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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 3ترم  کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو    مقطع 1  :گروه آموزشی          پلدختر و فوریت پزشکی پرستاری  :دانشکده

داروشناسی، تغذیه، بیوشیمی، مفاهیم پایه، تشریح    :یش نیازپ    واحد تئوری 3  : تعداد واحد    1پرستاری بزرگساالن /سالمندان : نام درس

 فیزیولوژی 

 روم یاسکا طیمح -سامانه نوید : مکان برگزاری  (12-10)  ( و10-8 ) شنبه  دو  :زمان برگزاری كالس

واحد( 1)خانم نرگسی -واحد( 2)مدرسین: خانم دکتر سپهوند خانم دکتر سپهوند :مسئول درس          نفر 20  :تعداد دانشجويان

   

 

  شرح دوره:
ی، اختالالت  در این درس با تدریس مفاهیم زیربنایی حفظ سالمت، مفهوم تعادل و اختالل در تعادل مایعات و الکترولیت های بدن و مفهوم اختالالت حرکت

نظریه ها و مفاهیم   روده ای و آنورکتال به دانشجو کمک می شود تا با تلفیق آموخته های خود با علوم پایه بتواند از-تغذیه ای، گوارش و ضمائم، دغعی

ر کاربرد  پرستاری ضمن بکارگیری فرآیند پرستاری در مراقبت از بزرگساالن و سالمندان استفاده کند. در این راستا الزم است مهارتهای تفکر خالق د 

 قرار گیرد.   تشخیص های پرستاری به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان از پیشگیری تا توانبخشی مدنظر  

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی:  
ظریه های پرستاری به  آشنایی دانشجو با مفاهیم زیربنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پایه با مفاهیم و ن

 هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتنی بر اصول اخالقی و موازین شرعی  

 

 مان اهداف كلی طرح درس است()در واقع ه بینابینی:اهداف 

 

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش، تاریخچه، معاینات فیزیکی و عالئم سیستم گوارش را توضیح دهد (1

 اختالالت هضم و جذب و مراقبت های پرستاری مربوط به آن را توضیح دهد (2

 بیماریهای التهابی روده، کولیت، کرون و عالئم بالینی، درمان و مراقبت های آن را توضیح دهد   (3

 آپاندیسیت، پریتونیت، عالئم و نشانه ها و مراقبت های پرستاری آنها را توضیح دهد   (4

 سندرم روده تحریک پذیر، عالئم بالینی و مراقبت های پرستاری مربوط به آن را شرح دهد (5

 سرطان روده، عالئم بالینی و مراقبت های پرستاری مربوط را شرح دهد  تومورها و   (6

 مربوط به آن را شرح دهد   یپرستار   یو مراقبت ها  ینیعالئم بال  ،دایروتیکول (7

 مربوط به آن را شرح دهد   یپرستار   یو مراقبت ها  یبوست، هموروئید، کسیت پایلونیدال، فیشر آنال (8

 دهد   حیگوارش را توض  ستمیو عالئم س  یکیزیف  ناتیمعا  خچه،ی، تارعضالنی اسکلتیسیستم    یولوژ یزیو ف  یآناتوم (9

 صدمات سیستم حرکتی و مفاصل، شکستگی و انواع آن و دررفتگی ها و مراقبت های پرستاری آنها را توضیح دهد (10

 مربوط را شرح دهد    یپرستار   یو مراقبت ها  ینی، عالئم بالاسئوپروز، استئوماالسی (11

 مربوط را شرح دهد    یپرستار   یو مراقبت ها  ینی، عالئم بالبیماریهای مفاصلاختالالت و   (12
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 مربوط را شرح دهد    یپرستار   یو مراقبت ها  ینیتومورها و سرطان روده، عالئم بال (13

 مربوط را شرح دهد    یپرستار  یو مراقبت ها  ینی، عالئم بالعفونت های استخوانی و مفاصل (14

 مربوط را شرح دهد    یپرستار  یمراقبت ها   و  ینی، عالئم بالی استخوانیتومورها (15

 مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها و مراقبت های پرستاری آنها را بیان کند   (16

 اختالالت در تعادل مایعات و الکترولیت ها از جمله هیپوکالمی، هیپوناترمی و .... و مراقبت های پرستاری آنها را بیان کند   (17

 اسید و باز و اختالل در تعادل اسید و باز را شرح دهد   (18

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☒ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☐ گروهیبحث 

 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک)  وظايف و تکالیف دانشجو

 

 نیآنال یحضور به موقع و منظم در جلسات آموزش ✓

 آنالینمشارکت فعال در کالس  ✓

 محوله فیانجام به موقع تکال ✓

 گفتگو  ای امیپ  قیطرح سواالت خود از طر ✓

 و حل مسئله قینقد، تحق ✓

 انجام تکالیف در زمان مقرر ✓

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  قوانین و مقررات كالس

 

 حضور و غیاب در ابتدا و انتهای کالس آنالین ✓

 طرح سواالت در انتهای کالس آنالین ✓

 پیام ها یا قسمت گفتگو در سامانه نویدطرح سواالت در قسمت  ✓

 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☐ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☐ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 های مختلف دانشجو:ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیتنحوه 

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 نمره  1 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 نمره  3 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 نمره  1 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 نمره  4 میان ترمامتحان  4
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 نمره  11 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☒ غلط -صحیح ☒ جور کردنی           ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

- 1 Smeltzer, S.C. & Bare, B., Brunner and suddarth’s text book of medical surgical nursing(last ed.). 

Philadelphia: Lippin 

- Black, H.M. Hawks, J.H. ,keem, A.M. , Medical surgical nursing.(Last ed.). Philadelphia: Saunders  . 

- Polaski, A.L., Tatro, S.E. , Luckmann’s cire principle and practice of medical surgical nursing.(Last ed.). 

Philadelphia 
 

 توضیحات مهم:

 

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

به عنوان استاندارد پایه محسوب  ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین •

توانید نسبت به می ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  س است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدر •

 . شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان 

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ آناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتی 29/6/1400 1

2 29/6/1400 
بررسی بیماران با مشکالت سیستم 

 اسکلتال
 خانم دکتر سپهوند 10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 سپهوندخانم دکتر  10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ یبا اختالالت حرکت ییآشنا 5/7/1400 3

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ انواع شکستگی ها 5/7/1400 4

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ مراقبت از تراکشن ها 12/7/1400 5

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐  استخوان یکیبا اختالالت متابول ییآشنا 12/7/1400 6

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  با اختالالت بافت همبند ییآشنا 19/7/1400 7

8 19/7/1400 
درمان و مراقبت ها در اختالالت متابولیکی 

 و همبند اسنخوانی
 خانم دکتر سپهوند 10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ عفونت های استخوانی و مراقبت ها 26/7/1400 9

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ، درمان و مراقبت هایاستخوان  یتومورها 26/7/1400 10

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ تعادل مایعات و الکترولیت ها 3/8/1400 11

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  ها تیو الکترول عاتیبا اختالالت ما ییآشنا 3/8/1400 12

 دکتر سپهوندخانم  10-8 ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ها تیو الکترول عاتیاختالالت ما  ادامه 10/8/1400 13
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 دکتر سپهوندخانم  12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ها تیو الکترول عاتیاختالالت ما  ادامه 10/8/1400 14

 دکتر سپهوندخانم  10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ مایع درمانی  17/8/1400 15

 دکتر سپهوندخانم  12-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ مطالب تکمیلی 17/8/1400 16

17 24/8/1400 
دستگاه  یولوژیزیو ف یبا آناتوم ییآشنا

  گوارش
 دکتر سپهوندخانم  8-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒

 خانم نرگسی 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ بررسی بیماران با اختالالت گوارشی 24/8/1400 18

 خانم نرگسی 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ با اختالالت هضم و جذب ییآشنا 1/9/1400 19

 خانم نرگسی 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ مریحاد و مزمن  یهایماریبا ب  ییآشنا 1/9/1400 20

 خانم نرگسی 12-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒  حاد و مزمن معده یها یماریبا ب  ییآشنا 8/9/1400 21

 خانم نرگسی 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ روده کوچکبا اختالالت  ییآشنا 8/9/1400 22

 خانم نرگسی 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ آشنایی با اختالالت روده بزرگ 15/9/1400 23

 خانم نرگسی 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒  مطالب تکمیلی 15/9/1400 24

 

 


