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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 

 کارشناسی پرستاری:تحصیلی یرشتهو  مقطع پرستاری :گروه آموزشی         پرستاری الیگودرز:دانشکده

   1داروشناسی ،پرستاری بزرگساالن /سالمندان  :یش نیازپ نظری :دنوع واح 3: تعداد واحد 2پرستاری بزرگساالن/سالمندان: نام درس

 سامانه نوید  : مکان برگزاری       14-16 :ساعت                و سه شنبه دوشنبه:روز  : زمان برگزاری كالس

 مهدی بداق ،الهه سرلک:مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(مهدی بداق :مسئول درس          20:تعداد دانشجويان

 

  شرح دوره:

 این درس شامل اختالالت دفعی کلیوی ، سیستم تولید مثل زنان و مردان ، پستان ، اختالالت گردش خون و تنفس می باشدد  مدمن تددریس   

به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده و از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و مهارت هدای تفردر خدالق    

 هنگام کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند بهره گیرد 
 هدف كلی: 

مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد فرآیندد پرسدتاری و بهدره گیدری از مهدارت تفردر       ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه 

 خالق  و  اصول اخالقی و موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری
 

 

   بینابینی:اهداف 

 

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی)فوقانی و تحتانی( را شرح دهد  -1

 های پرستاری مربوطه را شرح دهد و تغییرات گازهای خونی را شرح دهد م تنفسی و مراقبتهای تشخیص سیستتست -2

 های پرستاری مربوطه را تومیح دهد ی جنب، دیافراگم، آمبولی ریه و مراقبتاختالالت مربوط به پرده -3

 های پرستاری را بیان کند تومورهای ریه را تومیح داده و مراقبت -4

های خاص در مقابله با این صدمات سینه، غرق شدگی و مسمومیت با گاز دی اکسید کربن را شرح داده و مراقبتصدمات وارده به قفسه  -5

 را توشیح دهد 

 های مربوطه را شرح دهد (، برونشرتازی و سیستیک فیبروزیس و مراقبتCOPDهای رایج سیستم تنفسی تحتانی)آسم و بیماری -6

 قیل و بعد از آن را شرح دهد  هایهای جراحی قفسه سینه، مراقبتعمل -7

 ها را بیان کند های ریه را شرح داده و مراقبتانواع مختلف پنومونیا، آبسه ریوی و سایر عفونت -8

های پرستاری مربوطه را های عفونی نوپدید را تومیح داده و مراقبتآتلرتازی، ادم ریه، نارسایی حاد تنفسی، هایپرتانسیون ریه و بیماری -9

 بیان کند 
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 های پرستاری مربوطه را شرح دهد ختالالت شایع شریانی شامل انسداد حاد و مزمن، رینود، برگر و آنوریسم را شرح داده و مراقبتا -10

های پرستاری مربوطه را شرح اختالالت شایع وریدی شامل ترومبوفلبیت، واریس و اختالالت سیستم لنفاوی را تومیح داده و مراقبت -11

 دهد 

 های مربوطه را بیان کند ها)التهاب حاد ومزمن( را تومیح داده و مراقبتا بینی)خونریزی و التهاب( و سینوساختالالت مرتبط ب -12

 های پرستاری را بیان کند اختالالت حلق، لوزه، آدنوئید، حنجره و اعمال جراحی مربوطه را شرح داده و مراقبت -13

 آناتومی، فیزیولوژی و بررسی سیستم گردش خون را شرح دهد  -14

 های پرستاری مربوطه را بیان کند ای و التهابی قلب را شرح داده و مراقبتهای دریچهبیماری -15

 های پرستاری مربوطه را بیان کند نارسایی احتقانی قلب و ادم ریوی را تومیح داده و مراقبت -16

 های مربوطه را شرح دهد بیماری پرفشاری خون و مراقبت -17

 سیستم ادراری را شرح دهد آناتومی، فیزیولوژی و بررسی  -18

های ادراری را تومیح داده های عروقی سیستم ادراری، اختالالت انسدادی)هیدرونفروز(، صدمات ادراری و سنگسندروم نفروتیک، بیماری -19

 های مربوطه را بیان کند و مراقبت

های پرستاری را تم ادراری را شرح داده و مراقبتاختالالت دفعی سیستم ادراری)احتباس، بی اختیاری، مثانه نوروژنیک( و تومورهای سیس -20

 بیان کند 

 های مربوطه را بیان کند اختالالت غفونی سیستم ادراری)سیستیت، آبسه کلیه، پیلونفریت، گلومرولونفریت( را تومیح داده و    مراقبت -21

 ها را بیان کند های شایع پروستات و بیضه را شرح داده و مراقبتبیماری -22

 ها را بیان کند خوش خیم و بدخیم پستان را شرح داده و مراقبتتومورهای  -23

 های پرستاری را بیان کند تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تولیدمثل زنان را شرح داده و مراقبت -24

 .های پرستاری مربوطه را بیان کندهای دستگاه تناسلی زنان را شرح داده و مراقبتعفونت -52

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☒ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☒ بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفریک) وظايف و تکالیف دانشجو

 نوید انجام ترالیف ایجاد شده در سامانه 1

  شرکت در بحث گروهی در قسمت گفتگو سامانه نوید 2

  شرکت و فعالیت در پرسش و پاسخ در سامانه نوید 3

 ترم میان آزمون  شرکت در4

 ترم پایان آزمون در  شرکت5
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفریک(: قوانین و مقررات كالس

 الب بارگذاری شدهط دانلود به موقع م1

 

 وسايل آموزشی:   

 ☐ وب سرویس کالس آنالین    ☐ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 سامانه نوید: ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☒ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 های مختلف دانشجو: فعالیتنحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از 

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 2 های كالسی در سامانه نويد آزمون 2

 0 های مجازی آنالين حضور در كالس 3

 6 مستمرامتحان  4

 8 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☒ جور کردنی           ☒ ایچندگزینه       ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 :ترکیبی )ترکیبی از سواالت باال( )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی
 

1.Smeltzer, S.C & Bare, B. Brunner & suddarth,s Textbook of medical surgical nursing(last ed.). 
Philadelphia, Lippincott.2108 
2.Black, H.M., Hawks, J.H., keen, A.M.,medical surgical nursing. (last ed.) , P hiladelpia: 
Saunders. 
3-Polaski, A.L., Tatro, S.E., Luckman's , Core priniciple and Practiceof medical surgical nursing. 
(last ed.). Philadelphia 

 

 منابع فارسی:

  یری بیماری های کلیه و مجاری ادراپرستا 1

 کلیه و مجاری ادراری ،پرستاری داخلی و جراحی ( 1390.)برونر و سودارث 2

 1385، ....مراقبتاز بیماریهای قلب و عروق انتشارات کاک .تقدسی ، محسن  3

 91کاردیوگرافی برای پرستار انتشارا ت هیدجی سالالرترو .تقدسی محسن و همراران 4
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 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های ترمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو ترلیف خودآزمون آفالین آنالین

1 27/11/99 
سیستم مروری بر آناتومی و فیزیولوژی 

 ☐  تنفسی
 مهدی بداق 14:16 ☐ ☒ ☐ ☒

2 03/12/99 
بررسی و شناخت سیستم تنفسی : 

 معاینات فیزیری ، تست های تشخیصی 
 مهدی بداق 14:16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

3 10/12/99 

سامان دهی و مراقبت بر اساس فرآیند 

پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت 

بینی ، حلق ، حنجره ، نای تنفس فوقانی : 

 و نایژه

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

 مهدی بداق 14:16

4 17/12/99 

سامان دهی و مراقبت بر اساس فرآیند 

پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت 

تنفس فوقانی : ، حلق ، حنجره ، نای و 

 نایژه)ادامه(

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

 مهدی بداق 14:16

5 24/12/99 

دهی و مراقبت بر اساس فرآیند سامان 

پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت 

تنفس فوقانی : بینی ، حلق ، حنجره ، نای 

 و نایژه)ادامه(

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

 مهدی بداق 14:16

6 16/01/1400 

مراقبت پرستاری از مبتالیان به اختالالت 

آتلرتازی  و  سیستم تنفس تحتانی :

بیماری های شغلی و بیماری پنومونی ، 

 های بدخیم ریه

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ 

 مهدی بداق 14:16

7 23/01/1400 

مراقبت پرستاری ازمبتالیان اختالالت 

آتلرتازی  و  سیستم تنفس تحتانی :

بیماری های شغلی و بیماری پنومونی ، 

 )ادامه(های بدخیم ریه

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

 مهدی بداق 14:16

8 30/01/1400 

مروری برآناتومی و فیزیولوژی و بررسی 

شناخت سیستم ادراری ، تاریخچه سالمت 

 ، معاینات فیزیری

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
 مهدی بداق 14:16

9 06/02/1400 
تست های تشخیصی ، عالئم و نشانه های 

 شایع
 مهدی بداق 14:16 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐

10 13/02/1400 

فرآیند پرستاری از  مراقبت با کاربرد

مبتالیان به اختالالت عفونی سیستم 

ادراری: سیستیت، پیلونفریت، آبسه کلیه، 

 گلومرولونفریت

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 مهدی بداق 14:16

11 20/02/1400 

سامان دهی و مراقبت بر اساس تشخیص 

های پرستاری از مددجویان مبتال به 

،  تومورهای دستگاه ادراری )سرطان مثانه

    (، هیدرونفروزیس، صدمات دستگاه 

 ، سنگ ها ادراریادراری

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

 مهدی بداق 14:16

12 27/02/1400 

مشرالت دفعی احتباس ادراری، بی 

اختیاری ادرار، مثانه نوروژنیک و اختالالت 

مادرزادی سیستم ادراری، بیماریهای 

عروقی سیستم ادراری، مراقبت های 

توجه به تشخیص های پرستاری با 

 پرستاری

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

 مهدی بداق 14:16

 مهدی بداق 14:16 ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ساماندهی و مراقبت پرستاری از مردان  03/03/1400 13



  

5 

 

مبتال به اختالالت سیستم تناسلی شامل: 

اختالالت سیستم تناسلی: تومورهای 

خوش خیم وبدخیم، هیپرپالزی پروستات، 

پروستاتیت اختالالت بیضه )سرطان 

بیضه،اورکیت، اپیدیدیمیت، هیدروسل، 

 واریروسل،کریپتورکیدیسم، فیموزیس(

14 28/11/99 
مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب و 

  عروق
 الهه سرلک 14:16 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

15 05/12/99 

بررسی و شناخت سیستم گردش خون : 

معاینات فیزیری ، تاریخچه سالمتی ، 

 تست های تشخیصی و عالیم شایع

☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 
 الهه سرلک 14:16

16 12/12/99 

مراقبت بر اساس فرآیند پرستاری از 

مبتالیان به اختالالت قلب و عروق : 

آنژین صدری ،  آترواسرلروزیس،

 انفارکتوس میوکارد

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

 الهه سرلک 14:16

17 19/12/99 

مراقبت بر اساس فرآیند پرستاری از 

بیماریهای عفونی و ساختمانی مبتالیان : 

قلب ) آندوکاردیت، میوکاردیت، 

 پریراردیت، کاردیومیوپاتی(

☒ ☒ ☐ ☐ ☒ 

 الهه سرلک 14:16

18 26/12/99 

سامان دهی و مراقبت بر اساس فرآیند 

پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت 

 بیماریهای دریچه ای قلب،قلب و عروق :  

 بیماری فشار خون نارسایی قلب و 

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 الهه سرلک 14:16

19 17/01/1400 
 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی عروق

 محیطی
 الهه سرلک 14:16 ☐ ☐ ☒ ☒ ☒

20 24/01/1400 

ساماندهی و مراقبت پرستاری از 

مددجویان مبتال به بیماری های عروق 

: التهاب و آنوریسم آئورت، محیطی

ترومبوز، آمبولی شریانی، نارسایی مزمن 

 شریانی، بیماری برگر و رینود

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ 

 الهه سرلک 14:16

21 31/01/1400 
فیزیولوژی سیستم تولید  مروری برآناتومی

 مثل، تناسلی زنان و پستان
 الهه سرلک 14:16 ☒ ☐ ☐ ☒ ☒

22 07/02/1400 

بررسی و شناخت، تاریخچه سالمت، 

معاینات فیزیری، تستهای تشخیصی، 

عالئم و نشانه های شایع سیستم تولید 

  مثل زنان، تناسلی و پستان

☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 الهه سرلک 14:16

23 14/02/1400 

ساماندهی و مراقبت پرستاری از زنان 

مبتال به اختالالت سیستم تناسلی شامل: 

عفونتهای دستگاه تناسلی و لگن اختالالت 

ساختاری دستگاه تناسلی، تومورهای 

دستگاه تناسلی )خوش خیم، بدخیم نظیر 

 کانسر سرویرس(

☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 

 الهه سرلک 14:16

24 21/02/1400 

ساماندهی و مراقبت با توجه به تشخیص 

های پرستاری از مددجویان مبتال به 

اختالالت پستان : تومورهای خوش خیم 

وبدخیم پستان ، آبسه ، کیست ، بیماری 

های نوک پستان هایپر تروفی پستان و 

  اختالالت پستان در مردان

☒ ☒ ☐ ☒ ☐ 

 الهه سرلک 14:16

 


