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گروه                       پرستاری و مامایی خرم آباد  دانشکده:

  داخلی و جراحی آموزشی:

نیمسال تحصیلی و           پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 69-69: نیمسال اول تحصیلی سال

تعداد       (3پرستاری بزرگساالن/سالمندان ): نام واحد درسی

       4 :واحد

                                                         نظری :دوع واحن

 (2پرستاری بزرگساالن/سالمندان ) یش نیاز:پ

و یکشنبه، ساعت  8-11 :ساعت شنبه،: : روزمان برگزاري كالسز

11-8    

 22 :تعداد دانشجویان            5کالس   :مکان برگزاری

 رزیدکتر فاطمه گود :مسئول درس   

دکتر شیرین حسنوند،  دکتر  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 پرستو کردستانی، دکتر فاطمه گودرزی

و  12تا  11، دوشنبه 11تا  8شنبه  :ساعات مشاوره با دانشجو

 14تا  1225همه روزهای هفته 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

یر و های عفونی واگاین درس شامل اختالالت متابولیکی، بیماری

اق عمل، اختالالت سیستم های حمایتی، ، روش کار در اتغیرواگیر

باشد. ضمن تدریس این دروس محافظتی، حسی و شناختی و ادراکی می

های قبلی های خود را با آموختهشود آموختهبه دانشجو کمک می

ها و مفاهیم پرستاری و گیری از نظریهتلفیق نموده و با بهره

ق بر اساس فرایند پرستاری به مراقبت از های تفکر خالمهارت

ها و مداخالت مددجویان بزرگسال و سالمند نیازمند درمان

 های داخلی و جراحی بپردازد.پرستاری در بیماری

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان 

های تابولیکی، بیماریاختالالت مبزرگسال و سالمند مبتال به 

عفونی واگیر و غیرواگیر، اختالالت سیستم های حمایتی، محافظتی، 

بر  اق عملو ادراکی و همچنین روش کار در ات حسی و شناختی

های تفکر خالق و گیری از مهارتاساس فرایند پرستاری و با بهره

  بندی به اصول اخالقی و موازین شرعی. پای

 

اف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف اهد)بینابینی:اهداف 

 (بنویسید

اهداف در بخش های مختلف واحد که توسط اساتید همکار در تدریس 

 باشد:درس مشارکت دارند به شرح زیر می

 اختالالت متابولیکی:

 انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:

 

 های عفونی واگیر و غیرواگیر:بیماری

 رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:انتظار می 

شرح  های عفونی واگیر و غیرواگیرتعاریف جامعی از بیماری( 1

 )حیطه شناختی( دهد.
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های ( چگونگی ایجاد و راهکارهای کنترل و پیشگیری بیماری2

 )حیطه شناختی( عفونی در جامعه و بیمارستان را شرح دهد.

ه اختالالت عفونی را شرح ( چگونگی بررسی و شناخت مبتالیان ب3

 )حیطه شناختی(دهد. 

های قابل انتقال مقاربتی ( مراقبتهای پرستاری در بیماری4

)حیطه  )سیفلیس و سوزاک و هرپس تناسلی(  را توضیح دهد.

 شناختی(

( مراقبتهای پرستاری مربوط به عفونتهای باکتریایی)وبا، سل 5

 )حیطه شناختی( ریه( را توضیح دهد.

تهای پرستاری مربوط به عفونتهای باسیلی)تب مالت، ( مراقب6

 )حیطه شناختی( سالمونالزیس، شیگلوز و تیفوئید( را توضیح دهد.

( مراقبتهای پرستاری مربوط به عفونتهای مننژیت مننگوکوکی، 7

 )حیطه شناختی( کزاز، گاز گانگرن و جذام را توضیح دهد.

ونتهای ویروسی ( مراقبتهای پرستاری مددجویان مبتال به عف8

)آنفلوانزا، منونوکلئوز عفونی، هاری، سارس، ایدز(، جنون 

گاوی، لیشمانیوز، ماالریا، تب کریمه کنگو، هیستوپالسموزیس و 

 )حیطه شناختی( را توضیح دهد. شوک سپتیک

 

 اختالالت سیستم حمایتی:

 انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:

ژی پوست و چگونگی بررسی و شناخت اختالالت ( آناتومی و فیزیولو1

 )حیطه شناختی( پوست را شرح دهد.

های پرستاری در اگزما، انواع درماتیت، پسوریازیس و ( مراقبت2

)حیطه  انواع آکنه را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

 شناختی(

پوست )سارکوم کاپوزی،  هایهای پرستاری در سرطان( مراقبت3

 را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد. (SCC ،BCCمالنوما، 

 )حیطه شناختی(

( مراقبتهای پرستاری مربوط به عفونتهای پوست )اعم از 4

)حیطه  باکتریایی، قارچی، انگلی و ویروسی( را توضیح دهد.

 شناختی(

های پرستاری در بیماریهای تاولی پوست )پمفیگوس، ( مراقبت5

سوختگی را بر اساس فرایند نکرولیز کشنده و...( و انواع 

 )حیطه شناختی( پرستاری شرح دهد.
( انواع روشهای درمانی در اختالالت پوستی )اعم از انواع 6

های جراحی، کرایو و لیزر( ها، درمانها، پانسمانها، حمامکمپرس

 )حیطه شناختی( را شرح دهد.

 

 محافظتی:اختالالت سیستم 

 ترم قادر باشد: انتظار می رود دانشجو پس از پایان

)حیطه  را شرح دهد. آناتومی و فیزیولوژی  سیستم خونساز( 1

 شناختی(

)تاریخچه  سیستم خونساز( چگونگی بررسی و شناخت اختالالت 2

سالمتی، معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی و عالئم شایع(را شرح 

 )حیطه شناختی(دهد. 
الت گلبول های اختال( مراقبتهای پرستاری مددجویان مبتال به 3

)حیطه  را توضیح دهد.قرمز)انواع کم خونی ها،پلی سایتمی( 

 شناختی(
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اختالالت گلبول های ( مراقبتهای پرستاری مددجویان مبتال 4

)حیطه  را توضیح دهد. سفید)لکوپنی و انواع لوسمی و لنفوم(

 شناختی(

اختالالت پالکتی و ( مراقبتهای پرستاری مددجویان مبتال به 5

رهای انعقادی)انواع ترومبوسیتوپنی، هموفیلی،ون فاکتو

 )حیطه شناختی( را شرح دهد.(  DICویلبراند،

 ( انواع فراورده های خونی و موارد کاربرد آنها را شرح دهد.6

 )حیطه شناختی(

 ترانسفوزیون خون و مراقبتهای مربوطه آن را شرح دهد.( 7

 )حیطه شناختی(

 

 اختالالت سیستم حسی:

 رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:انتظار می 

( آناتومی و فیزیولوژی چشم و چگونگی بررسی و شناخت اختالالت 1

 )حیطه شناختی( چشمی را شرح دهد.

های پرستاری در نقایص سیستم بینایی )کره چشم، پلک، ( مراقبت2

 )حیطه شناختی( غدد اشکی، قرنیه و شبکیه( را شرح دهد.

اری در اختالالت اورژانسی چشم، تومورهای های پرست( مراقبت3

 )حیطه شناختی( چشمی و اختالالت انکساری چشم را شرح دهد.

( آناتومی و فیزیولوژی گوش و چگونگی بررسی و شناخت اختالالت 4

 )حیطه شناختی( گوش را شرح دهد.

های پرستاری در اختالالت گوش خارجی و گوش میانی را ( مراقبت5

 شناختی()حیطه شرح دهد. 

-های پرستاری در اختالالت گوش داخلی، انواع ناشنوایی( مراقبت6

 )حیطه شناختی( ها را شرح دهد.ها و روشهای اصالح آن

 

 :شناختی و ادراکی

 انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:

( آناتومی و فیزیولوژی و چگونگی انجام بررسی و شناخت 1

 )حیطه شناختی( را شرح دهد.اختالالت سیستم عصبی 

های پرستاری در اختالالت سطح هوشیاری، کما، انواع ( مراقبت2

)حیطه  تشنج و صرع را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

 شناختی(

های مغزی را های پرستاری در تومورهای مغزی و عفونت( مراقبت3

 )حیطه شناختی( بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

های پرستاری در اختالالت خونریزی دهنده مغزی، سکته بت( مراق4

مغزی و حمالت گذرای ایسکمیک را بر اساس فرایند پرستاری شرح 

 )حیطه شناختی( دهد.
های پرستاری در اختالالت سیستم اعصاب محیطی، درد کمر ( مراقبت5

 ای را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.های مهرهو فتق دیسک

 ختی()حیطه شنا

های های پرستاری در تومورهای نخاع، اختالالت نورون( مراقبت6

گانه مغزی را بر  12حرکتی فوقانی و تحتانی و اختالالت اعصاب 

 )حیطه شناختی( اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

های پرستاری در اختالالت دژنراتیو مغزی )آلزایمر، ( مراقبت7

پل اسکلروزیس( را بر اساس کره هانگتینتون، پارکینسون و مولتی

 )حیطه شناختی( فرایند پرستاری شرح دهد.
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های پرستاری در اختالالت دژنراتیو مغزی )سندرم گیلن ( مراقبت8

باره، میاستنی گراو، اسکلروز جانبی نخاعی( را بر اساس 

 )حیطه شناختی( فرایند پرستاری شرح دهد.

و افزایش فشار  های پرستاری در صدمات مغزی و نخاعی( مراقبت9

)حیطه  داخل جمجه را بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

 شناختی(

های پرستاری در اعمال جراحی مغز و انواع سردرد را ( مراقبت11

 )حیطه شناختی( بر اساس فرایند پرستاری شرح دهد.

 

 :اق عملروش کار در ات 

 انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:

حی و روشهای آن، اثرات جراحی های بزرگ، اصول ( جرا1

مراقبتهای پرستاری قبل، حین و پس از اعمال جراحی را شرح 

 )حیطه شناختی( دهد.

( ساختمان و تشکیالت و وسایل ثابت اطاق عمل و وسایل جراحی 2

 )حیطه شناختی(را شرح دهد. 
 ( استرلیزاسیون و انواع آن، پیشگیری از انتشار عفونت و حفظ3

 )حیطه شناختی( ایمنی در اطاق عمل را توضیح دهد.

)حیطه  ( انواع پوزیشنهای بیمار حین جراحی را توضیح دهد.4

 شناختی(

و  CSR( وظایف و نقشهای پرستاران )اسکراب ، سیرکوالر، 5

 )حیطه شناختی( را توضیح دهد. ریکاوری(

های روشهای بیهوشی و داروهای مصرفی در بیهوشی و مراقبت( 6

 )حیطه شناختی( را شرح دهد.  خاص بیمار تحت بیهوشی

 

 

 های تدریس:شیوه

 *سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 *پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 
 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 

 
 )لطفا شرح دهید( انشجو:وظایف و تکالیف د

 ی جلسات کالسمحضور به موقع در تما .1

و ورود به کالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالسی  .2

 مشارکت فعال در مباحث کالسی

ارائه تکالیف خواسته شده تا قبل از اتمام ترم )در صورت  .3

 عدم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد(

اه در کالس )در صورت عدم عدم استفاده از گوشی تلفن همر .4

رعایت طبق مصوبات شورای آموزشی دانشکده با دانشجوی 

 خاطی برخورد خواهد شد(

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  *پروژکتور اسالید  *خته و گچت * وایت برد
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 -------------- لطفًا نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 آزمون پایان ترم   نمره درصد 01آزمون میان ترم 

   نمره درصد 01

شرکت فعال در کالس     نمره درصد 11انجام تکالیف 

 نمره درصد 2

 درصد نمره 2کوئیزها 

 

 نوع آزمون

جور           *ایچندگزینه      *پاسخ کوتاه   *  تشریحی

  غلط -صحیح*      کردنی

 ----------- م ببرید()لطفا نا سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :مبحث اختالالت متابولیکی انگلیسی و فارسی برایمنابع 

 

های عفونی واگیر و مبحث بیماری انگلیسی و فارسی برایمنابع 

 : غیرواگیر

- 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.  

 

 : اختالالت سیستم حمایتی مبحث انگلیسی و فارسی برایمنابع 

- 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 (last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of Medical 

Surgical Nursing.  Philadelphia : Saunders.  

، پوست و سوختگی. مترجم: 2119پرستاری داخلی جراحی بلک  -

حجی محمد نوروزی. تهران: انتشارات یار آشنا، بشری و 

 1389حکیم. 

، پوست و سوختگی، پرستاری داخلی، 2111برونر و سودارث  -

جراحی. مترجمین: حجی محمد نوروزی، هادی کوشیار. تهران: 

 1389انتشارات اندیش رفیع. 

های پوست و سودارث، پرستاری داخلی، جراحی، بیماریبرونر  -

و سوختگی. مترجم: نیره رئیس دانا. تهران: نشر حکیم 

 1391هیدجی. 

های پوست و سوختگی. . بیماری2110برونر و سودارث  -

مترجمین: عباس عبادی، لیال جمشیدی، سیمین حجت االسالمی. 

 1393تهران: نشر حیدری. 
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 : مبحث اختالالت سیستم حفاظتی برایانگلیسی و فارسی منابع 

1.Smeltzer  S.C, & Bare B.( the last edition). Brunner & Suddarth s textbook of 

medical-surgical nursing.(Philadelphia:Lippincott. 

2.Phipps, Monhan,,Sands, Marek, Neighbors. (the last edition). Medical-surgical 

nursing health & illness perspectives. St.louis:Mosby. 

3.Black J.M, Hawks J.H.( the last edition).medical-surgical nursing clinical 

management for positive outcomes.U.S:Saunders. 
 

 : مبحث اختالالت حسی انگلیسی و فارسی برایمنابع 

- 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.  

 

 : ادراکی -مبحث اختالالت شناختی انگلیسی و فارسی برایمنابع 

- Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book       
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1 21/6/95   آناتومی و

فیزیولوژی پوست و 
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در اگزما، انواع 

درماتیت، 

 پسوریازیس و آکنه

 

 

 دکتر حسنوند غدد 21/6/95 2

3 27/6/95  های پرستاری مراقبت

پوست  هایدر سرطان

)سارکوم کاپوزی، 

، SCCمالنوما، 

BCC) 

 های پرستاری مراقبت

های مربوط به عفونت

)باکتریایی، پوستی 

و ویروسی و...( 

های تاولی بیماری

پوست )پمفیگوس 

 و...(

 دکتر گودرزی

 دکتر حسنوند غدد 28/7695 4

ی در های پرستارمراقبت 3/7/95 5

 هاانواع سوختگی

 

 دکتر گودرزی

 دکتر حسنوند غدد 4/7/95 6

انواع روشهای درمانی در  11/7/95 7

اختالالت پوستی )اعم از 

ها، ها، حمامانواع کمپرس

های ها، درمانپانسمان

 جراحی، کرایو و لیزر(

 دکتر گودرزی

 دکتر حسنوند غدد 11/7/95 8

 تشریح: 17/7/95 6

های یتعاریف بیمار -

 عفونی واگیر و غیرواگیر 
چگونگی ایجاد و  -

راهکارهای کنترل و 

پیشگیری عفونت در جامعه 

 و بیمارستان

چگونگی بررسی و شناخت 

مبتالیان به اختالالت 

 عفونی

 دکتر گودرزی

 دکتر حسنوند غدد 18/7/95 11

مراقبتهای پرستاری در - 24/7/95 11

های قابل انتقال بیماری

فلیس و مقاربتی )سی

 سوزاک و هرپس تناسلی(

مراقبتهای پرستاری -

مربوط به عفونتهای 

 دکتر گودرزی
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 باکتریایی)وبا، سل ریه(

 دکتر حسنوند غدد 25/7/95 12

مراقبتهای پرستاری - 1/8/95 13

مربوط به عفونتهای 

باسیلی)تب مالت، 

سالمونالزیس، شیگلوز و 

 تیفوئید(

مراقبتهای پرستاری -

های مربوط به عفونت

مننژیت مننگوکوکی، 

کزاز، گاز گانگرن و 

 جذام

 دکتر گودرزی

آناتومی و فیزیولوژی  2/8/95 14

چشم و چگونگی بررسی و 

 شناخت اختالالت چشمی

های پرستاری در مراقبت

نقایص سیستم بینایی 

)کره چشم، پلک، غدد 

 اشکی، قرنیه و شبکیه(

های پرستاری در مراقبت -

، اختالالت اورژانسی چشم

تومورهای چشمی و اختالالت 

 انکساری چشم

 دکتر کردستانی

مراقبتهای پرستاری - 8/8/95 15

مددجویان مبتال به 

عفونتهای ویروسی 

)آنفلوانزا، منونوکلئوز 

عفونی، هاری، سارس، 

ایدز، جنون گاوی، 

لیشمانیوز، ماالریا، تب 

کریمه کنگو، 

هیستوپالسموزیس و شوک 

 سپتیک(

 دکتر گودرزی

آناتومی و فیزیولوژی  9/8/95 16

گوش و چگونگی بررسی و 

 شناخت اختالالت گوش

های پرستاری در مراقبت

اختالالت گوش خارجی و گوش 

 میانی

های پرستاری در مراقبت

اختالالت گوش داخلی، 

ها و انواع ناشنوایی

 هاروشهای اصالح آن

 دکتر کردستانی

آناتومی و فیزیولوژی و  15/8/95 17

شناخت سیستم بررسی و 

 خونساز

 

 دکتر گودرزی
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آناتومی و فیزیولوژی و  16/8/95 18

چگونگی انجام بررسی و 

شناخت اختالالت سیستم 

 عصبی

 دکتر کردستانی

اختالالت گلبول های  22/8/95 16

قرمز)انواع کم خونی 

 ها،پلی سایتمی(

 دکتر گودرزی

های پرستاری در مراقبت 23/8/95 21

ری، اختالالت سطح هوشیا

 کما، انواع تشنج و صرع

 دکتر کردستانی

اختالالت گلبول های  29/8/95 21

سفید)لکوپنی و انواع 

 لوسمی و لنفوم(

 دکتر گودرزی

اختالالت گلبول های  6/9/95 22

سفید)لکوپنی و انواع 

 لوسمی و لنفوم(

 دکتر گودرزی

های پرستاری در مراقبت- 7/9/95 23

-تومورهای مغزی و عفونت

 غزیهای م

 دکتر کردستانی

اختالالت پالکتی و  13/9/95 24

فاکتورهای 

انعقادی)انواع 

ترومبوسیتوپنی، 

هموفیلی،ون 

 ( DICویلبراند،

 دکتر گودرزی

های پرستاری در مراقبت 14/9/95 25

اختالالت خونریزی دهنده 

مغزی، سکته مغزی و حمالت 

 گذرای ایسکمیک

 دکتر کردستانی

رده های خونی انواع فراو 21/9/95 26

 و موارد کاربرد آنها

ترانسفوزیون خون و 

 مراقبتهای مربوطه

 دکتر گودرزی

های پرستاری در مراقبت 21/9/95 27

اختالالت سیستم اعصاب 

محیطی، درد کمر و فتق 

 ایهای مهرهدیسک

 دکتر کردستانی

های پرستاری در مراقبت 28/9/95 28

تومورهای نخاع، اختالالت 

رکتی فوقانی های حنورون

و تحتانی و اختالالت 

 گانه مغزی 12اعصاب 

 دکتر کردستانی

جراحی و روشهای آن،  4/11/95 26

اثرات جراحی های بزرگ، 

اصول مراقبتهای پرستاری 

قبل، حین و پس از اعمال 

 جراحی

 دکتر گودرزی
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ساختمان و تشکیالت و 

وسایل ثابت اطاق عمل و 

 وسایل جراحی

وظایف و نقشهای 

، پرستاران )اسکراب 

و  CSRسیرکوالر، 

 ریکاوری(

های پرستاری در مراقبت 5/11/95 31

اختالالت دژنراتیو مغزی 

)آلزایمر، کره 

هانگتینتون، پارکینسون 

 و مولتیپل اسکلروزیس(

 دکتر کردستانی

انواع پوزیشنهای بیمار  11/11/95 31

 حین جراحی

استرلیزاسیون و انواع 

آن، پیشگیری از انتشار 

فونت و حفظ ایمنی در ع

 اطاق عمل

روشهای بیهوشی و 

داروهای مصرفی در 

های خاص بیهوشی و مراقبت

   بیمار تحت بیهوشی

 دکتر گودرزی

های پرستاری در مراقبت 12/11/95 32

صدمات مغزی و نخاعی و 

 افزایش فشار داخل جمجه

های پرستاری در مراقبت

اعمال جراحی مغز و 

 انواع سردرد

 تانیدکتر کردس

 


