
1 

 

 

 

 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 دانشکده پرستاري و مامایی

 (1پرستاري بزرگساالن/سالمندان )کارشناسی 

 (course planطرح دوره)

 داخلی جراحیگروه آموزشی:
   

     1397مهر       دکتر آلیس خاچیانتدوین :          

    (1پرستاري بزرگساالن/سالمندان ) نام درس:

                                                        د: نظريواح   3: تعداد واحد   

مفاهیم پایه پرستاري –تغذیه و تغذیه درمانی  -انگل شناسی–میکروب شناسی –بیوشیمی -اناتومی فیزیولوژي یش نیاز:پ 

 اصول فنون پرستاري پرستاري()

   زمان برگزاري کالس:

 

 هفته دوم( 8) 15-17و دوشنبه    8-10: چهارشنبه 1گروه 

 ( اولهفته  8) 15-17 دوشنبهو    10  -12شنبه سه : 2گروه

   

 بایز يرینص - محدث - -انیدکتر خاچخانم ها :  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 
Khachian.a@iums.ac.ir خانم دکتر خاچیان 

Fariba_nz@yahoo.com خانم نصیري زيبا 

S_mohaddes2005@yahoo.com خانم محدث 

 خانم سید الشهدايی 

 

در این درس با تدریس مفاهیم زیر بنایی حفظ سالمت ،مفهوم تعادل و اختالل در مایع والکترولیتت هتاي بتدن و   :درسشرح 

مفهوم اختالالت حرکتی ، تغذیه اي ، گوارشی ، و ضمائم ، اختالالت دفعی و روده اي و انورکتال به دانشجویان کمک می شود تا با 

اند از نظریه ها و مفاهیم پرستاري ضمن به کار گیري فراینتد پرستتاري در مراتبتت از تلفیق آموخته هاي خود  با علوم پایه بتو

بزرگساالن و سالمندان استفاده کند . در این راستا الزم است تقویت مهارت هاي تفکر خالق در کاربرد  تشخیص هاي پرستاري 

 تا توانبخشی مد نظر ترار گیرد.به منظور تامین ، حفظ وارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان از پیشگیري 

 :عبارتند از ساعت 48براي  تدوین شده  رئوس مطالب
 ییدالشهدایخانم سمدرس: :  بدن هايتیاب و الکترولتعادل و اختالل در الف: 

 نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاري مبتنی بر تشخیص هاي پرستاري از پیشگیري تا توان بخشی  -

 مایه و الکترولیت ها مفاهیم پایه در تعادل

 اختالل حجم مایه در بدن -
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اختالل در تعادل الکترولیت ها )هیپوناترمی،هایپر ناترمی،هایپرکالمی،هیپو کالمی ( و تعادل اسید و باز و اختالالت اسید و باز با -

 ذکر بررسی و شناخت عالئم ، 

ختانم  ان،یتختانم دکتتر خاچمدرسین: اختالالت حرکتی:  در درمان و مراتبت پرستاري بر اساس فرایند پرستاريب: 

 بایز يرینص

 نقش پرستار در تدابیر پرستاري مبتنی بر تشخیص هاي پرستاري از پیشگیري تا توان بخشی.-

 مروري بر اناتومی و فیزیو لوژي سیستم عضالنی و حرکتی .-

فیزیکی، تست هاي تشخیصی ، عالئم شتایع و مراتبتت بررسی و شناخت دستگاه حرکتی، تاریخچه سالمتی ، انجام معا ینات -

 هاي پرستاري مبتنی بر تشخیص هاي پرستاري .

سامان دهی مراتبت از مدد جو یان مبتالء به اختالالت سیستم حرکتی و بافت همبند شتامل : صتدمات سیستتم عضتالنی و  -

یدگی ها مراتبت هاي پرستاري مبتنی بتر کتاربرد حرکتی و مفاصل، شکستگی ها و انواع ان ، در رفتگی ها پیچ خوردگی و کش

 فرایند پرستاري 

 هیپو کالمی و هایپر کالمی. –استئوماالسی،نقرس و ارتریت نقرسی  –بیماري پاژه  -اختالالت متابولیکی استخوان و استئوپروز -

 استئو ارتریت و کاربر د فرایند پرستاري -

 سل استخوانی و مفاصل و ستون فقرات. –ارتریت عفونی –عفونت هاي استخوان: استئومیلیت -

 تومر هاي استخوان و مراتبت هاي پرستاري . -

 اختاللت پا : هالوس والگوس و ..... -

مراتبت پرستاري با کاربرد فراینتد  -و اسکلرودرمی -لوپوس اریتماتوسیستمیک –اختالالت بافت همبند : ارتریت رو ماتوئید -

 پرستاري.

 خانم محدث مدرس اختالالت تغذیه اي :ج:

 ي دستگاه گوارش و حلق.لوژ ویزیو ف یبر اناتوم يمرور-

معاینات و تست هاي تشخیصی و عالئم شتایع بیمتاري و –تاریخچه سالمتی –بررسی و شناخت تغذیه و سیستم هضم وجذب -

 اختالل.

 تغذیه در فرد سالم . -

 سوء تغذیه . -

 انواع روش هاي تغذیه. -

 پرخوري عصبی (. -بی اشتهایی -ساماندهی مراتبت پرستاري از مددجویان مبتالء به سوء تغذیه ) چاتی -

غتدد بزاتتی ( متري ) –اختالت هضم و جذب ) اختالالت دهان و دنتدان   مبتالء به انیاز مددجو يمراتبت پرستار یسامانده -

تنی بر تشخیص پرستاري از مددجویان مبتالء بته اختتالالت ریفالکس( سامان دهی مراتبت پرستاري مب –اشاالزي  -دیسفاژي

 زخم معده سرطان معده(–معده ) گاستریت حاد و مزمن 

بیماري  –اسهال  –کولیت اولسراتیو  –الت روده اي ) اختالت التهابی مبتالء به  اختال انیاز مددجو يمراتبت پرستار یسامانده -

 عفونت هاي انگلی (.–تریت گاسترو ان –پریتونیت –اپاندیسیت  –کرون 

 تروماهاي روده . –سندروم روده تحریک پذیر -انسداد روده –دیورتیکول –تومور ها و سرطان روده ، هرنی  -

 اختالالت دفعی سیستم انورکتال :

سرطان انورکتال و ابسه انورکتال.یبوست و بتی اختیتاري –فیستول انال  -فیشر انال -همورویید و کیست پایلونیدال -

 مدفوع.



3 

 

ساماندهی و مراتبت بر اساس فرایند پرستاري از مددجویان مبتالء به اختالالت دفعی روده اي ناشی از کبتد و کیسته  -

 صفرا و پانکراس.

از بیماران مبتالء به اختاللت کبد و کیسه صفرا ) پانکراتیت حاد ، ستزطان پتانکراس و صتدمات  و مراتبت یسامانده -

بسه هاي کبدي و پیوند کبد آ –هپاتیت ویرال و باکتریال –سرطان کیسه صفرا –مزمن کله سیستیت حاد و –پانکراس 

 وئیدوزیس و بیماري ویلسون(تامی–
 

 هدف کلی: 

فراگیر به منظور ارائه مراتبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال بته اختتالالت سیستتمهاي در  و ایجاد توانایی یی آشنا

 .بر اساس فرآیند پرستاري استخوانی ، حرکتیاب و الکترولیتهاگوارشی، 

 اهداف جزیی:

 بینابینی:اهداف 

 :و دانش حیطه شناختیدر  

 ها  را تعریف کند. تیبیماریهاي سیستم استخوانی و حرکتی، گوارشی و اب والکترول -1

عالئم و نشانه ها، راههاي درمانی، عوارض و مراتبتهاي پرستاري  ي،ژعوامل مستعد کننده، راههاي تشخیصی، پاتوفیزیولو-2

 الزم در هر کدام از آنها را لیست نماید.

 آموزشهاي الزم به بیماران فوق الذکر را فهرست نماید.-3

 را توضیح دهد.را در بخش هاي  مربوطه و چگونگی اخذ شرح حال بیماران ارتباط اهمیت -4

  اي داخلی جراحی با اختالالت اب و الکترو لیت  ها ،ارتوپدي ،گوارش را توضیح دهد.هدر بخش بیماران  بررسی-5

 مراتبت از بیماران را در تبل و بعد از عمل شرح دهد.-6

 .لیست کند تشخیص هاي پرستاري را در مراتبت از بیماران -7

  را توضیح دهد.ثبت و گزارش نکات  مهم -8

 توضیح دهد. را رانمراتبت پرستاري درباره درد بیما-9

 مراتبت پرستاري درباره تغذیه بیماران را توضیح دهد.اهمیت -10

 حیطه عاطفی ) باورها و نگرشها(: در

 به تفاوتهاي فردي مددجویان اعتقاد داشته باشد.-1

 آموزش فردي هر مددجو با وجود تفاوتهاي فردي و نیازهاي آنها متفاوت خواهد بود.باورداشته باشد که -2

 مددجو در تصمیم گیري در مورد موتعیت خود نقش بسیار مهمی دارد.باورداشته باشد که -3

 مددجو بعنوان یک انسان داراي حقوق تانونی و اخالتی است.که باورداشته باشد -4

 حیطه روان حرکتی )مهارتها(:در 

 تکالیف محوله را به موتع بصورت انفرادي و گروهی ارائه نماید.-1

 از مهارت گوش دادن و بازخورد در بحث هاي کالس مشارکت فعال داشته باشد.با استفاده -2

 هاي تدریس:شیوه

 •پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزي شده       • سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم) (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  •یبحث گروه

 •یادگیري الکترونیکی
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  دانشجو:وظایف و تکالیف 
 زیر بناي علمی مناسب جهت فراگیري مطالب مورد تدریس را کسب نماید.-1

 با استفاده از بحث هاي مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه اي گسترش دهند.-2

را مورد استفاده ترار داده و استناد صحیح به این منابع داشته  وهشیژدر تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته هاي پ-3

 باشند.

 مسئولیت یادگیري هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه هاي آموزشی خود را دنبال نمایند.-4

 هاي علمی شرکت موثر داشته باشند.به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کالس هاي درس حضور یافته و در بحث -5

 تکالیف خود را در زمان هاي تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل در جلسات آزمون میان ترم و پایان ترم شرکت کنند. -6

ه را به سامانه یادگیري الکترونیکی مراجعه نموده و با نام کاربري و رمز ورود سما وارد درس شده و تکالیف بارگزاري شد -7

 (LMS.IUMS.AC.IRپاسخ دهد.)

در صورت غیبت در آزمونهاي میان دوره اي اگر غیبت غیر موجه باشد نمره صفر براي آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه -8

تاد غیبت موجه باشد ) با ارائه گواهی معتبر( الزم است فراگیر تا حداکثر یک هفته بعد از تاریخ آزمون براي انجام امتحان به اس

 غیر اینصورت نمره صفر براي وي منظور خواهد شد دردرس مربوطه مراجعه نماید و 

 بیشتر باشد. در صورتی که غیبت بیش از حد مجاز باشد: مصوبغیبت در کالس نباید از حد مجاز -9

 غیبتها موجه باشد، آن واحد درسی حذف می شود. 2/1چنانچه بیش از  -الف

 باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد.چنانچه غیبتها غیر موجه  -ب

  وسایل کمک آموزشی:

   •  پروژکتور اسالید   • وایت برد

فیلم هاي آموزشی و اسالیدهاي کامپیوتري از جمله روشتهاي کمتک آموزشتی  کتور،ژوایت بورد، ویدیو پروسایر موارد  شامل: 

 مورد استفاده در دروس فوق الذکر خواهد بود

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  درصد نمره 50آزمون پایان ترم    ( %10درصد نمره)هر مبحث  LMS 30یا انجام تکالیف در سایت  زمون میان ترمآ     

 درصد نمره10رکت فعال در کالس ش                                        درصد نمره  10جام تکالیف ان    

 یادگیري: -روشهاي آموزش

مطالب این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ  توسط فراگیران و تحت راهنمایی اساتید مربوطه با استفاده از وستایل -1

 کمک آموزشی ارائه می شود. 

 ارائه تکالیف مقاالت تحقیقی:-2

هاي معتبر خارجی با استفاده از شبکه انتخاب کترده و  ورنالژموظفند براي هر یک از موضوعات درسی یک مقاله از  دانشجویان

 پس از تائید استاد مربوطه آن را ترجمه و تا ابتداي هفته چهارده

 باشد.  ریسال اخ 5پژوهشی و مربوط به  دیم به اساتید مربوطه تحویل دهند. مقاالت با

 کتبی پایان ترم:  امتحان

امتحان اختالالت اب الکترولیت ها اریهاي سیستم گوارشی، حرکتی و استخوانی، پایان ترم کلیه موارد تدریس شده شامل بیم در

 شد.  خواهدگرفته 

 نوع آزمون : می تواند براساس درس و انتخاب  استاد از موارد زیر استفاده شود.

  غلط -صحیح جور کردنی          ايچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی
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  1سالمندیساالن و بزرگی درس جدول هفتگی کلیات  ارائه

 گروه 1
 

 

 15-17 دوشنبه نام استاد درس 8-10شنبه  چهار نام استاد 

 هفته دوم 8

 درس

    ارتوپدی 28/6/97 دکتر خاچیان 1

    ارتوپدی 4/7/97 دکتر خاچیان 2

    ارتوپدی 11/7/97 دکتر خاچیان 3

    ارتوپدی 18/7/97 دکتر خاچیان 4

    ارتوپدی 25/7/97 دکتر خاچیان 5

    ارتوپدی 2/8/97 دکتر خاچیان 6

    ارتوپدی 9/8/97 دکتر خاچیان 7

 16/8/97 دکتر خاچیان 8

 تعطیل رسمی

    ارتوپدی

 گوارش 21/8/97 خانم محدث ارتوپدی 23/8/97 دکتر خاچیان 9

 گوارش 28/8/97 خانم محدث ارتوپدی 30/8/97 دکتر خاچیان 10

 گوارش 5/9/97 محدثخانم  ارتوپدی 7/9/97 دکتر خاچیان 11

 گوارش 12/9/97 خانم محدث ارتوپدی 14/9/97 دکتر خاچیان 12

 گوارش 19/9/97 خانم محدث آب و الکترولیت 21/9/97  13

 گوارش 26/9/97 خانم محدث آب و الکترولیت 28/9/97  14

15  5/10/97  
 آب و الکترولیت

 گوارش 3/10/97 خانم محدث

 گوارش 10/10/97 خانم محدث الکترولیتآب و  12/10/97  16

17  19/10/97     
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 گروه 2
 

 

 

 15-17دوشنبه  نام استاد درس 10-12چهار شنبه  نام استاد 

 اولهفته  8

 درس

 گوارش 26/6/97 خانم محدث ارتوپدی 28/6/97 خانم نصیری زیبا 1

 گوارش 2/7/97 خانم محدث ارتوپدی 4/7/97 خانم نصیری زیبا 2

 گوارش 9/7/97 خانم محدث ارتوپدی 11/7/97 خانم نصیری زیبا 3

 گوارش 16/7/97 خانم محدث ارتوپدی 18/7/97 خانم نصیری زیبا 4

 گوارش 23/7/97 خانم محدث ارتوپدی 25/7/97 خانم نصیری زیبا 5

 گوارش 30/7/97 خانم محدث ارتوپدی 2/8/97 خانم نصیری زیبا 6

 گوارش 7/8/97 خانم محدث ارتوپدی 9/8/97 خانم نصیری زیبا 7

 16/8/97 خانم نصیری زیبا 8

 تعطیل رسمی

 گوارش 14/8/97 خانم محدث ارتوپدی

    ارتوپدی 23/8/97 خانم نصیری زیبا 9

 ارتوپدی 30/8/97 خانم نصیری زیبا 10

 

   

    ارتوپدی 7/9/97 خانم نصیری زیبا 11

    ارتوپدی 14/9/97 خانم نصیری زیبا 12

    آب و الکترولیت 21/9/97  13

    آب و الکترولیت 28/9/97  14

15  5/10/97  
 آب و الکترولیت

   

    آب و الکترولیت 12/10/97  16

17  19/10/97     


