
 

 
 

 

 

  3پرستاری بزرگساالن سالمندان  درس  (  COURSE PLANطرح دوره ) 

 

 معرفی درس :  

به دانشجو کمک می شود تا آموخته های خود را با آموخته های قبلی ،    3در درس پرستاری بزرگساالن/ سالمندان  

همچنین مهارت تفکر خالق ، اصول اخالقی و موازین   مفاهیم پرستاری وتلفیق نموده و با بهره گیری از نظریه ها و  

نیازمند درمان و مداخالت پرستاری کاربرد فرآیند پرستاری به ارائه مراقبت در مددجویان بزرگسال یا سالمند  شرعی و  

بی، خونساز ، پوست و در بیماری های عفونی واگیر و غیرواگیر ، اختالالت متابولیکی و اختالالت مربوط به سیستم عص

 بپردازد.  حسی )چشم و گوش(  

این درس شامل اختالالت متابولیکی، بیماری های عفونی واگیر و غیرواگیر، روش کار در اتاق عمل، اختالالت سیستم 

 ادراکی می باشد.   –محافظتی ، حسی و شناختی    حمایتی ، 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد : 

گروه آموزشی:  پرستاری           مقطع و رشته تحصیلی: کارشناسی            دانشکده : پرستاری حضرت زینب )س(  

 پرستاری

 4 :  تعداد واحد 3سالمندان  /پرستاری بزرگساالن    :   نام درس

 نوع واحد : نظری 

 /  15- 17و    13- 15شنبه  یکروز و ساعت برگزاری کالس:    2سالمندان    /پرستاری بزرگساالن    پیش نیاز:

 13- 15/ چهارشنبه     10- 12و    8- 10دوشنبه    

 دانشکده پرستاریمکان برگزاری:  

 مسئول برنامه :  سرکار خانم اسدی الری                                             

 asadilari@larums.ac.ir  آدرس پست الکترونیکی:                                          220شماره تماس دانشکده:   

  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

   فرامرزیانپور ، سرکار خانم  ، جناب آقای عوض  نسبجناب آقای دکتر پروینیان  الری،  سرکار خانم اسدیآقای دکتر اخضری،  

 تهیه و تنظیم : مرضیه اسدی الری

 asadilari@larums.ac.ir  آدرس پست الکترونیکی:                                          220شماره تماس دانشکده:   

 1401ماه  بهمن   تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 اختالالت سیستم حمایتی  - 1

 اختالالت سیستم محافظتی    - 2

  ادراکی  –  شناختی   اختالالت سیستم - 3

اختالالت متابولیکی - 4  

اختالالت سیستم حسی     - 5  

 روش کار در اتاق عمل  - 6

 

 (1) هدف کلی ❖

  سیستم حمایتی آشنایی دانشجو با اختالالت  

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری از پیشگیری تا توانبخشی در اختالالت سیستم نقش   •

 حمایت بیان کند 

 با آناتومی و فیزیولوژی پوست آشنا باشد.  •

 تاریخچه سالمتی و معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت پوستی را بیان کند.   •

 تستهای تشخیصی و عالیم شایع بیمارایهای پوستی را نام ببرد   •

 ( شرح دهد  وست شامل)سارکوم کاپوزی، مالنوما اگزما، انواع درماتیتها، پسوریازیس، انواع آکنه، سرطانهای پ  •

 مفیگوس، نکرولیز کشنده اپیدرم( را توضیح دهد. بیماریهای تاولی پوست)پ  •

 انواع عفونتهای پوستی)باکتریایی، قارچی، انگلی، ویروسی( را توضیح دهد.  •

 انواع روشهای درمانی در اختالالت پوستی)انواع کمپرس،حمام، پانسمان(بیان کند  •

 درمانهای جراحی با تاکید بر لیزر و کرایو، کشیدن پوست را نام ببرد. •

تعیین درصد سوختگی،  • و  بندی  انواع سوختگی، درجه  و  تعریف  با صدمات سوختگی شامل:  از مددجویان  مراقبت  نحوه 

اختالالت سیستمیک در سوختگی، مایع درمانی در سوختگی، انواع گرافتها و فالپها، مراقبتهای سوختگی در سه مرحله 

 )اورژانس حاد، عفونی و مزمن( و نوتوانی را بیان کند. 

 

 (2) دف کلیه ❖

 آشنایی دانشجو با اختالالت سیستم محافظتی 

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم خونساز را شرح دهد •

 تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی توضیح دهد.  •

 تستهای تشخیصی و عالیم شایع  •

محافظتی)خونساز( شامل اختالالت ناشی از سلولهای قرمز خون )آنمی نحوه مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم   •

 ها و انواع آن، پلی سیتمیا(، اختالالت ناشی از سلولهای سفید خون)آگرانولوسیتوز، مولتیپل میولوما(را توضیح دهد. 

 علل بززگی طحال و پارگی آن را بیان کند.  •

 یزی دهنده، پورپورا، ترومبوسیتوپنیک خونریزی دهنده( را شرح دهد. اختالالت پالکتی و فاکتورهای انعقادی)اختالالت خونر •

 اختالالت انعقادی)هیپوپروترومبنی، ..... هموفیلی( را بیان کند  •



 انتقال خون، موارد استفاده، رعایت اصول خاص، نقش پرستار در آماده سازی مددجو برای انتقال خون را توضیح دهد  •

 لوسمی و انواع آن را شرح دهد •

 لنفوم)هوچکین( را توضیح دهد.  •

 

 (3) هدف کلی ❖

 ادراکی   - آشنایی دانشجو با سیستم شناختی  

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 

 تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت سیستم عصبی را شرح دهد.  •

 نام ببرد. تستهای تشخیصی و عالیم شایع در بیمارایهای سیستم عصبی را  •

ادراکی شامل اختالالت سطح هوشیاری، کما، تشنج و انواع    –نحوه مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم شناختی   •

 آن، صرع، تومورهای مغزی را بیان کند. 

 اختالالت خونریزی دهنده مغزی)خونریزی های زیر عنکبوتیه را شرح دهد.  •

 حمالت گذرای ایسکمیک را توضیح دهد.  عفونتهای مغزی)آبسه مغزی(، سکته مغزی، •

 اختالالت سیستم اعصاب محیطی)درد کمر، هرنی دیسک مهره ای و تومورهای نخاع( توضیح دهد.  •

 اختالالت نورونهای حرکتی فوقانی و تحتانی بیان کند.  •

 گانه مغزی را شرح دهد.  12اختالالت اعصاب •

کره   • مغزی)آلزایمر،  دژنراتیو  گراو،  اختالالت  میاستنی  باره،  گیلن  سندرم  اسکلروزیس،  مولتیپل  پارکینسون،  هانتینگتون، 

 اسکلروز جانبی نخاعی( را توضیح دهد. 

 صدمات مغزی و نخاعی)افزایش فشار داخل جمجمه ای( را توضیح دهد.  •

 اعمال جراحی مغز را بیان کند.  •

 . سردرد و انواع آن)میگرن(  را توضیح دهد •

 

 (4) هدف کلی ❖

 آشنایی دانشجو با اختالالت متابولیکی
   

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو باید بتواند:
 آناتومی و فیزیولوژی غدد را بیان کند  •

 تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت سیستم متابولیک را توضیح دهد.  •

 ح دهد. تستهای تشخیصی و عالیم شایع در بیماریهای سیستم متابولیک را شر •

 نحوه مراقبت و نوتوانی مددجویان مبتال به اختالالت غدد درون ریز )هیپوفیز، تیروئید، پاراتیروئید و ...( را بیان کند.  •

 کند.  بیان  را فئوکروموسیتوما درمان و بالینی عالئم ، اتیولوژی ، تعریف •

 

 (5) هدف کلی ❖

 آشنایی دانشجو با اختالالت سیستم حسی 



   

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو باید بتواند:
 آناتومی و فیزیولوژی چشم را بیان کند  •

 تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت سیستم حسی را توضیح دهد.  •

 تستهای تشخیصی، عالیم شایع در بیماریهای سیستم حسی را شرح دهد.  •

اختالالت حسی)بینایی(، نقایص سیستم بینایی)کره چشم، پلک، غدد اشکی،  نحوه مراقبت و نوتوانی مددجویان مبتال به   •

 قرنیه و شبکیه( را بیان کند. 

 اورژانسهای چشم را نام ببرد.  •

 اختالالت انکساری چشم)دوربینی، نزدیک بینی(، اصالح عیوب انکساری چشم )لنز، عینک...( را توضیح دهد.  •

 تومورهای چشمی را شرح دهد.  •

 بت و نوتوانی مددجویان مبتال به اختالالت حسی)شنوایی( را شرح دهد. سازماندهی مراق •

 اختالالت گوش خارجی)زخم، خراش...(، گوش میانی)اوتیت...(، گوش داخلی)مینیر( توضیح دهد.  •

  انواع ناشنوایی ها، درمانهای جراحی جهت اصالح شنوایی را بیان کند. •

 

 ( 6) هدف کلی ❖

 اتاق عمل آشنایی دانشجو با روش کار در 

 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو باید بتواند:
 نقش پرستار در ارائه تدابیر مراقبتی مبتنی بر تشخیصهای پرستاری برای بیماران مراجعه کننده در اتاق عمل  •

 جراحی و انواع روشهای آن، اثرات جراحیهای بزرگ شرح دهد.  •

 د. اصول مراقبتهای پرستاری قبل، حین و بعد از جراحی را توضیح ده •

 ساختمان و تشکیالت اتاق عمل، وسایل ثابت اتاق عمل، وسایل جراحی نام ببرد •

 استریلیزاسیون و انواع آن را توضیح دهد.  •

 پیشگیری از انتشار عفونت و حفظ ایمنی در اتاق عمل را توضیح دهد.  •

 انواع پوزیشنهای حین جراحی را بیان کند  •

 هد.  وظایف و نقشهای پرستاران را در اتاق عمل شرح د •

 روش آموزش ❖
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری 

 شرایط اجراء

 

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

 



   :منابع درسي   ❖

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

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

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

 شده برای مطالعه 

  

  
 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله 

  

  
 

 

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

آن    فایل ، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان  

 را ضمیمه نمایید: 

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه محتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،   *

 

 

 تکویني )کوییز/ میان ترم( آزمون های  ❖

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

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

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری

فایل پاورپوینت تهیه شده   34حداقل  اسالید پاورپوینت 

 توسط مدرسین 

هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک یا دو  

 فایل پاورپوینت ارائه می شود.
 

فیلم آموزشی با فرمت 

SCORM   وMP4 

فیلم آموزشی ضبط شده با فرمت  

SCORM  تهیه شده توسط مدرسین 

هر جلسه مجازی  به تناسب موضوع آن، 

یک یا دو  فیلم آموزشی ضبط شده با  

 ارائه می شود.  MP4یا SCORM فرمت

 

    

    



 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

    

    

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

)اطالعات مربوط به تکالیف و پروژه درسی با توجه به نیاز کالس و بر طبق گروه   طول ترم فیتکال  ▪

 بندی دانشجویان در طول ترم  اعالم می گردد ( 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر  ◼  بلی  ❑  اید؟ پروژه پایان ترم / میان ترم در نظر گرفته. آیا برای درس خود 1

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

............................................................................................................................. ............................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. .........................

 ....................................................................................................................................................................................... .................. 

 

 ارزشیابي دانشجویان  ❖

بارم  موارد ارزشیابی 

 نمره

 7 ( و تکالیف تستی، کوتاه پاسخ و تشریحیمجموع نمرات سؤاالت آزمون میان ترم )

 10 (و تکالیف تستی، کوتاه پاسخ و تشریحیمجموع نمرات سؤاالت آزمون پایان ترم )

 2 حضور و غیاب  

 1 سایر فعالیت ها )مثل پروژه، کوئیز و ...(حضور فعال در کالس و 

 

 

 مقررات  ❖

                                       10حداقل نمره قبولي :   ▪

 طبق قوانين آموزشي :     تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس ▪

 

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ دادن  

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن  

 مدرس 

هدف از ارائه  

 تکلیف 

      



 1401-1402در نیمسال دوم سال تحصیلي   3جدول زمانبندی درس پرستاری بزرگساالن سالمندان 

سه
جل

 

روز و  

 ساعت
 مدرس سرفصل مطالب تاریخ

نحوه 

 ارائه
 روش ارزشیابی امکانات موردنیاز

1 
 یکشنبه  

13-15 
 مجازی خانم اسدی الری ادراکی  -اختالالت شناختی  16/11/1401

محتوا،  نرم افزار تولید  

 سامانه دروس مجازی 
 آزمون کتبی، کوئیز 

2 
 دو شنبه

10-8 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت متابولیکی 17/11/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

3 
 دوشنبه 

12-10 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت متابولیکی 17/11/1401

پروژکتور، رایانه  ویدئو  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

4 
 یکشنبه  

13-15 
 مجازی خانم اسدی الری ادراکی  -اختالالت شناختی  23/11/1401

نرم افزار تولید محتوا،  

 سامانه دروس مجازی 
 آزمون کتبی، کوئیز 

5 
 دو شنبه

10-8 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت متابولیکی 24/11/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

6 
 دوشنبه 

12-10 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت متابولیکی 24/11/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

7 
 چهارشنبه 

13-15 
 حضوری  خانم اسدی الری ادراکی  -اختالالت شناختی  26/11/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

8 
 یکشنبه  

13-15 
 حضوری  خانم اسدی الری ادراکی  -اختالالت شناختی  30/11/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

9 
 دو شنبه

10-8 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت متابولیکی 1/12/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

10 
 دوشنبه 

12-10 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت سیستم حمایتی 1/12/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

11 
 چهارشنبه 

13-15 
 حضوری  خانم اسدی الری ادراکی  -اختالالت شناختی  3/12/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

12 
 یکشنبه  

13-15 
 حضوری  خانم اسدی الری ادراکی  -اختالالت شناختی  7/12/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

13 
 یکشنبه  

13-15 
 حضوری  الریخانم اسدی   ادراکی  -اختالالت شناختی  15/12/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

14 
 یکشنبه  

13-15 
 حضوری  خانم اسدی الری ادراکی  -اختالالت شناختی  21/12/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

15 
 چهارشنبه 

13-15 
 حضوری  اسدی الریخانم  ادراکی  -اختالالت شناختی  24/12/1401

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

16 
 چهارشنبه 

13-15 
16/1/1402 

اختالالت سیستم حسی 

 )بینایی( 
 حضوری  خانم اسدی الری

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

17 
 یکشنبه 

13-15 
 حضوری  آقای دکتر اخضری محافظتیاختالالت سیستم  20/1/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

18 
 دوشنبه 

10-12 
 حضوری  آقای دکتر اخضری اختالالت سیستم محافظتی 21/1/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

19 
 یکشنبه 

15-17 
 حضوری  آقای عوض پور محافظتیاختالالت سیستم  27/1/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید

 آزمون کتبی، کوئیز 

20 
 دوشنبه 

8-10 
 مجازی دکتر پروینیان نسب اختالالت سیستم حمایتی 4/2/1402

نرم افزار تولید محتوا،  

 سامانه دروس مجازی 
 آزمون کتبی، کوئیز 



 

 

21 
 چهارشنبه 

13-15 
6/2/1402 

سیستم حسی اختالالت 

 )بینایی( 
 مجازی خانم اسدی الری

نرم افزار تولید محتوا،  

 سامانه دروس مجازی 

 آزمون کتبی، کوئیز 

22 
 یکشنبه 

15-17 
 حضوری  آقای عوض پور اختالالت سیستم محافظتی 10/2/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

23 
 چهارشنبه 

13-15 
13/2/1402 

اختالالت سیستم حسی 

 )بینایی( 
 حضوری  خانم اسدی الری

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

24 
 یکشنبه 

15-17 
 حضوری  آقای عوض پور اختالالت سیستم محافظتی 17/2/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

25 
 دوشنبه 

8-10 
 مجازی دکتر پروینیان نسب اختالالت سیستم حمایتی 18/2/1402

نرم افزار تولید محتوا،  

 سامانه دروس مجازی 
 آزمون کتبی، کوئیز 

26 
 چهارشنبه 

13-15 
 مجازی خانم اسدی الری روش کار در اتاق عمل 20/2/1402

نرم افزار تولید محتوا،  

 سامانه دروس مجازی 

 آزمون کتبی، کوئیز 

27 
 یکشنبه 

13-15 
24/2/1402 

اختالالت سیستم حسی 

 )شنوایی(
 حضوری  خانم فرامرزیان

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

28 
 یکشنبه 

15-17 
 حضوری  آقای عوض پور اختالالت سیستم محافظتی 24/2/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

29 
 یکشنبه 

13-15 
31/2/1402 

اختالالت سیستم حسی 

 )شنوایی(
 حضوری  خانم فرامرزیان

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

30 
 یکشنبه 

15-17 
 حضوری  آقای عوض پور اختالالت سیستم محافظتی 31/2/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

31 
 یکشنبه 

15-17 
 حضوری  آقای عوض پور اختالالت سیستم محافظتی 7/3/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 

32 
 دو شنبه

10-8 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت سیستم حمایتی 8/3/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید

 آزمون کتبی، کوئیز 

33 
 دوشنبه 

12-10 
 حضوری  دکتر پروینیان نسب اختالالت سیستم حمایتی 8/3/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید

 آزمون کتبی، کوئیز 

34 
 چهارشنبه 

13-15 
 حضوری  خانم اسدی الری روش کار در اتاق عمل 17/3/1402

ویدئو پروژکتور، رایانه  

 و تخته سفید
 آزمون کتبی، کوئیز 


