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 ( 1سالمندان  و بزرگساالن ) پرستاری (COURSE PLANطرح درس )

 98-99سال تحصیلی  دوم نیمسال

 

 : عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
  

  

 هدف كلي درس :
 بوا  پایوه  زمینوه  للوو    در خوود  های آموخته تلفیق منظور به او در ییتوانا ایجاد و پرستاری زیربنایی مفاهیم با دانشجو آشنایی

 شرلی وموازین اخالقی اصول به مبتنی سالمند و بزرگسال مددجویان به مراقبت ارائه هنگا  به پرستاری های نظریه و مفاهیم

 

. 

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

 1سالمندان  و بزرگساالن پرستاری   نام درس
 

 واحد 3 :  تعداد واحد

  نوع واحد :نظری

 یمی،میکروببیوش ،وژیفیزیول تشریح،   پیش نیاز:

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

 پرستاری

 و 01-01دوشنبه  روز و ساعت برگزاری كالس:  

 01-01سه شنبه  

 01-01چهارشنبه 

 مکان برگزاری:

 

 نرجس آبشرشری مسئول برنامه :

 مقدم، آبشرشری و  الهيسر كار خانم ها  ترتیب حروف الفبا(: مدرسین) به

 نرجس آبشرشری تهیه و تنظیم :  

 12/01/29تاريخ بازنگری :

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     
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: شرح درس  

مفهوو    و بودن  الکترولیتهوای  و موای   رد اخوتالل  و تعوادل  مفهوو   سوالمت،  حفو   زیربنوایی  مفواهیم  تودریس  بوا  درس این در

 تلفیوق  بوا  توا  شوود  موی  کمو   دانشوجو  بوه  آنورکتوال  و ای روده دفعوی  ضومایم،  و گووار   ای، تغذیوه  حرکتوی،  اخوتالت  

 مراقبوت  در پرسوتاری  فراینود  کوارگیری  بوه  ضومن  پرسوتاری  مفواهیم  و هوا  نظریوه  از بتوانود  پایوه  للوو   خود بوا  های آموخته

تشخیصوهای   کواربرد  در خوال   تفکور  مهارتهوای  تقویوت  اسوت  تز  راسوتا  ایون  در .اسوتفاده کنود   دانسوالمن  و بزرگسواتن  از

سوووووووالمت                                                                                           ارتقوووووووای و حفووووووو  توووووووامین، منظوووووووور بوووووووه پرسوووووووتاری

 گیرد قرار مد نظر شیتوانبخ تا پیشگیری از سالمندان و بزرگساتن
 

 : باشد می زیر موارد شامل درس این کلیعناوین 

 الکترولیت و بآ اختالت  و تعادل -1

 حرکتی اختالت  -2

 ای تغذیه اختالت -3

 دفعی اختالت -4

کلی هدف 

 بدن های الکترولیت و مايعات اختالالت و تعادل با آشنايي

اختصاصی اهداف 

 :بتواند ايدب دوره پايان در دانشجو

 . نماید بیان را الکترولیتها و بدن مایعا  ترکیب و حجم تنظیم به مربوط  فیزیولوژی مبانی -0

 . نماید اجرا و ریزی برنامه را )حجم کاهش یا و افزایش( مایعا  حجم در اختالل با مددجویان از مؤثر مراقبت -2

 .دهد شرح را پرستاری مراقبت و درمان للل، لالئم، ختشنا و بررسی ذکر با را الکترولیتها تعادل در اختالل -3

 . نماید اجرا و ریزی برنامه را الکترولیتها تعادل در اختالل دچار بیماران از مؤثر مراقبت -4

 . دهد حتوضی بدن بازی و اسیدی تعادل حف  در را ها کلیه و ریه شیمیایی، بافرهای نقش -5

 .دهد حتوضی فرآیندپرستاری براساس پرستاری مراقبت و درمان لالئم، شناخت، و یبررس ذکر با را بازی اسیدی اختالل-6

کلی هدف 

 حركتي اختالالت با آشنايي

اختصاصی اهداف 

 :بتواند بايد دوره پايان در دانشجو

 .دهد شرح را اسکلتی لضالنی سیستم وژیفیزیول و آناتومی

 .دهد توضیح را لضالنی اسکلتی سیستم به مربوط تشخیصی روشهای و لملکرد بررسی و فیزیکی معاینا 

 صدما  شامل همبند بافت و حرکتی سیستم اختالت  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 لضالنی سیستم

 .دهد شرح را پرستاری

 دهد راشرح استئوآرتریت و نقرسی آرتریت و نقرس استئوماتسی، پایه، بیماری استئوپروز، شامل استخوان متابولیکی اختالت 

 .دهد ح توضی را )فقررا  ستون سل و مفاصل و استخوانی سل لفونی، آرتریت استئومیلت،( استخوان لفونتهای

 - .دهد شرح را آنها درمانی راههای و )... واگوس هالوس( پا اختالت  و فقرا  ستون اختالت 

 مبنای فرآیند بر ) اسکلرودرمی و سیستمی  اریتماتوس لوپوس روماتوئید، آرتریت ( همبند بافت اختالت  به مبتال مددجوی از

 . نماید مراقبت پرستاری
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کلی هدف 

 ای تغذيه اختالالت با آشنايي

اختصاصی اهداف 

 :بتواند بايد رهدو پايان در دانشجو

 .دهد حتوضی را حلق و گوار  سیستم فیزیولوژی و آناتومی -1 

گووار    سیسوتم  اخوتالت   در را تشخیصی ها تست و تاریخچه ، بجذ و هضم سیستم و تغذیه شناخت و بررسی روشهای -2 

 دهد شرح

 و اشتهایی بی چاقی،(تغذیه سوء هب مبتال مددجویان از پرستاری مراقبتهای و سالم فرد ی  در ،حصحی تغذیه اصول -3

 .دهد شرح را )لصبی پرخوری

 .دهد شرح را تغذیه روشهای انواع-4

 و دندان دهان، اختالت ( بجذ و هضم اختالت  به مبتال مددجویان از مراقبتی چارچو لنوان به را پرستاری فرآیند-5 

 .گیرد بکار )بزاقی غدد

دیسوفایی،   هرنیوا،  هیاتوال ( موری  رایو   اخوتالت   پرسوتاری،  مراقبوت  بچارچو لنوان هب پرستاری فرآیند گرفتن نظر در با  -6 

 .دهد ،حتوضی را )مری کارسینو  و ریفالکس آشاتزی،

 پرستاری فرآیند براساس )معده سرطان و معده زخم مزمن، و حاد گاستریت( معده اختالت  به مبتال مددجویان از-7

 .نماید مراقبت

 یبوسوت،آپاندیس،  اسوهال،  کرون، بیماری اولسراتیو، کولیت التهابی، اختالت ( ای روده رای  اختالت  به مبتال مددجویان از-9

 .نماید مراقبت حصحی اصول با )انگلی لفونتهای و دیورتیکولیت و پریتونیت

 روده ای تروماهوای  و ذیرپو  تحری  ی روده سندر  روده، انسدد روده، دیورتیکول هرنیا، روده، سرطان و تومورها ی زمینه در-9

 .دهد ارائه را تز  توضیحا 

 .نماید بیان را آنها به مربوط پرستاری مراقبتهای و گوار  دستگاه رای  های جراحی -11  

کلی هدف 
 دفعي سیستم و آنوركتال بااختالل آشنايي

اختصاصی اهداف 
 :بتواند بايد دوره پايان در دانشجو

 مودفوع  اختیواری  بوی   و یبوسوت  آنورکتوال،  سورطان  آنوال،  فیسوتول  فیشورآنال،  پایلونیدال، یستک هموروئید، ی زمینه در -1

 .دهد ارائه را تز  توضیحا 

 . دهد ،حتوضی را صفرا کیسه و کبد و پانکراس لملکرد و ساختمان -2 

 صفرا کیسه و کبد ای ودهر دفعی اختالت  به مبتال مددجویان از پرستاری فرایند اساس بر مراقبت و سازماندهی نحوه-3

 . دهد شرح را پانکراس و

 صدما  پانکراس، سرطان حاد، پانکراتیت( صفرا کیسه و کبد اختالت  به مبتال بیماران از مراقبت و سازماندهی نحوه .-4

 کبد، پیوند کبد، آبسه باکتریایی، و ویروسی هپاتیت صفرا، کیسه سرطان مزمن، و حاد سیستیت کله پانکراس،

 .دهد شرح را )ویلسون بیماری و لوئیدوزیسآمی
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 آموزش روش
،مجازی آموز  ، گروهی بحث و پاسخ و پرسش سخنرانی 

 اجراء شرايط        

بخش آموزشی امکانات 

كامپیوتر و پرويکتور ويدوئو ، پرويکتور اساليد 

درسی اصلی منابع : 

- Smeltezer Sc,Bare B(2014),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical 

Nursing .(10th ed). Philadelphia: Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End 

ed).Philadelphia:Saunders. 

ارزشیابی 

تر  میان تئوری امتحان برگزاری :تر  بین در تکوینی ارزشیابی 

تر  پایان تئوری امتحان گزاریبر :پایانی ارزشیابی 

نظر مورد تکالیف ارائه و کالس در حضور 

كل نمره محاسبه نحوه: 
 )نمره  (4ها الکترولیت و  )نمره 5 (ای تغذیه اختالت  :میانترم امتحان -1

  مي باشد 0/1/22تاريخ امتحان میانترم 

 )نمره (5 دفعی و ) نمره (5/5 حرکتی اختالت  :ترم پايان امتحان -2

 ) نمره (5/.غیاب حضور و سرکالسی فعالیت-3

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

 __آموزشی نامه آیین براساس کالس در غیبت مجاز تعداددفعا 

 

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

 ور  غیر موجه بودن نمره صفر در نظر گرفته می شود.ص
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 0سالمندان و بزرگساالن پرستاری درس زمانبندی جدول
 مدرس لنوان مبحث سالت تاریخ روز ردیف

 خانم مقدم مجازی - (0اختالالت حركتي ) 01-01 01/00/29 دوشنبه 0

 خانم الهي مجازی -(0تالالت تغذيه ای )اخ 01-01 01/00/29 سه شنبه   1

 خانم الهي (1اختالالت تغذيه ای) 01-01 01/00/29 چهارشنبه 3

 خانم مقدم (1اختالالت حركتي ) 01-01 10/00/29 دوشنبه 1

  تعطیل رسمي 01-01 11/00/29 سه شنبه   1

   01-01 13/00/29 چهارشنبه 1

 خانم مقدم (3) اختالالت حركتي 01-01 19/00/29 دوشنبه 7

 خانم الهي (3اختالالت تغذيه ای) 01-01 12/00/29 سه شنبه   9

 خانم الهي (1اختالالت تغذيه ای) 01-01 31/00/29 چهارشنبه 2

 خانم مقدم (1اختالالت حركتي ) 01-01 1/01/29 دوشنبه 01

 خانم الهي (1اختالالت تغذيه ای) 01-01 1/01/29 سه شنبه   00

 خانم مقدم (1اختالالت حركتي ) 01-01 01/01/29 دوشنبه 01

 خانم الهي (0تعادل و اختالل در مايع و الکترولیتهای بدن) 01-01 01/01/29 چهارشنبه 03

 خانم مقدم (1اختالالت حركتي ) 01-01 02/01/29 دوشنبه 01

 م الهيخان (1تعادل و اختالل در مايع و الکترولیتهای بدن) 01-01 11/01/29 سه شنبه   01

 خانم الهي (3تعادل و اختالل در مايع و الکترولیتهای بدن) 01-01 10/01/29 چهارشنبه 01

 خانم مقدم (7اختالالت حركتي ) 01-01 09/0/22 دوشنبه 07

 خانم مقدم مجازی -(9اختالالت حركتي ) 01-01 02/0/22 سه شنبه 09

 خانم الهي (1و الکترولیتهای بدن)تعادل و اختالل در مايع  01-01 11/0/22 چهارشنبه 02

  01-01 11/0/22 دوشنبه 11

 خانم آب شرشری -(1)اختالالت دفعي 01-01 11/0/22 سه شنبه   10

 خانم الهي (1تعادل و اختالل در مايع و الکترولیتهای بدن) 01-01 17/0/22 چهارشنبه 11

 نمره( 1یت امتحان میانترم مبحث )آب و الکترول 01-01 0/1/22 دوشنبه 13

 نمره ( 1مبحث اختالالت تغذيه ای )

 خانم آب شرشری (2)اختالالت دفعي 01-01 1/1/22 سه شنبه   11

   01-01 3/1/22 چهارشنبه 11

   01-01 9/1/22 دوشنبه 11

   01-01 2/1/22 سه شنبه   17

 خانم آب شرشری (3) اختالالت دفعي 01-01 01/1/22 چهارشنبه 19

   01-01 01/1/22 دوشنبه 12

 خانم آب شرشری (4)اختالالت دفعي 01-01 01/1/22 سه شنبه   31

   03-01 07/1/22 چهارشنبه 30

   01-01 11/1/22 دوشنبه 31

   01-01 13/1/22 سه شنبه   33

 خانم آب شرشری (5) اختالالت دفعي 03-01 11/1/22 چهارشنبه 31

   01-01 12/1/22 دوشنبه 31

 خانم آب شرشری (6) اختالالت دفعي 01-01 31/1/22 سه شنبه   31

   03-01 30/1/22 چهارشنبه 37

  تعطیل رسمي 01-01 1/3/22 دوشنبه 39

 خانم آب شرشری (7)اختالالت دفعي 03-01 1/3/22 سه شنبه   32

   03-01 7/3/22 چهارشنبه 11

 (نمره 5)نمره(( و دفعی  5/5امتحان پایان ترم ) اختالالت حرکتی )
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