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 توصیف کلی درس  

بدن و مفهوم   یها تیوالکترول عیحفظ سالمت ،مفهوم تعادل و اختالل در ما  یيبنا ری ز می مفاه  سیدرس با تدر نیدر ا

شود تا با   يكمک م انیو انوركتال به دانشجو یو روده ا  ي ، و ضمائم ، اختالالت دفع ي، گوارش یا هی، تغذ  ياختالالت حركت

در مراقبت از  یپرستار  ندیفرا یریضمن به كار گ یپرستار می ها و مفاه هیاز نظر دبتوان هیخود  با علوم پا یآموخته ها قیتلف

  یها صیتفکر خالق در كاربرد  تشخ یمهارت ها تیراستا الزم است تقو نیبزرگساالن و سالمندان استفاده كند . در ا

 .ردیمد نظر قرار گ يتا توانبخش یریشگی، حفظ وارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان از پ  نیبه منظور تام یپرستار

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

 مفاهیم پایه در تعادل مایه و الکترولیت ها

 اختالل حجم مایه در بدن -

ختالالت اسیید و اختالل در تعادل الکترولیت ها )هیپوناترمی،هایپر ناترمی،هایپرکالمی،هیپو کالمی ( و تعادل اسیید و باز و ا-

 باز با ذکر بررسی و شناخت عالئم ، 

 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 . - 

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

 شایع و مراقبت هاي پرستاري مبتنی بر تشخیص هاي پرستاري . 

سامان دهی مراقبت از مدد جو یان مبتالء به اختالالت سیستم حرکتی و بافت همبند شامل : صدمات سیستم   - 

قبت هاي عضالنی و حرکتی و مفاصل، شکستگی ها و انواع ان ، در رفتگی ها پیچ خوردگی و کشیدگی ها مرا

 پرستاري مبتنی بر کاربرد

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

مراقبت  .ات و تست هاي تشخیصیمعاین–تاریخچه سالمتی  –بررسی و شناخت تغذیه و سیستم هضم وجذب  - 

 -غدد بزاقی ( مري ) دیسفاژي–اختالت هضم و جذب ) اختالالت دهان و دندان     مبتالء به  انیاز مددجو يپرستار

ریفالکس( سامان دهی مراقبت پرستاري مبتنی بر تشخیص پرستاري از مددجویان مبتالء به اختالالت   –اشاالزي  

 – اسهال    – کولیت اولسراتیو    –الت روده اي ) اختالت التهابی  اختال -زخم معده–معده ) گاستریت حاد و مزمن 

سندروم روده تحریک - انسداد روده  –دیورتیکول   -گاسترو انتریت  –پریتونیت  –اپاندیسیت   –بیماري کرون  

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

 

 

 

  (:Competency)  توانمندي  اهداف کلی/ محورهاي 



 

 

فراگیر به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به اختالالت در    و ایجاد توانایی یی  آشنا

 . بر اساس فرآیند پرستاري  استخوانی  ، حرکتیاب و الکترولیتهاسیستمهاي گوارشی،  

    (:Core Competencyي )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهاي هر توانمند

 : از پایان این درس انتظار میرود كه فراگیرپس 

 اهداف جزیی: 

 :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  ي،ژعوامل مستعد کننده، راههاي تشخیصی، پاتوفیزیولو- 2

 مراقبتهاي پرستاري 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

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

 مراقبت از بیماران را در قبل و بعد از عمل شرح دهد. - 6

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

  را توضیح دهد.ثبت و گزارش نکات  مهم  - 8

 توضیح دهد.  را   رد بیمارانمراقبت پرستاري درباره د- 9

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

 حیطه عاطفی ) باورها و نگرشها(:   در

 به تفاوتهاي فردي مددجویان اعتقاد داشته باشد. - 1

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

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

 مددجو بعنوان یک انسان داراي حقوق قانونی و اخالقی است.که باورداشته باشد  - 4

 حیطه روان حرکتی )مهارتها(:در  

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



 

 

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

 :رویکرد آموزشی

 حضوری ×                                     مجازی                                                   تركیبي 

 ویکرد حضورير

 و ...(  رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي  )پ   سخنراني تعاملي

 های كوچک   بحث در گروه  

 ( TBL) یادگیری مبتني بر تیم

 یادگیری مبتني بر سناریو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1401( مهر 1)يو سالمند   یبزرگسال یبرنامه کالس



 

 

   1گروه 
 

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف 

- یاددهیروش  

 یادگیري 

 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه 

 ی دكتر گودر  سخنراني تعاملي  ارتو پدی -معارفه و توضیح در خصوص طرح درس 1

 ی دكتر گودر   سخنراني تعاملي مراقبتهای پرستاری و بیماری در ارتو پدی  2

 ی دكتر گودر  سخنراني تعاملي  ی در ارتو پد  یمار یو ب  یپرستار  یمراقبتها 3

 سیدالشهدایيخانم    سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت   4

 خانم سیدالشهدایي  سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت   5

 خانم سیدالشهدایي  سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت   6

 خانم سیدالشهدایي  سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت   7

 الیاسي خانم    گروهي بحث  ارتو پدی  8

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ارتو پدی  9

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ارتو پدی  10

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ارتو پدی  11

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ارتو پدی  12

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ارتو پدی  13

 ی دكتر گودر  سخنراني تعاملي  ارتو پدی  14

 ی دكتر گودر  سخنراني تعاملي  ارتو پدی  15

 ی دكتر گودر  سخنراني تعاملي  ارتو پدی  16

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیري 

 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه 

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های دستگاه گوارش  1

 محدث    تعامليسخنراني  بیماری های دستگاه گوارش  2

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های دستگاه گوارش  3

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های دستگاه گوارش  4

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های دستگاه گوارش  5

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های دستگاه گوارش  6

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های دستگاه گوارش  7

 محدث   بحث گروهي  بیماری های دستگاه گوارش  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)يو سالمند   یبزرگسال یبرنامه کالس

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیري 

 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه 



 

 

 ی گودردكتر    سخنراني تعاملي  ارتو پدی -معارفه و توضیح در خصوص طرح درس 1

 ی دكتر گودر   سخنراني تعاملي مراقبتهای پرستاری و بیماری در ارتو پدی  2

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ی در ارتو پد  یمار یو ب  یپرستار  یمراقبتها 3

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ی در ارتو پد  یمار یو ب  یپرستار  یمراقبتها 4

 دكتر گودرزی   سخنراني تعاملي  ی در ارتو پد  یمار یو ب  یپرستار  یمراقبتها 5

 دكتر گودرزی   سخنراني تعاملي  ی در ارتو پد  یمار یو ب  یپرستار  یمراقبتها 6

 دكتر گودرزی   سخنراني تعاملي  ی در ارتو پد  یمار یو ب  یپرستار  یمراقبتها 7

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  ی در ارتو پد  یمار یو ب  یپرستار  یمراقبتها 8

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های سیستم گوارش  9

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های سیستم گوارش  10

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های سیستم گوارش  11

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های سیستم گوارش  12

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های سیستم گوارش  13

 محدث   سخنراني تعاملي  سیستم گوارش بیماری های   14

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های سیستم گوارش  15

 محدث   سخنراني تعاملي  بیماری های سیستم گوارش  16

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیري 

 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه 

 ی دكتر گودر  سخنراني تعاملي  حركتي بیماری های  دستگاه    1

 ی دكتر گودر   سخنراني تعاملي بیماری های  دستگاه  حركتي  2

 خانم الیاسي   سخنراني تعاملي  بیماری های  دستگاه  حركتي  3



 

 

 خانم سیدالشهدایي  سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت  4

 سیدالشهدایيخانم    سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت  5

 خانم سیدالشهدایي  سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت  6

 خانم سیدالشهدایي  سخنراني تعاملي  اب و الکترولیت  7

 خانم الیاسي   بحث گروهي  بیماری های  دستگاه  حركتي  8

 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

 نماید. زیر بناي علمی مناسب جهت فراگیري مطالب مورد تدریس را کسب  - 1

را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به   وهشیژ در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته هاي پ- 2

 این منابع داشته باشند. 

به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کالس هاي درس حضور یافته و در بحث هاي علمی شرکت موثر - 3

 داشته باشند.

تکالیف خود را در زمان هاي تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل در جلسات آزمون میان ترم و پایان ترم  -4

 دکننشرکت  

 بیشتر باشد. در صورتی که غیبت بیش از حد مجاز باشد:   مصوبغیبت در کالس نباید از حد مجاز  - 5

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

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

 درصد نمره:نحوه ارزشیابی و 

   مرهدرصد ن 80آزمون کتبی پایان ترم

 3درصید و نتای     3خالصیه روش مطالعه –درصید    3)ارائه خالصیه یک مقاله تحقیقی که عنوان و چکیده درصید  10انجام تکالیف

   به باالتر و در خارج از ایران انجام شده باشد.  2016درصد ( مقاله از سال  1درصد و رفرانس مقاله 

 درصد 10شرکت فعال در کالس  

 کتبی پایان ترم:   امتحان

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

 شد.   خواهدامتحان گرفته 

 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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