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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 جراح   -داخلی  گروه آموزشی:                 خرم آباد يیو ماما یدانشکده پرستار دانشکده:

 99411-9911نیمسال اول               رستاریکارشناسی/ رشته پ حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

    نظری    د:نوع واح  واحد      4 تعداد واحد:              (3بزرگساالن/سالمندان ) یپرستارنام درس: 

  ری:مکان برگزا       12-11 :ساعت  شنبه و یکشنبه-:زمان برگزاری كالس: روز       (2بزرگساالن/سالمندان ) یپرستار یش نیاز:پ
دكتر  -دكتر شهین رئوفی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر رئوفیمسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 پرستو كردستانی مقدم

  شرح دوره:

 ،یتیحملا  یهلا  سلت  یروش كار در اتاق عملل، اخلتالالت س   ر،یرواگیو غ ریواگ یعفون یهایماریب ،یکیدرس شامل اختالالت متابول نیا

 یخود را با آموخته هلا  یشود آموخته ها یدروس به دانشجو كمک م نیا سی. ضمن تدرباشدیم یو ادراك یو شناخت یحس ،یمحافظت

بله مراقبلت از    یپرسلتار  نلد یتفکر خالق بر اسلاس فرا  یو مهارت ها یپرستار  یها و مفاه هیاز نظر یرینموده و با بهره گ قیتلف یقبل

 بپردازد. یو جراح یداخل یها یماریدر ب ین ها و مداخالت پرستاردرما ازمندیبزرگسال و سالمند ن انیمددجو

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 یعفلون  هلای ¬یملار یب ،یکیبزرگسال و سالمند مبتال به اختالالت متلابول  انیدر دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجو ییتوانا جادیا

روش كار در اتاق عملل بلر اسلاس     نیو همچن یو ادراك یو شناخت یحس ،یظتمحاف ،یتیحما یها ست یاختالالت س ر،یرواگیو غ ریواگ

 .   یشرع نیو مواز یبه اصول اخالق بندی¬یتفکر خالق و پا های¬از مهارت یرگی¬رهو با به یپرستار ندیفرا

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف كلی كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 (.هستندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسی  شدن به اجزای اختصاصی

 رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد: یانتظار م

 دهد. حیعمل را توض نیدر قبل، بعد و ح یپرستارانواع عمل و نقش  (1

 .دینما انیآنرا ب یرا توضیح دهد. مراقبتها یجراح نیح ماریب یشنهایانواع پوز (2

 را شرح دهد.  یهوشیتحت ب ماریخاص ب یو مراقبتها یهوشیدر ب یمصرف یو داروها یهوشیب یروشها (3

در  یعفون یهایماریب یریشگیكنترل و پ یو راهکارها دجایا یشرح دهدو چگونگ ریرواگیو غ ریواگ یعفون یهایماریب (4

 را شرح دهد. مارستانیجامعه و ب

 را توضیح دهد  یو سوزاک و هرپس تناسل سیفلیمثل س یقابل انتقال مقاربت یهایماریدر ب یپرستار یمراقبتها (5

 را توضیح دهد هیمثل وبا، سل ر ییایباكتر یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (6

 را توضیح دهد. دیفوئیو ت گلوزیش س،یمثل تب مالت، سالمونالز یلیباس یمربوط به عفونتها یپرستار یبتهامراق (7

 كزاز، گاز گانگرن و جذام را توضیح دهد. ،یمننگوكوك تیمننژ یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (8

 دهد و شناخت اختالالت پوست را شرح یبررس یپوست و چگونگ یولوژیزیو ف یآناتوم (9

 .دینما فیرا شناخته و تعر یپوست عاتیانواع ضا (11

 شرح دهد. یپرستار ندیو انواع آكنه را بر اساس فرا سیازیپسور ت،یدر اگزما، انواع درمات یپرستار یمراقبتها (11
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 یپرستار ندی( را بر اساس فراSCC ،BCCمالنوما،  ،یپوست )ساركوم كاپوز یدر سرطانها یپرستار یمراقبتها (12

 شرح دهد.

 ( را توضیح دهد.یروسیو و یانگل ،یقارچ ،ییایپوست )اع  از باكتر یمربوط به عفونتها یپرستار یراقبتهام (13

 خونساز را شرح دهد ست یو شناخت اختالالت س یبررس یخونساز و چگونگ ست یس  یولوژیزیو ف یآناتوم (14

 را توضیح دهد. یتمیاس یها،پل یمبتال به اختالالت به انواع ك  خون انیمددجو یپرستار یمراقبتها (15

 و لنفوم را توضیح دهد. یو انواع لوسم یمبتال اختالالت لکوپن انیمددجو یپرستار یمراقبتها (16

 ،یتوپنیمثل انواع ترومبوس یانعقاد یو فاكتورها یمبتال به اختالالت پالكت انیمددجو یپرستار یمراقبتها (17

 را شرح دهد DICلبراند،یو ،ونیلیهموف

 مربوطه آن را شرح دهد یپرستار یراقبتهاخون و م ونیترانسفوز (18

 را شرح دهد هیو شبک هیقرن ،یدراختالالت كره چش ، پلک، غدد اشک یپرستار یمراقبتها (19

 را شرح دهد یانیو گوش م یدر اختالالت گوش خارج یپرستار یمراقبتها (21

 درا شرح ده اصالح آنها یو روشها هاییانواع ناشنوا ،یدر اختالالت گوش داخل یپرستار یمراقبتها (21

 شرح دهد. یپرستار ندیكما، انواع تشنج و صرع را بر اساس فرا ،یاریدر اختالالت سطح هوش یپرستار یمراقبتها (22

 شرح دهد یپرستار ندیرا بر اساس فرا یمغز های¬و عفونت یمغز یدر تومورها یپرستار یمراقبتها (23

را بر اساس  کیسکمیا یو حمالت گذرا یسکته مغز ،یدهنده مغز یزیدر اختالالت خونر یپرستار یمراقبتها (24

 شرح دهد. یپرستار ندیفرا

را بر اساس  ای¬مهره های¬سکیدرد كمر و فتق د ،یطیاعصاب مح ست یدر اختالالت س یپرستار یمراقبتها (25

 شرح دهد. یپرستار ندیفرا

( را سیاسکلروز پلیو مولت نسونیپارك نتون،یكره هانگت مر،ی)آلزا یمغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار ی( مراقبتها (26

 شرح دهد. یپرستار ندیبر اساس فرا

 شرح دهد یپرستار ندیفشار داخل جمجه را بر اساس فرا شیو افزا یو نخاع یدر صدمات مغز یپرستار یمراقبتها (27

 ( را برینخاع یگراو، اسکلروز جانب یاستنیباره، م لنی)سندرم گ یمغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار یمراقبتها (28

 شرح دهد یپرستار ندیاساس فرا

 را شرح دهد. یکیمتابول یستمهایس یولوژیزیو ف یآناتوم (29

 توضیح دهد. یپرستار ندیرا بر اساس فرا دیروئیمبتال به اختالالت غده ت انیمددجو یپرستار یمراقبتها (31

 توضیح دهد. یتارپرس ندیرا بر اساس فرا دیروئیمبتال به اختالالت غدد پارات انیمددجو یپرستار یمراقبتها (31

 توضیح دهد . یپرستار ندیمبتال به اختالالت غدد آدرنال را بر اساس فرا انیمددجو یپرستار یمراقبتها (32

 شرح دهد. یپرستار ندیرا بر اساس فرا زیپوفیمبتال به اختالالت غده ه انیمددجو یپرستار یمراقبتها (33

 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 *(TBL) یادگیری مبتنی بر تی   *(PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  *بحث گروهی

 و تدريس در محیط اسکای رومدر سامانه نويد بارگذاری مطالب  :سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 قبل از ورود به كالس طرح درس را مطالعه نماید. .1

 .دیینوع كالس دقت نماو  خیبه تار .2

 باشد یم یالزام اسکای روم هاجلسات كالسها مخصوصا  یحضور به موقع در تمام .3

 .دییو پسورد خود استفاده نما وزریو مطالعه درس از  تیجهت ورود به سا .4

 .دیریتماس بگ نیخان  روئ 166-33121235لطفا با شماره تلفن  تیدر صورت وجود مشکل جهت ورود به سا .5
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شده جهت مطالعه  نییخواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تع تیسا یهفته رو کیبه مدت  یکیلکترونهر درس ا .6

 دییدرس اقدام نما

 تکالیف خود را بموقع انجام دهد.  .7

 وسايل کمک آموزشی:   

            كامپیوتر                    پروژكتور ویدئو   وایت برد

 ر، گوشی هوشمندكامپیوت: ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   )از نمره هر استاد(نمره درصد 70: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

، پاسلخ گلویی بله سلواالت و      درصد21، انجام بموقع تکالیفدرصد 5) شامل شركت فعال در گفتگوها  نمره درصد 30 :انجام تکالیف

 است( درصد5 حضور فعال در اسکای روم

   

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی              *ایچندگزینه         *پاسخ كوتاه     *تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی

Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book        Medical 

Surgical Nursing.  Philadelphia: Lippincott.  

-Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing.        Phila: 

Saunders.   

-Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of Medical Surgical 

Nursing.  Philadelphia : Saunders. 

 
 

 منابع فارسی:

 9931. میو حک یآشنا، بشر اري. تهران: انتشارات یمحمد نوروز ی،. مترجم: حج9111بلک  یجراح یداخل یپرستار -

 9911. یدجیه میدانا. تهران: نشر حک سیرئ رهی. مترجم: نیپوست و سوختگ های¬یماریب ،یجراح ،یداخل یبرونر و سودارث، پرستار -

 9919. یدری. تهران: نشر حیحجت االسالم نیمیس ،یدیجمش الیل ،ی: عباس عبادنی. مترجم9194برونر و سودارث  -
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 ستادنام ا عنوان مبحث جلسه رديف

 روم اسکای 9

15/6/99 

خان   پرسش و پاسخ -سیروش تدر یمعرف -اهداف انیب -درس یمعرف

 كردستانیدكتر

 ستمیو شناخت اختالالت س یانجام بررس یو چگونگ یولوژیزیو ف یآناتوم 16/6/99 9

 یعصب

خان  دكتر 

 یكردستان

 خان  دكتر واع تشنج كما، ان ،یاریدر اختالالت سطح هوش یپرستار یمراقبتها 22/6/99 9

 كردستانی

 خان  دكتر مراقبتهای پرستاری در صرع 23/6/99 4

 یكردستان

 خان  دكتر یمغز هایو عفونت یمغز یدر تومورها یپرستار یمراقبتها 29/6/99 5

 یكردستان

و  یسکته مغز ،یدهنده مغز یزیدر اختالالت خونر یپرستار یمراقبتها 31/6/99 6

 کیسکمیا یحمالت گذرا

 خان  دكتر

 كردستانی

درد كمر و فتق  ،یطیاعصاب مح ست یدر اختالالت س یپرستار یمراقبتها 5/7/99 7

 یا مهره یسکهاید

 خان  دكتر

 یكردستان

و  یفوقان یحركت ینخاع، اختالالت نورونها یدر تومورها یپرستار یمراقبتها 6/7/99 3 

 یگانه مغز 12و اختالالت اعصاب  یتحتان

 خان  دكتر

 یكردستان

 خان  دكتر (نتونیكره هانگت مر،ی)آلزا یمغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار یمراقبت ها 12/7/99 1

 كردستانی

ی)پاركینسون و مولتیپل مغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار یمراقبت ها 13/7/99 91

 اسکلروز(

خان  دكتر 

 كردستانی

فشار داخل  شیو افزا یو نخاع یمغزدر صدمات  یپرستار یمراقبت ها 19/7/99 99

 جمجه

 خان  دكتر

 كردستانی

 خانم دکتر مراقبت های پرستاری در اعمال جراحی مغز و سردرد ها 21/7/99 99

 یکردستان

 خان  دكتر هیپوفیز مبتال به اختالالت غده انیمددجو یپرستار یمراقبتها 26/7/99 99

 یكردستان

 خان  دكتر دیروئیمبتال به اختالالت غده ت انیدجومد یپرستار یمراقبتها 27/7/99 94

 یكردستان

 دكترخان   دیروئیمبتال به اختالالت غده پارات انیمددجو یپرستار یمراقبتها 3/8/99 95

 كردستانی

 یخان  دكتركردستان مبتال به اختالالت غده آدرنال انیمددجو یپرستار یمراقبتها 4/8/99 96

 یرئوف دكتر چش  جیرا یصیتشخ یتستهازیولوژی وآناتومی و فی 11/8/99 97

 یرئوف دكتر در اختالالت چشمی  یپرستار یمراقبتها 11/8/99 93

 یرئوف دكتر گوش جیرا یصیتشخ یوتستها یولوژیزیو ف یآناتوم 17/8/99 91

 دكتر رئوفی در اختالالت گوش یپرستار یمراقبتها 18/8/99 91

    

 یرئوفدكتر  ، باسیلی  و باكتریای یقابل انتقال مقاربت یهایماریدر ب یتارپرس یمراقبتها 24/8/99 99

 یرئوف دكتر  یروسیو یمبتال به عفونتها انیمددجو یپرستار یمراقبتها 25/8/99 99
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 یرئوف دكتر مراقبتهای پرستاری در بیماری عفونی كرونا 1/9/99 99

 یرئوف دكتر پوست جیرا یصیتشخ یوتستها یولوژیزیو ف یآناتوم 2/9/99 94

 یدكتر رئوف پوست در اختالالت  یپرستار یمراقبتها 8/2/99 95

 یدكتر رئوف در اختالالت پوست یپرستار یمراقبتها 9/9/99 96

 یدكتر رئوف سوختگیدر یپرستار یمراقبتها 15/9/99 97

 یخان  رئوف خون جیرا یصیتشخ یوتستها یولوژیزیو ف یآناتوم 16/9/99 93

 یدكتر رئوف (یتمیسا یها،پل ی)انواع ك  خون قرمز یاختالالت گلبول ها 22/9/99 91

 یدكتر رئوف (لوسمی)دیسف یاختالالت گلبول ها 23/9/99 91

 یدكتر رئوف اختالالت پالكتی و فاكتورهای انعقادی 29/9/99 99

 یدكتر رئوف خون و انتقال خون 31/9/99 99

 یدكتر رئوف عمل نیحو قبل،  یپرستار یمراقبتها -اع عملانو -اتاق عمل یمعرف 6/11/99 99

 یدكتر رئوف مراقبتهای پرستاری بعد از عمل و پوزیشن های رایج 7/11/99 94

 یدكتر رئوف بیهوشی و مراقبتهای آن  95

 یدكتر رئوف آن یو مراقبتها یهوشیب  96

 


