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 ترکیبی (COURSE PLAN)دوره طرح 

 ( 1سالمندان  و بزرگساالن ) پرستاری

 1400-01سال تحصیلی  دوم نیمسال

 

  

 

 کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:پرستاری             گروه آموزشی:           :       پرستاری            دانشکده 

 1سالمندان  و بزرگساالن پرستاری   نام درس

 

 واحد  3 :  تعداد واحد

   نظری :نوع واحد 

 میکروب  یمی،بیوش ی،فیزیولوژ تشریح،   پیش نیاز:

 پایه مفاهیم درمانی، تغذیه و تغذیه شناسی، انگل  شناسی،

 پرستاری 

 10 -12و   8-10ها دوشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:  

 )س(  دانشکده پرستاری حضرت زینب مکان برگزاری:

 

 مسئول برنامه: دکتر محمدرضا رضوی 

 mrerazavi@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                      52245009دانشکده:   شماره تماس

 سیفیسرکار خانم  -آقای دکتر محمدرضا رضوی  -اسدی الری خانم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  سرکار

  asadilari@larums.ac.ir ،  mrerazavi@yahoo.com ، z.seifi2010@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:

 دکتر محمدرضا رضویتهیه و تنظیم : 

 1400ماه   بهمن :تاریخ تدوین/ بازنگری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی 

 
گروه اتاق عمل      

 

mailto:mrerazavi@yahoo.com
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 معرفی درس:

 : باشد می زیر موارد شامل درس این عناوین كلی

 الکترولیت وب  آ اختالالت و تعادل -1

 حرکتی اختالالت -2

 ای تغذیه اختالالت-3

 دفعی اختالالت-4

 كلی هدفا ❖

 بدن  های الکترولیت و مایعات اختالالت و تعادل با آشنایی

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو 

 . نماید بیان را الکترولیتها و بدن مایعات ترکیب و حجم تنظیم به مربوط یکفیزیولوژ مبانی ▪

 . نماید اجرا و ریزی برنامه را )حجم کاهش یا و افزایش( مایعات حجم در اختالل با مددجویان از مؤثر بتمراق ▪

 .دهد شرح را پرستاری مراقبت و درمان علل، عالئم، شناخت و بررسی ذکر با را الکترولیتها تعادل در اختالل ▪

 . نماید اجرا و ریزی رنامهب را الکترولیتها تعادل در اختالل دچار بیماران از مؤثر مراقبت ▪

 . دهدتوضیح  بدن بازی و اسیدی تعادل حفظ در را ها کلیه و ریه شیمیایی، بافرهای نقش ▪

 حتوضای پرساتاری فرآیناد براساا  پرستاری مراقبت و درمان عالئم، شناخت، و بررسی ذکر با را بازی اسیدی اختالل ▪

 .دهد

 كلی هدف ❖

 حرکتی اختالالت با آشنایی

 ختصاصیا اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو 

 .دهد شرح را اسکلتی عضالنی سیستم  فیزیولویی و آناتومی ▪

 .دهد توضیح را  عضالنی اسکلتی سیستم به مربوط تشخیصی  روشهای و عملکرد بررسی و فیزیکی معاینات ▪

 صدمات شامل همبند بافت و حرکتی سیستم اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاری مراقبت  و ساماندهی چگونگی ▪

 فرآیند بر مبتنی را کشیدگی و خوردگی پیچ رفتگیها، در آن، انواع  و  شکستگیها مفاصل، و حرکتی عضالنی سیستم ▪

 .دهد شرح را پرستاری

  را استئوآرتریت و نقرسی آرتریت و نقر  استئوماالسی، پایه، بیماری استئوپروز، شامل استخوان متابولیکی اختالالت ▪

 .هدد شرح

 .دهد حتوضی را )راتفق ستون سل و مفاصل و استخوانی سل عفونی، آرتریت استئومیلت،( استخوان عفونتهای ▪

 .دهد شرح را آنها درمانی راههای  و )... واگو  هالو ( پا اختالالت و فقرات ستون اختالالت ▪

 بر ) اسکلرودرمی و  سیستمیک  اریتماتو لوپو  روماتوئید، آرتریت ( همبند بافت اختالالت به مبتال مددجوی از ▪

 . نماید مراقبت پرستاری مبنای فرآیند
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 كلی هدف ❖

 ای تغذیه اختالالت با آشنایی

 اختصاصی اهداف ❖

 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو 

 .دهد حتوضی را حلق و گوارش سیستم  فیزیولویی و آناتومی ▪

 سیستم اختالالت در را تشخیصی ها تست و خچهتاری ،بجذ و هضم سیستم و تغذیه شناخت و بررسی روشهای ▪

 دهد گوارش شرح

  و  اشتهایی بی چاقی،(تغذیه سوء  به مبتال مددجویان از پرستاری  مراقبتهای  و سالم فرد یک  در ،حصحی تغذیه اصول ▪

 .دهد شرح را )عصبی پرخوری

 .دهد شرح را تغذیه روشهای انواع  ▪

  و  دندان دهان، اختالالت( جذ و  هضم اختالالت به مبتال مددجویان زا مراقبتی بچارچو عنوان  به را پرستاری فرآیند ▪

 .گیرد بکار )بزاقی غدد

دیسفایی،   هرنیا، هیاتال( مری رایج اختالالت پرستاری، مراقبت بچارچو عنوان به  پرستاری فرآیند گرفتن نظر در با   ▪

 .دهد توضیح را )مری  کارسینوم و ریفالکس آشاالزی،

 پرستاری  فرآیند براسا  )معده سرطان و معده زخم مزمن، و حاد گاستریت( معده اختالالت به مبتال مددجویان از ▪

 .نماید مراقبت

 اسهال، کرون، بیماری اولسراتیو، کولیت التهابی، اختالالت( ای روده رایج اختالالت به مبتال مددجویان از ▪

 .نماید مراقبت حصحی اصول با  )انگلی عفونتهای و دیورتیکولیت و  پریتونیت یبوست،آپاندیس، 

 تروماهای و پذیر تحریک  ی روده سندرم روده، انسدد  روده، دیورتیکول هرنیا،  روده، سرطان و تومورها ی زمینه در ▪

 .دهد ارائه را الزم توضیحات روده ای

 .نماید بیان را آنها به مربوط پرستاری مراقبتهای و گوارش دستگاه رایج  های جراحی ▪

 كلی هدف ❖
 دفعی سیستم و آنورکتال بااختالل آشنایی

 اختصاصی اهداف ❖
 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو 

 مادفوع  اختیااری بای و یبوست آنورکتال، سرطان آنال، فیستول فیشرآنال، پایلونیدال، کیست هموروئید، ی زمینه در ▪

 .دهد ارائه را الزم توضیحات

 . دهد توضیح را صفرا کیسه و کبد و پانکرا  عملکرد و ساختمان ▪

 صفرا کیسه و کبد ای روده دفعی اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاری فرایند اسا  بر مراقبت و سازماندهی نحوه ▪

 . دهد شرح را پانکرا  و ▪

 صادمات پاانکرا ، سرطان حاد، پانکراتیت( صفرا کیسه و کبد اختالالت به مبتال بیماران از مراقبت و سازماندهی نحوه ▪

 کباد، پیوناد کباد، آبساه باکتریاایی، و ویروسای هپاتیات صافرا، کیساه سرطان مزمن، و حاد سیستیت کله پانکرا ،

 .دهد شرح را ویلسون( بیماری و آمیلوئیدوزیس
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 روش آموزش  ❖
 

                                  حضوری    تركیبی                                          مجازی 

 شرایط اجراء  (1

 

 امكانات آموزشی:   ❖
 نرم افزارهای تولید محتوا   وو کامپیوتر و با استفاده از سامانه نوید  ویدئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور  ▪

 

   :منابع درسی   ❖

 خیر  بلی   آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  (2

 وجود جدول زیر را تکمیل کنید:  در صورت  •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل 

 شده برای مطالعه 

• Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical 

Surgical Nursing .(12th ed). Philadelphia: Lippincott. 

 

جلد های گوارش، 

متابولیک، آب و 

 الکترولیت و حرکتی
، ویراست چهاردهم  سودارثهینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. پرستاری داخلی جراحی برونر و   •

 1397. تهران: جامعه نگر .  2018

 

 

 

 

 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر   •

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسیا به تنهایی به عنوان  کتاب فوق ی

 آن را ضمیمه نمایید:   فایل

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات 

آماده بودن فایل  

 ** ذاری برای بارگ

فایل پاورپوینت تهیه شده   25حداقل  اسالید پاورپوینت 

 توسط مدرسین  

هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک یا دو  

 فایل پاورپوینت ارائه می شود. 
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 و ... است.  های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،   *

 

)م • دیگری  محتوای  دارید  نظر  در  که  صورتی  عنوان  در  به  را   )... و  جزوه  اسالید،  مجموعه  کتاب،  منبع انند 

کنید   مطالعه بیشتر معرفی  کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه  به دانشجویان  را ذکر  کامل آن  ، مشخصات 

 برای این موارد در نظر گرفته شده است.( 

 

 تکوینی )کوییز/میان ترم( آزمون های   ❖

 خیر ◼  بلی    اید؟ . آیا برای در  خود آزمون در نظر گرفته1

ها را ذکر کنید. )اطالعات خود آزمونها متعاقباً اعالم می گردد  در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون ▪

) 

لت پاسخ دادن دانشجویانمه نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره   مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 

     

     

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه ❖

)اطالعات مربوط به تکالیف و پروژه درسی با توجه به نیاز کال  و بر طبق گروه    طول ترم   ف یتکال ▪

 بندی دانشجویان در طول ترم  اعالم می گردد ( 

 

 پروژه درسی  ▪
 خیر  ◼  بلی  ❑  اید؟. آیا برای در  خود پروژه پایان ترم / میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید: ...  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات 

فایل  آماده بودن 

 برای بارگذاری 

** 

    

    

    

 شماره 
عنوان  

 تکلیف
 شرح تکلیف

لت پاسخ دادن  مه

 دانشجویان 

مهلت فیدبک دادن  

 مدرس 

هدف از ارائه 

 تکلیف
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 ارزشیابی دانشجویان ❖

 بارم نمره  ابی موارد ارزشی 

 8 آزمون میان ترم 

 10 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها )مثل پروژه، کوئیز و ...( 

 

 :کل نمره محاسبه نحوه
 )نمره 4 (ها الکترولیت و  (نمره 4 (ای تغذیه اختالالت:  میانترم امتحان -1

 )نمره 5 (دفعی و ) نمره (5 حرکتی اختالالت :متر پایان امتحان  -2      

 مقررات
 .باشد می 10 آموزشی نامه آیین براسا  قبولی نمره حداقل

مجاز   ▪ غیبت  ودر   17/4تعداد  به  حذف در  می شود  منجر  باشد  موجه  در صورتیکه  از حد  بیش  باشد.غیبت  می 

 صورت غیر موجه بودن نمره صفر در نظر گرفته می شود. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 7 

 1سالمندان و بزرگساالن پرستاری درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه 

تعادل و   8 -10 16/12/1400

اختالل در  

مایع و 

الکترولیتهای 

 (1بدن )

اسالید و   مجازی دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  12-10 16/12/1400

 (   1ای )تغذیه

سرکار خانم 

 اسدی 

اسالید و   مجازی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

تعادل و   8 -10 23/12/1400

اختالل در  

مایع و 

الکترولیتهای 

 (2بدن )

اسالید و   مجازی دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  12-10 23/12/1400

 (2ای )تغذیه

سرکار خانم 

 اسدی 

اسالید و   مجازی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

تعادل و   8 -10 15/01/1401

اختالل در  

مایع و 

الکترولیتهای 

 (3بدن )

اسالید و   مجازی دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  12-10 15/01/1401

 (3ای )تغذیه

سرکار خانم 

 اسدی 

اسالید و   مجازی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

تعادل و   10-8 22/01/1401

اختالل در  

مایع و 

الکترولیتهای 

 (4بدن )

اسالید و   حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  12-10 22/01/1401

 (4ای )تغذیه

سرکار خانم 

 اسدی 

و  اسالید  حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

تعادل و   10-8 29/01/1401

اختالل در  

اسالید و   حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 
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مایع و 

الکترولیتهای 

 (5بدن )

 آزمون پایانی 

اختالالت  12-10 29/01/1401

 (5ای )تغذیه

سرکار خانم 

 اسدی 

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 پایانی آزمون 

05/02/1401 10-8   - - - - - 

اختالالت  12-10 05/02/1401

 ( 6ای )تغذیه

سرکار خانم 

 اسدی 

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

19/02/1401 10-8 - - - - - 

اختالالت  12-10 19/02/1401

 (1دفعی )

اسالید و   حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 پایانی آزمون 

26/02/1401 10-8 - - - - - 

اختالالت  12-10 26/02/1401

 (2دفعی )

اسالید و   حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

 امتحان میان ترم از مباحث آب و الکترولیت و تغذیه 

اختالالت  10-8 04/03/1401

 (1حرکتی )

سرکار خانم 

 سیفی

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 ئیز کو 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  15-13 04/03/1401

 (3دفعی )

اسالید و   حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  10-8 11/03/1401

 (2حرکتی )

سرکار خانم 

 سیفی

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  15-13 11/03/1401

 (4دفعی )

اسالید و   حضوری کتر رضوید

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  10-8 18/03/1401

 (3حرکتی )

سرکار خانم 

 سیفی

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  15-13 18/03/1401

 (5دفعی )

اسالید و   حضوری دکتر رضوی

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 
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اختالالت  10-8 25/03/1401

 (4حرکتی )

سرکار خانم 

 سیفی

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  15-13 25/03/1401

 ( 6دفعی )

سرکار خانم 

 اسدی 

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  10-8 01/04/1401

 (5حرکتی )

سرکار خانم 

 سیفی

اسالید و   یحضور

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  15-13 01/04/1401

 ( 7دفعی )

سرکار خانم 

 اسدی 

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  10-8 08/04/1401

 (6حرکتی )

سرکار خانم 

 سیفی

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

اختالالت  15-13 08/04/1401

 (7حرکتی )

سرکار خانم 

 سیفی

اسالید و   حضوری

 کامپیوتر

 کوئیز 

 تکلیف 

 آزمون پایانی 

 امتحان پایان ترم: اختالالت حركتی و دفعی طبق برنامه امتحانات نهایی 
 


