
 

 

 
 

 

 

 (COURSE PLAN) 3پرستاری بزرگساالن سالمندان وره  طرح د

 

 

 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :

 

 متابولیکياختالالت  -1

 روش كار در اتاق عمل  -2

 سیستم حمايتي اختالالت  -3

اختالالت سیستم محافظتي -4  

اختالالت سیستم حسي    -5  

  ادراكي – شناختي اختالالت سیستم -6

  
  
 

  

  

 تاریکارشناسی پرسع و رشته تحصیلی:مقط                                     پرستاریگروه آموزشی:         : پرستاری               دانشکده 

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

 نظرینوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری كالس:   2پرستاری بزرگساالن و سالمندان پیش نیاز:

 10-12دوشنبه   14-16شنبه و يکشنبه 

 پرستاری حضرت زينب )س(  دانشکده مکان برگزاری:

 اسدی الریسركار خانم مسئول برنامه :  

 مقدمفرامرزيان،  ، الهي،الری سركار خانمها اسدی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 1398بهمن ماه   بازنگری : سركار خانم اسدی الریپوركیاني               سركار خانم تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 هدف كلي 

  حمايتيسیستم آشنايي دانشجو با اختالالت 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

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

 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، مالنومااگزما، 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 

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

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.

 

 هدف كلي 

 آشنايي دانشجو با اختالالت سیستم محافظتي 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم خونساز را شرح دهد 

 .تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی توضیح دهد 

 تستهای تشخیصی و عالیم شایع 

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

 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 

 را، ترومبوسیتوپنیک خونریزی دهنده( را شرح دهد.اختالالت پالکتی و فاکتورهای انعقادی)اختالالت خونریزی دهنده، پورپو 

 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 

 ضیح دهد.لنفوم)هوچکین( را تو 

 



 

 هدف كلي 

 ادراكي -آشنايي دانشجو با سیستم شناختي 

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:

 

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

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

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

 انواع آن، صرع، تومورهای مغزی را بیان کند.

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

 ای ایسکمیک را توضیح دهد.عفونتهای مغزی)آبسه مغزی(، سکته مغزی، حمالت گذر 

 .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 

 ولتیپل اسکلروزیس، سندرم گیلن باره، میاستنی گراو، اختالالت دژنراتیو مغزی)آلزایمر، کره هانتینگتون، پارکینسون، م

 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. 

 

 هدف كلي 

 لآشنایی دانشجو با روش کار در اتاق عم

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد 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 

 .اصول مراقبتهای پرستاری قبل، حین و بعد از جراحی را توضیح دهد 

 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 

 .وظایف و نقشهای پرستاران را در اتاق عمل شرح دهد  

 



 

 هدف كلي 

 آشنايي دانشجو با اختالالت سیستم حسي
   

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
 آناتومی و فیزیولوژی چشم را بیان کند 

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

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

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

 قرنیه و شبکیه( را بیان کند.

 .اورژانسهای چشم را نام ببرد 

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

 .تومورهای چشمی را شرح دهد 

 .سازماندهی مراقبت و نوتوانی مددجویان مبتال به اختالالت حسی)شنوایی( را شرح دهد 

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

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

 

 هدف كلي 

 متابولیکيآشنايي دانشجو با اختالالت 
   

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند:
  را بیان کند غددآناتومی و فیزیولوژی 

  را توضیح دهد. متابولیکتاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت سیستم 

  را شرح دهد. متابولیکعالیم شایع در بیماریهای سیستم تستهای تشخیصی و 

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

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

  



 

 روش آموزش

 

  گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 

 
 

  امکانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 

 ،مقدم )به ترتیب حروف الفبا( سرکار خانم ها اسدی الری ، الهی 

 منابع اصلي درسي 

 Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing .(12th 

ed). Philadelphia: Lippincott. 

 Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 جامعه نگر . . تهران: 2018، ویراست چهاردهم داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. پرستاری
1397 

 بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، تهران: جامعه نگر-
 1389سالمی. 

 

 

 بدست می آید:امتیازات کسب شده از موارد ذیل از  ، مجموعاَ کلنمره :  نحوه ارزشیابي 

o عال در کالس و حضور و غیاب مشارکت ف 

o  انجام تکالیف 

o  های مرحله ای آزمون 

o  آزمون پایان ترم 

 

 مقررات 

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره 

 برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 حضور فیزیکی به موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس  (1

در ارتباط با موضوعات مورد بحث در  )پمفلت -پوستر –در مباحث علمی با ارائه ی مطالب جدید )به صورت کنفرانس  (2

 عملی ( شرکت فعال داشته باشند. -کالس)تئوری

 یان ترم.شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پا (3

  .می باشدو کوتاه پاسخ نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای و تشریحی  (4

 10حداقل نمره قبولی: (5

 طبق مقررات آموزشی می باشد.، تعداددفعات مجاز غیبت در کالس   (6

 



 

 98-99در نیمسال دوم سال تحصیلی  3جدول زمانبندی درس پرستاری بزرگساالن سالمندان 

ف
دي

ر
 

 مدرس سرفصل مطالب تاريخ ساعت روز

 خانم الهی اختالالت سیستم حمایتی 12/11/98 14-16 شنبه 1

 خانم اسدی الری )بینایی( اختالالت سیستم حسی 13/11/98 14-16 یکشنبه 2

 خانم اسدی الری )بینایی( اختالالت سیستم حسی 14/11/98 10-12 دوشنبه 3

 خانم الهی سیستم حمایتیاختالالت  19/11/98 14-16 شنبه 4

 --- --- 20/11/98 14-16 یکشنبه 5

 خانم اسدی الری )بینایی( اختالالت سیستم حسی 21/11/98 10-12 دوشنبه 6

 خانم الهی اختالالت سیستم حمایتی 26/11/98 14-16 شنبه 7

 خانم فرامرزیان )شنوایی( اختالالت سیستم حسی 27/11/98 14-16 یکشنبه 8

 خانم اسدی الری روش کار در اتاق عمل 28/11/98 10-12 دوشنبه 9

 خانم الهی اختالالت سیستم حمایتی 3/12/98 14-16 شنبه 10

 خانم فرامرزیان )شنوایی( اختالالت سیستم حسی 4/12/98 14-16 یکشنبه 11

 خانم اسدی الری روش کار در اتاق عمل 5/12/98 10-12 دوشنبه 12

 خانم الهی اختالالت سیستم حمایتی 10/12/98 14-16 شنبه 13

 خانم مقدم اختالالت سیستم محافظتی 11/12/98 14-16 یکشنبه 14

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  12/12/98 10-12 دوشنبه 15

 17/12/98 13-14 شنبه 16
 85/2اختالالت سیستم حمایتی)مباحث میان ترم اول از 

 نمره( 85/2نمره( و اختالالت سیستم حسی )
--- 

 خانم الهی اختالالت متابولیکی 17/12/98 14-16 شنبه 17

 --- تعطیل رسمی -والدت امام علی )ع(  18/12/98 14-16 یکشنبه 18

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  19/12/98 10-12 دوشنبه 19

 خانم الهی متابولیکی اختالالت 16/1/99 14-16 شنبه 20

 خانم مقدم اختالالت سیستم محافظتی 17/1/99 14-16 یکشنبه 21

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  18/1/99 10-12 دوشنبه 22

 خانم الهی اختالالت متابولیکی 23/1/99 14-16 شنبه 23

 خانم مقدم اختالالت سیستم محافظتی 24/1/99 14-16 یکشنبه 24

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  25/1/99 10-12 دوشنبه 25

 خانم الهی اختالالت متابولیکی 30/1/99 14-16 شنبه 26

 خانم مقدم اختالالت سیستم محافظتی 31/1/99 14-16 یکشنبه 27

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  1/2/99 10-12 دوشنبه 28



 

ف
دي

ر
 

 مدرس سرفصل مطالب تاريخ ساعت روز

 خانم الهی اختالالت متابولیکی 6/2/99 14-16 شنبه 29

 خانم مقدم اختالالت سیستم محافظتی 7/2/99 14-16 یکشنبه 30

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  8/2/99 10-12 دوشنبه 31

 --- --- 13/2/99 14-16 شنبه 32

 خانم مقدم اختالالت سیستم محافظتی 14/2/99 14-16 یکشنبه 33

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  15/2/99 10-12 دوشنبه 34

 20/2/99 13-14 شنبه 35
نمره( و 15/1 کار در اتاق عمل )مباحث میان ترم دوم از 

 نمره(45/3اختالالت متابولیکی )
--- 

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  20/2/99 14-16 شنبه 36

 --- --- 21/2/99 14-16 یکشنبه 37

 خانم مقدم اختالالت سیستم محافظتی 22/2/99 10-12 دوشنبه 38

 خانم اسدی الری ادراکی -اختالالت شناختی  27/2/99 14-16 شنبه 39

 --- --- 28/2/99 14-16 یکشنبه 40

 مقدمخانم  اختالالت سیستم محافظتی 29/2/99 10-12 دوشنبه 41

42    
از مباحث اختالالت سیستم محافظتی امتحان پایان ترم 

 نمره(  15/5ادراکی) -نمره( و اختالالت شناختی 55/4)
--- 

 

 
 


