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 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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 هدف کلی درس :
 بوا پایوه زمینوه  للوو  در خوود های آموخته تلفیق منظور به او در توانایی ایجاد و پرستاری زیربنایی مفاهیم با دانشجو آشنایی

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

 

. 
: شرح درس  

 مفهو  اختالالت و بدن الکترولیتهای و مایع در اختالل و تعادل مفهو  سالمت، حفظ زیربنایی مفاهیم تدریس با درس این در

 و لل اخود ب های آموخته تلفیق با تا شود می کمک دانشجو به آنورکتال و ای روده دفعی ضمایم، و گوارش ای، تغذیه حرکتی،

 .استفاده کند سالمندان و بزرگساالن از مراقبت در پرستاری فرایند کارگیری به ضمن پرستاری مفاهیم و ها نظریه از بتواند پایه

                                                                   سالمت                        ارتقای و حفظ تامین، منظور به تشخیصهای پرستاری کاربرد در خالق تفکر مهارتهای تقویت است الز  راستا این در

 گیرد قرار مد نظر توانبخشی تا پیشگیری از سالمندان و بزرگساالن

 : باشد می زیر موارد شامل درس این عناوین کلی

 الکترولیت وب آ اختالالت و تعادل -1

 حرکتی اختالالت -2

 ای تغذیه اختالالت-3

 عیدف اختالالت-4

 

كلی هدف 

 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 -9

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

 .دهد شرح را پرستاری مراقبت و درمان للل، لالئم، شناخت 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

 . دهدتوضیح  بدن بازی و اسیدی تعادل حفظ در را ها کلیه و ریه شیمیایی، یهافربا نقش -5

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

 

كلی هدف 

 حرکتی اختالالت با آشنایی

اختصاصی اهداف 

 :بتواند دیبا دوره پایان در دانشجو

 .دهد شرح را اسکلتی لضالنی سیستم فیزیولویی و آناتومی .1

 .دهد توضیح را لضالنی اسکلتی سیستم به مربوط تشخیصی روشهای و لملکرد بررسی و فیزیکی معاینات .2

 صدمات شامل همبند بافت و حرکتی سیستم اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاری مراقبت و ساماندهی چگونگی .3
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 فرآیند بر مبتنی را کشیدگی و خوردگی پیچ رفتگیها، در آن، انواع و شکستگیها مفاصل، و حرکتی لضالنی سیستم .4

 .دهد شرح را پرستاری

 را استئوآرتریت و نقرسی آرتریت و نقرس استئوماالسی، پایه، بیماری استئوپروز، شامل استخوان متابولیکی اختالالت .5

 .دهد شرح

 .دهد حتوضی را )راتفق ستون سل و مفاصل و استخوانی سل لفونی، آرتریت ،تاستئومیل( استخوان لفونتهای .6

 .دهد شرح را آنها درمانی راههای و )... واگوس هالوس( پا اختالالت و فقرات ستون اختالالت .7

 بر ) اسکلرودرمی و سیستمیک اریتماتوس لوپوس روماتوئید، آرتریت ( همبند بافت اختالالت به مبتال مددجوی از .8

 . نماید مراقبت پرستاری ی فرآیندانمب

 

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 -1 

گوارش  سیستم اختالالت در ار تشخیصی ها تست و تاریخچه ، بجذ و هضم سیستم و تغذیه شناخت و بررسی روشهای -2 

 دهد شرح

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

 .دهد شرح را ) لصبی

 .دهد شرح را تغذیه روشهای انواع-4

 غدد و دندان دهان، اختالالت( جذ و هضم اختالالت به التمب مددجویان از مراقبتی بچارچو لنوان به را پرستاری فرآیند-5 

 .گیرد بکار  )بزاقی

دیسفایی،  هرنیا، هیاتال( مری رایج اختالالت پرستاری، مراقبت بچارچو لنوان به پرستاری فرآیند گرفتن نظر در با-6 

 .دهد توضیح را  )مری کارسینو  و ریفالکس آشاالزی،

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

 .نماید

 یبوست،آپاندیس، اسهال، کرون، بیماری اولسراتیو، کولیت التهابی، اختالالت ( ای روده رایج اختالالت به مبتال مددجویان از-8

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

 روده ای تروماهای و پذیر تحریک ی روده سندر  روده، انسدد روده، دیورتیکول هرنیا، روده، سرطان و تومورها ی زمینه در-9

 .دهد ارائه را الز  توضیحات

 .نماید بیان را آنها به مربوط پرستاری مراقبتهای و گوارش دستگاه رایج های جراحی -11 

 

كلی هدف 
 دفعی سیستم و آنورکتال بااختالل اییآشن

اختصاصی اهداف 
 :بتواند باید دوره پایان در دانشجو

 توضیحات مدفوع اختیاری بی و یبوست آنورکتال، سرطان آنال، فیستول فیشرآنال، پایلونیدال، کیست هموروئید، ی زمینه در -1

 .دهد ارائه را الز 

 . دهد توضیح را صفرا سهکی و کبد و پانکراس لملکرد و ساختمان -2 

 صفرا کیسه و کبد ای روده دفعی اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاری فرایند اساس بر مراقبت و سازماندهی نحوه-3
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 . دهد شرح را پانکراس و

 دماتصو پوانکراس، سورطان حواد، پانکراتیوت( اصوفر کیسوه و کبود اختالالت به مبتال بیماران از مراقبت و سازماندهی نحوه -4

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

 .دهد شرح را  )ویلسون بیماری

 
 

 

 

 روش آموزش 
 

 ریحضوتركیبی                                          مجازی                                      

 شرايط اجراء (1

 

  :امكانات آموزشی 
  نر  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

 یر را تکمیل کنید:ل زدر صورت وجود جدو 

 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. 

 

متابولیک، آب  گوارش،

 و الکترولیت و حرکتی

  ویراست چهاردهم سودارثهینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. پرستاری داخلی جراحی برونر و ،
 1397. تهران: جامعه نگر . 2118

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری

فایل پاورپوینت تهیه شده توسط  25حداقل  پاورپوینت الیداس

 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  25حداقل 

SCORM  تهیه شده توسط مدرسین 

ا هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک ی

 فیلم آموزشی ضبط شده با فرمت  دو

SCORM .ارائه می شود 
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  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموله اسالید و ...( لالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به لنوان 

 نمایید: میمهآن را ض فایل

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

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموله اسالید، جزوه و ...( را به لنوان

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

 برای این موارد در نظر گرفته شده است.(

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

 لک و هوکس، تهران: جامعه نگرحی ببلک جویس ا ، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جرا-
 1389سالمی. 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

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

 (ها را ذکر کنید. )اطاللات خود آزمونها متعاقباً الال  می گردددر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

دن دانشجویانسخ دامهلت پا نوع آزمون عنوان آزمون شماره فمهلت ارائه بازخورد به تکالی   

     

     

 

 

 های دانشجويانتكالیف و پروژه 

 اطاللات مربوط به تکالیف و پروژه درسی با توجه به نیاز کالس و بر طبق گروه  طول ترم فیتکال(

 بندی دانشجویان در طول تر   الال  می گردد (

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

ادن اسخ دمهلت پ

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف
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 پروژه درسی 
 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان تر  / میان تر  در نظر گرفته1

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یامکان فعال سازه در سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد یانجا  شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره بیموارد ارزشیا

 5/9 آزمون میان ترم )بصورت آنالین تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی (

 5/11 آزمون پایان ترم )بصورت آنالین تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی (

     نمره مربوطه  شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 تکالیف و سایر فعالیت ها )مثل پروژه، کوئیز و ...( به لهده مدرس
 

 :کل نمره محاسبه هنحو
 )نمره  (4/5ها الکترولیت و  )نمره 5 (ای تغذیه اختالالت : تر میان امتحان -1

 در جدول زمانبندی ذکر شده است. تر :  تاریخ امتحان میان
 )نمره (5/5 دفعی و ) نمره (5 حرکتی اختالالت :تر  پایان امتحان -2

 مقررات
 .باشد می 11 یآموزش نامه آیین براساس قبولی نمره حداقل

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

 صورت غیر موجه بودن نمره صفر در نظر گرفته می شود.
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 9سالمندان و بزرگساالن پرستاری درس زمانبندی جدول

 ئهارا نحوه مدرس عنوان مبحث ساعت تاریخ روز ردیف
 مجازی آفالین خانم الهی (9تعادل و اختالل در مایع و الکترولیتهای بدن) 91-92 92/9/9211 شنبه 9
    91-92 91/9/9211 دوشنبه 2
 مجازی آفالین خانم الهی (2تعادل و اختالل در مایع و الکترولیتهای بدن) 92-91 91/9/9211 چهارشنبه 3
 مجازی آفالین خانم الهی (3ل در مایع و الکترولیتهای بدن)اختالتعادل و  91-92 29/9/9211 شنبه 2
    91-92 23/9/9211 دوشنبه 5
 مجازی آفالین خانم الهی (2تعادل و اختالل در مایع و الکترولیتهای بدن) 92-91 25/9/9211 چهارشنبه 1
 مجازی آفالین لهینم اخا (5تعادل و اختالل در مایع و الکترولیتهای بدن) 91-92 21/9/9211 شنبه 7
    91-92 31/9/9211 دوشنبه 1
 مجازی آفالین خانم الهی 9اختالالت تغذیه ای 92-91 9/2/9211 چهارشنبه 1
 مجازی آفالین خانم الهی 2اختالالت تغذیه ای 91-92 2/2/9211 شنبه 91
    91-92 1/2/9211 دوشنبه 99
 مجازی آفالین خانم الهی 3یا اختالالت تغذیه 92-91 1/2/9211 چهارشنبه 92
 مجازی آفالین خانم الهی 2اختالالت تغذیه ای 91-92 99/2/9211 شنبه 93
    91-92 93/2/9211 دوشنبه 92
 مجازی آفالین خانم الهی 5اختالالت تغذیه ای 92-91 95/2/9211 چهارشنبه 95
    91-92 91/2/9211 شنبه 91
 مجازی آفالین خانم الهی 1ت تغذیه ایالاختال 91-92 21/2/9211 دوشنبه 97
    92-91 22/2/9211 چهارشنبه 91
 مجازی آفالین خانم مقدم (9اختالالت حرکتی ) 91-92 21/2/9211 یکشنبه 91
    91-92 27/2/9211 دوشنبه 21
 مجازی آفالین خانم مقدم (  2اختالالت حرکتی ) 92-91 21/2/9211 چهارشنبه 29
 مجازی آفالین خانم مقدم ( 3اختالالت حرکتی ) 91-92 9/3/9211 شنبه 22
 حث آب و الکترولیت  و اختالالت تغذیه ایامب از ترم امتحان میان 91-92 3/3/9211 دوشنبه 23

 مجازی آفالین خانم مقدم (  2اختالالت حرکتی ) 92-91 5/3/9211 چهارشنبه 22
 مجازی آفالین مقدمم خان ( 5اختالالت حرکتی ) 91-92 1/3/9211 شنبه 25
    91-92 91/3/9211 دوشنبه 21
 مجازی آفالین خانم مقدم ( 1اختالالت حرکتی ) 92-91 92/3/9211 چهارشنبه 27
 مجازی آفالین خانم مقدم ( 7اختالالت حرکتی ) 91-92 91/3/9211 یکشنبه 21
    91-92 91/3/9211 شنبهسه  21

 مجازی آفالین خانم مقدم (1)ت دفعیالاختال 92-91 91/3/9211 چهارشنبه 31
 مجازی آفالین خانم مقدم (2)اختالالت دفعی 91-92 22/3/9211 شنبه 39
    91-92 22/3/9211 دوشنبه 32
 مجازی آفالین خانم مقدم (3) اختالالت دفعی 92-91 21/3/9211 چهارشنبه 33
 آفالین زیمجا خانم مقدم (4)اختالالت دفعی 91-92 21/3/9211 شنبه 32
    91-92 39/3/9211 دوشنبه 35
 مجازی آفالین خانم مقدم (5)اختالالت دفعی 92-91 2/2/9211 چهارشنبه 31
 مجازی آفالین خانم مقدم (6)اختالالت دفعی 91-92 5/2/9211 شنبه 37
    91-92 7/2/9211 دوشنبه 31
 جازی آفالینم خانم مقدم (7)اختالالت دفعی 92-91 1/2/9211 چهارشنبه 31
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