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  دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد

 99-98 دوم: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال          پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 (3پرستاری بزرگساالن/سالمندان ) یش نیاز:پ                                       واحد4 -نظری :دنوع واح

 1کالس شماره محل برگزاری کالس:                یکشنبهنبه وشهای : روزمان برگزاری کالسز

  11-14 و دوشنبه یکشنبه :ساعات مشاوره با دانشجو                     کردستانی،  دکتررئوفیدکتر مدرسین: 

 (دیشرح دوره: )لطفا شرح ده

 ،یمحافظت ،یتیحما یها ستمیکار در اتاق عمل، اختالالت سروش  ر،یرواگیو غ ریواگ یعفون یهایماریب ،یکیدرس شامل اختالالت متابول نیا

 قیتلف یقبل های خود را با آموخته های آموخته شود یدروس به دانشجو کمک م نیا سی. ضمن تدریباشدم یو ادراک یو شناخت یحس

بزرگسال و  انیبه مراقبت از مددجو یتارپرس ندیتفکر خالق بر اساس فرا یها و مهارت یپرستار میو مفاه ها هیاز نظر یرگی نموده و با بهره

 بپردازد. یو جراح یداخل های یماریدر ب پرستاری مداخالت و ها درمان ازمندیسالمند ن

 درس: هدف کلی

و های عفونی واگیر اختالالت متابولیکی، بیماریایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتال به 

بر اساس فرایند پرستاری  اق عملو ادراکی و همچنین روش کار در ات غیرواگیر، اختالالت سیستم های حمایتی، محافظتی، حسی و شناختی

  بندی به اصول اخالقی و موازین شرعی. های تفکر خالق و پایگیری از مهارتو با بهره

 

 اهداف ویژه درس:

 قادر باشد: انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم

 انواع عمل و نقش پرستاری در قبل، بعد و حین عمل را توضیح دهد. (1

 مراقبتهای آنرا بیان نماید.را توضیح دهد.  یجراح نیح ماریب یشنهایانواع پوز (1

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

را  مارستانیدر جامعه و ب یعفون یهایماریب یریشگیکنترل و پ یو راهکارها جادیا یچگونگو شرح دهد ریرواگیو غ ریواگ یعفون یهایماریب (4

 شرح دهد.

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

 را توضیح دهد هیبا، سل رومثل  ییایباکتر یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (6

 را توضیح دهد. دیفوئیو ت گلوزیش س،یتب مالت، سالمونالزمثل  یلیباس یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (7

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

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

 انواع ضایعات پوستی را شناخته و تعریف نماید. (11

 شرح دهد. یپرستار ندیو انواع آکنه را بر اساس فرا سیازیپسور ت،یدر اگزما، انواع درمات یپرستار هایمراقبت (11

 شرح دهد. یپرستار ندیاس فرا( را بر اسSCC ،BCCمالنوما،  ،یپوست )سارکوم کاپوز هایندر سرطا یپرستار هایمراقبت (11

 ( را توضیح دهد.یروسیو و یانگل ،یقارچ ،ییایپوست )اعم از باکتر یمربوط به عفونتها یپرستار یمراقبتها (13

 خونساز را شرح دهد ستمیو شناخت اختالالت س یبررس یچگونگ وخونساز  ستمیس  یولوژیزیو ف یآناتوم (14

 .را توضیح دهد یتمیسا یها،پل یانواع کم خونبه ت مبتال به اختالال انیمددجو یپرستار یمراقبتها (15

 را توضیح دهد. و لنفوم یو انواع لوسم یمبتال اختالالت لکوپن انیمددجو یپرستار یمراقبتها (16
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 را DICلبراند،یو ،ونیلیهموف ،یتوپنیانواع ترومبوسمثل  یانعقاد یو فاکتورها یمبتال به اختالالت پالکت انیمددجو یپرستار یمراقبتها (17

 شرح دهد

 مربوطه آن را شرح دهدپرستاری  یخون و مراقبتها ونیترانسفوز (18

 را شرح دهد هیو شبک هیقرن ،یکره چشم، پلک، غدد اشکاختالالت در یپرستار هایمراقبت (19

 را شرح دهد یانیو گوش م یدر اختالالت گوش خارج یپرستار هایمراقبت (11

 دده شرح را هااصالح آن یو روشها ییهاشنواانواع نا ،یدر اختالالت گوش داخل یپرستار هایمراقبت (11

 شرح دهد. یپرستار ندیکما، انواع تشنج و صرع را بر اساس فرا ،یاریدر اختالالت سطح هوش یپرستار هایمراقبت (11

 شرح دهد یپرستار ندیرا بر اساس فرا یمغز های¬و عفونت یمغز یدر تومورها یپرستار هایمراقبت (13

 شرح دهد. یپرستار ندیرا بر اساس فرا کیسکمیا یو حمالت گذرا یسکته مغز ،یدهنده مغز یزیخونردر اختالالت  یپرستار هایمراقبت (14

 شرح دهد. یپرستار ندیرا بر اساس فرا ای¬مهره های¬سکیدرد کمر و فتق د ،یطیاعصاب مح ستمیدر اختالالت س یپرستار هایمراقبت (15

 ندی( را بر اساس فراسیاسکلروز پلیو مولت نسونیپارک نتون،یکره هانگت ،مری)آلزا یمغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار های( مراقبت (16

 شرح دهد. یپرستار

 شرح دهد یپرستار ندیفشار داخل جمجه را بر اساس فرا شیو افزا یو نخاع یدر صدمات مغز یپرستار هایمراقبت (17

 یپرستار ندی( را بر اساس فراینخاع ی، اسکلروز جانبگراو یاستنیباره، م لنی)سندرم گ یمغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار هایمراقبت (18

 شرح دهد

 را شرح دهد. یکیمتابول یستمهایس یولوژیزیو ف یآناتوم (19

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

 توضیح دهد. یپرستار 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 (31

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

 *پرسش و پاسخ  *سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی های تدریس:شیوه

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

 *یکیالکترون: )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 به تاریخ و نوع کالس دقت نمایید. .1

نمره کل  %5)حضور در کالس ها الزامی می باشد مخصوصا کالس های الکترونیکی هاکالس ی جلساتمحضور به موقع در تما .2

 را در برمی گیرد(.

 جهت ورود به سایت و مطالعه درس از یوزر و پسورد خود استفاده نمایید. .3

 خانم روئین تماس بگیرید. 200-33122235تلفن در صورت وجود مشکل جهت ورود به سایت لطفا با شماره  .4

رس الکترونیکی به مدت یک هفته روی سایت خواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تعیین شده جهت مطالعه هر د .5

 درس اقدام نمایید.

 داشته باشید.مشارکت فعال در مباحث و  شرکت نمودهبا مطالعه قبلی موضوع بحث  حضوری کالس در .0

 دم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد()در صورت ع می باشدخواسته شده یک هفته ارائه تکالیف مدت زمان  .7
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عدم استفاده از تلفن همراه در کالس )در صورت عدم رعایت طبق مصوبات شورای آموزشی دانشکده با دانشجوی خاطی  .8

 برخورد خواهد شد(

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  *پروژکتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

 وترکامپی : لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 32 آزمون پایان ترم   نمره درصد 32آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس     نمره درصد 25انجام تکالیف 

 درصد نمره 12کوئیزها □

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح*      جور کردنی          *ایچندگزینه      *پاسخ کوتاه   *  تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

- 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.  
 

 1389،. مترجم: حجی محمد نوروزی. تهران: انتشارات یار آشنا، بشری و حکیم. 1119پرستاری داخلی جراحی بلک  -

 1391های پوست و سوختگی. مترجم: نیره رئیس دانا. تهران: نشر حکیم هیدجی. برونر و سودارث، پرستاری داخلی، جراحی، بیماری -

 1393لیال جمشیدی، سیمین حجت االسالمی. تهران: نشر حیدری. . مترجمین: عباس عبادی، 1114برونر و سودارث  -
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 11/11/98 

 حضوری

 رئوفی دکتر پرسش و پاسخ -سیروش تدر یمعرف -اهداف انیب -درس یمعرف

و شناخت اختالالت  یام بررسانج یو چگونگ یولوژیزیو ف یآناتوم 13/11/98 2

 یعصب ستمیس

 خانم دکتر

 کردستانی

3 19/11/98 

 حضوری

 یرئوف دکتر چشم جیرا یصیتشخ یتستهاآناتومی و فیزیولوژی و

 خانم دکتر کما، انواع تشنج و صرع ،یاریدر اختالالت سطح هوش یپرستار یمراقبتها 11/11/98 4

 یکردستان

 یرئوف دکتر اختالالت چشمی در  یپرستار یمراقبتها افالین 5

0 16/11/98 

 حضوری

 یرئوفدکتر   یقابل انتقال مقاربت یهایماریدر ب یپرستار یمراقبتها

 خانم دکتر در تشنج و صرع یپرستار یمراقبتها 17/11/98 7

 کردستانی

 8 3/11/98 

 حضوری

 یرئوف دکتر ی و باکتریاییلیباس یمربوط به عفونتها یستارپر یمراقبتها

 انم دکترخ یمغز هایو عفونت یمغز یدر تومورها یپرستار یمراقبتها 4/11/98 9

 یکردستان

12 11/11/98 

 حضوری

 یرئوف دکتر  یروسیو یمبتال به عفونتها انیمددجو یپرستار یمراقبتها

 یسکته مغز ،یدهنده مغز یزیتالالت خونردر اخ یپرستار یمراقبتها 11/11/98 11

 کیسکمیا یو حمالت گذرا

 خانم دکتر

 یکردستان

12 17/11/98 

 حضوری

کنگو،  مهیتب کر ا،یماالر وز،یشمانیل ،یجنون گاومراقبتهای پرستاری در 

  سیستوپالسموزیه

 یرئوفدکتر 

کمر و فتق  درد ،یطیاعصاب مح ستمیدر اختالالت س یپرستار یمراقبتها 18/11/98 13

 یا مهره یسکهاید

 خانم دکتر

 یکردستان

14 14/11/98 

 حضوری

 یرئوف دکتر گوش جیرا یصیتشخ یوتستها یولوژیزیو ف یآناتوم

 یفوقان یحرکت ینخاع، اختالالت نورونها یدر تومورها یپرستار یمراقبتها 15/11/98 15

 یگانه مغز 11و اختالالت اعصاب  یو تحتان

 خانم دکتر

 یکردستان

 رئوفیدکتر  در اختالالت گوش یپرستار یمراقبتها فالینا 10

17 16/1/99 

 حضوری

 یرئوف دکتر پوست جیرا یصیتشخ یوتستها یولوژیزیو ف یآناتوم
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کره  مر،ی)آلزا یمغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار یمراقبت ها 17/1/99 18

 (نتونیهانگت

 خانم دکتر

 کردستانی

 یرئوف دکتر پوست در اختالالت  یرستارپ یمراقبتها افالین 19

 یرئوف دکتر در اختالالت پوست یپرستار یمراقبتها فالینا 22

21 13/1/99 

 حضوری

 یرئوف دکتر سوختگیدر یپرستار یمراقبتها

ی)پارکینسون و مولتیپل مغز ویدر اختالالت دژنرات یپرستار یمراقبت ها 14/1/99 22

 اسکلروز(

 خانم دکتر

 یکردستان

23 31/1/99 

 حضوری

 

 خون جیرا یصیتشخ یوتستها یولوژیزیو ف یآناتوم

 یخانم رئوف

فشار داخل  شیو افزا یو نخاع یدر صدمات مغز یپرستار یمراقبت ها 31/1/99 24

 جمجه

 خانم دکتر

 کردستانی

 یرئوف دکتر (یتمیسا یها،پل یقرمز)انواع کم خون یاختالالت گلبول ها فالینا 25

20 6/1/99 

 الیناف

 یرئوف دکتر (لوسمی)دیسف یاختالالت گلبول ها

 خانم دکتر مراقبت های پرستاری در اعمال جراحی مغز و سردرد ها 7/1/99 27

 یکردستان

28 13/1/99 

 حضوری

 یرئوف دکتر اختالالت پالکتی و فاکتورهای انعقادی

 خانم دکتر فیزهیپو مبتال به اختالالت غده انیمددجو یپرستار یمراقبتها 14/1/99 29

 کردستانی

32 11/1/99 

 حضوری

 یرئوف دکتر خون و انتقال خون

 خانم دکتر دیروئیمبتال به اختالالت غده ت انیمددجو یپرستار یمراقبتها 11/1/99 31

 یکردستان

32 18/1/99 

 حضوری

 یرئوف کترد عمل نیحو قبل،  یپرستار یمراقبتها -انواع عمل -اتاق عمل یمعرف

 خانم دکتر دیروئیمبتال به اختالالت غده پارات انیمددجو یپرستار یمراقبتها 19/1/99 33

 کردستانی

34 3/3/99 

 حضوری

 یرئوف دکتر پرستاری بعد از عمل و پوزیشن های رایجمراقبتهای 

 خانم دکتر مبتال به اختالالت غده آدرنال انیمددجو یپرستار یمراقبتها 4/3/99 35

 یکردستان

30 11/3/99 

 

 یرئوف دکتر بیهوشی و مراقبتهای آن
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 خانم دکتر زیپوفیمبتال به اختالالت غده ه انیمددجو یپرستار یمراقبتها 11/3/99 37

 یکردستان

 یدکتر رئوف آن یو مراقبتها یهوشیب 17/11/99 38

 خانم دکتر زیپوفیمبتال به اختالالت غده ه انیمددجو یپرستار یمراقبتها 18/3/99 39

 یکردستان

 

 


