
 نکه جان را فکرت آموختبه نام آ

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 
   

 

 پرستاری داخلی جراحی گروه آموزشی:       آبادپرستاری ومامایی خرم دانشکده:

                    کارشناسی ارشد پرستاری ویژه حصیلی:ت یرشتهو مقطع 
 96-97: نیمسال اول حصیلینیمسال تحصیلی و سال ت

                         (شکم و لگنجراحی  – گوارش)دستگاه  6 های ویژه اختصاصیپرستاری مراقبت :نام واحد درسی

   نظری :دنوع واح     1: دتعداد واح

های مراقبت ویژه، پایش های پرستاری در بخشهای ویژه، مراقبتمقدمه ای بر پرستاری مراقبت یش نیاز:پ 

 داروشناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاءپرستاری پیشرفته، 

 5کالس  :مکان برگزاری   11-11 :ساعت  شنبه : سه وز: رزمان برگزاری کالس

    دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس -:تعداد دانشجویان

 دکتر فاطمه گودرزی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 11تا  1125، همه روزهای هفته 11تا  11، دوشنبه 11تا  8شنبه  :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 ()لطفا شرح دهید رح دوره:ش
در کلیهه مراحها از پیشهگیری تها  ی خود،هاخواهند توانست با اتکا به آموختهاین درس فراگیران پایان فراگیری در 

نقش فعال داشته و ضهمن رعایهت نکهات مهرتب  بها  های شکم و لگناختالالت گوارشی و جراحیدرمان و بازتوانی 

را در عرصهه مراقبهت از بیمهاران  پیشهگیری سهوو مداخالت در همه  ،سالمت خود، خانواده و کلیه اعضای اجتماع
 به کار بندند. های شکم و لگناختالالت گوارشی و تحت جراحی مبتال به

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

های دستگاه گوارش و در جراحی شکم و دانشجو با آسیب شناسی، پاتوژنز و مراقبت ویژه پرستاری از بیماریآشنایی 

 لگن

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 از دانشجویان انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

های پرستاری )شاما شر  حال های ارزیابیروشگوارش، با آگاهی از آناتومی و فیزیولوژی دستگاه  .1

مبتال  ارزیابی فوری بیماران بدحالپرستاری در موالعات تشخیصی( و  پرستاری، معاینات بالینی و ارزیابی
 را شر  دهند. )حیوه شناختی( به اختالالت سیستم گوارش

ها، نارسایی و های دستگاه گوارش، هپاتیتشاما پانکراتیت حاد، خونریزیمشکالت بالینی ویژه ) .1

های ونتای، عفهای التهابی رودهآنسفالوپاتی کبدی، نارسایی مزمن کبدی، انواع ضربات شکمی، بیماری
را شر   (داخا شکمی، سندروم حاد کمپارتمنت شکمی، تغذیه و اختالالت آن در بیمار با حال وخیم

 دهند. )حیوه شناختی(
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را شر  در اختالالت سیستم گوارش  های رایج پرستاریمداخالت مناسب پرستاری در رابوه با تشخیص .3

 دهند. )حیوه شناختی(
های شکم و نی ویژه و مراقبت ویژه پرستاری در بیماران تحت جراحیهای پرستاری، مشکالت بالیارزیابی .1

 را شر  دهند. )حیوه شناختی( لگن

را با تاکید ها مراقبت ویژه پرستاری در بیماران تحت این جراحی وانواع پروسیجرهای جراحی شکم و لگن  .5

 )حیوه شناختی( های نوین شر  دهند.بر روش

 را با تاکید بر آخرین شواهد شر  دهند. )حیوه شناختی( داخا شکمیپایش فشار ها و مراقبت از درن .6

 

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

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

 ----------------- نام ببرید()لوفاً  سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس درس و مشارکت فعال در مباحث هر جلسه -

ارائه یک سمینار کالسی و جستجوی شواهد در راستای ارائه آخرین شواهد در خصوص موضوع سمینار  -

 کالسی
 

 وسایل کمک آموزشی:  
  *پروژکتور اسالید  خته و گچت      *      وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 06 مون پایان ترمژآ

    (مراجعه شود جدول انتهای طر  درسبه )  نمره درصد 06انجام تکالیف 
 نمره درصد 06شرکت فعال در کالس 

 

 نوع آزمون
 -صههههههههحی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه   *  تشریحی

  غل 

 ----------- )لوفا نام ببرید( سایر موارد
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 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Marianne Chulay, Suzanne M. Burn. 2010. AACN Essentials of Critical Care 

Nursing—Pocket Handbook. New York: Mc Grow-Hill. 
2. Alspach Joanne Grif.. 2006. Core curriculum for critical care nursing. Sunders 

Ehsevier Inc. 
3. Paul L. Marino. 2014. The ICU book. Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 
آخرین شواهد بخشی از  باشند جستجوی بهترین منابع وبا توجه به اینکه دانشجویان در مقوع کارشناسی ارشد می

 باشد.وظایف محوله به ایشان می
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی  18/6/1316 1

های پرستاری تشخیص، درمان و مراقبت
های گوارشی با تاکید بر آخرین خونریزی

 شواهد

 یدکتر گودرز

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی  1/7/1316 2

های پرستاری تشخیص، درمان و مراقبت

 تروماهای گوارشی با تاکید بر آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی  11/7/1316 3
های پرستاری تشخیص، درمان و مراقبت

بر آخرین های التهابی روده با تاکید بیماری

 شواهد

 دکتر گودرزی

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی  18/78/1316 4

های پرستاری تشخیص، درمان و مراقبت
نارسایی مزمن کبدی با تاکید بر آخرین 

 شواهد

 دکتر گودرزی

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی  15/7/1316 5

های پرستاری تشخیص، درمان و مراقبت
 الت تغذیه با تاکید بر آخرین شواهداختال

 دکتر گودرزی

انواع روشهای تشخیصی در اختالالت  1/8/1316 6
با های پرستاری مربوطه گوارشی و مراقبت

 دکتر گودرزی
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 تاکید بر آخرین شواهد

با  پروسیجرهای جراحی شکم و لگنانواع  1/8/1316 7
 تاکید بر آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

مراقبت ویژه پرستاری در بیماران تحت این  16/8/1316 8

ها و پایش فشار مراقبت از درنو  هاجراحی

 داخا شکمی را با تاکید بر آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

...    

 

 

 درصد نمره( 33)با احتساب  فعالیت کالسیتکالیف و برنامه 

 تاریخ ارائه دانشجویان موضوع جلسات

توفیزیولوژی تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پا 1

های گوارشی های پرستاری خونریزیدرمان و مراقبت
 با تاکید بر آخرین شواهد

  

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی تشخیص،  1

های پرستاری تروماهای گوارشی با درمان و مراقبت
 تاکید بر آخرین شواهد

  

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی تشخیص،  3

های التهابی های پرستاری بیماریدرمان و مراقبت
 روده با تاکید بر آخرین شواهد

  

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی تشخیص،  1

های پرستاری نارسایی مزمن کبدی درمان و مراقبت
 با تاکید بر آخرین شواهد

  

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی تشخیص،  5

های پرستاری اختالالت تغذیه با بتدرمان و مراق
 تاکید بر آخرین شواهد

  



 نکه جان را فکرت آموختبه نام آ

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 5 

انواع روشهای تشخیصی در اختالالت گوارشی و  6

با تاکید بر آخرین های پرستاری مربوطه مراقبت
 شواهد

  

انواع پروسیجرهای جراحی شکم و لگن با تاکید بر  7

 آخرین شواهد

  

ها جراحیمراقبت ویژه پرستاری در بیماران تحت این  8

ها و پایش فشار داخا شکمی را با و مراقبت از درن

 تاکید بر آخرین شواهد

  

 

 برای عناوین مور  شده موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:

دانشجویان محترم بایستی در راستای کار گروهی در رابوه با عنوان مور  شده اجزاء مربوطه را  .1

 شناسایی و تقسیم نمایند.

مقاله تحقیقی به روز را  3مقاله مروری و  1شجو موظف است در رابوه با موضوع و بخش خود هر دان .1

ترجمه نموده، اصا و ترجمه مقاله را یک هفته قبا برای مدرس ایما نموده، همچنین در گروه 

را یک هفته قبا برای سایر دانشجویان همکالسی  شود اصا مقاالتتلگرامی که تشکیا داده می

 ایند.ارسال نم

در جلسه کالسی نیاز به تهیه  پاورپوینت نیست. با اطالع قبلی دانشجویان در خصوص جلسات و نیز  .3

با دسترسی به مقاالت از هفته قبا، کالس با بحث گروهی در مورد مقاالت اداره می گردد. در پایان 

 دانشجوی مسئول موضوع مربوطه یک جمع بندی خواهد نمود.

 


