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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:  

 

 5ترم  کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو    مقطع 1  :گروه آموزشی          پلدختر و فوریت پزشکی پرستاری  :دانشکده

 2بزرگساالن/ سالمندان    :یش نیازپ    واحد تئوری 3  : تعداد واحد    3پرستاری بزرگساالن /سالمندان : نام درس

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

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

   

 

  شرح دوره:
بیماریهای چشم و گوش آموزش داده می شود و نحوه تشخیص و درمان انواع   در خصوص بیماریها و اختالالت سیستم خونساز،  در این درس دانشجو  

و روش های    بیماریهای مربوطه در این زمینه و مراقبت های پرستاری را فرمیگیرد. همچنین روش کار در اطاق عمل و مراقبت های قبل و بعد از جراحی ها

 موزش داده می شود.  بیهوشی نیز آ 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی:  
  در  کار  روش  و  سیستم خونساز، اختالالت چشم و گوش  اختالالت  به  مبتال  سالمند  و  بزرگسال  مددجویان  به  مراقبت  ارائه  منظور  به  دانشجو  در  توانایی  ایجاد

 .عمل  اطاق

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 
 . دهد توضیح را هموستاز در دخیل فرآیندهای . کند بیان را خون اجزای مشخصاتدهد.  توضیح را خون گلبولهای تولید فرآیند (1

 دهد شرح را آنها از بعد و قبل الزم آمادگیهای و مزایا ، عوارضکاربرد  و شناخته را خون های بیماری تشخیص در متداول ی ها آزمون (2

 نماید بیان را مگالوبالستیک و کلیوی بیماریهای آهن،فقر  از ناشی های خونی کم انواع درمان و بالینی عالئم ، اتیولوژی ، تعریف (3

 ..نماید بیان را آپالستیک و B12کمبود و فولیک اسیدازکمبود  ناشی های خونی کم انواع درمان و بالینی عالئم ، اتیولوژی ، تعریف (4

 و مصرف دارو و اختالالت ایمون را بیان کند. G6PDکمبود  ،یتاالسم اسفروسیتوز، سایکل سل، یو درمان کم خون  یعالئم بالینتعریف ، اتیولوژی ،  (5

 را شرح دهد . یترومبوسیتوپنو  ی، لوکوپن یسایتم یو درمان از بیماران پل یتعریف ، اتیولوژی ، عالئم بالین (6

 را بیان کند . (CML,CLL,AML,ALL) ها یو مراقبت و درمان لوسم ی، اتیولوژی ، عالئم بالین تعریف (7

 میوما را بیان کند مولتیپل و یوغیر هوچکین یو درمان لنفوم هوچکین ی، اتیولوژی ، عالئم بالین تعریف (8

 را بیان کند . (CML,CLL,AML,ALL) ها یو مراقبت و درمان لوسم یتعریف ، اتیولوژی ، عالئم بالین (9

 .میوما را بیان کند مولتیپل و یوغیر هوچکین یو درمان لنفوم هوچکین ی، اتیولوژی ، عالئم بالین تعریف (10

 شرح دهد. را چشم یآماده سازی و مراقبتهای بعد از اقدامات تشخیص نحوه و فیزیولوژی چشم را توضیح دهد. یآناتوم (11

 روش های درمان و مراقبت از آن را ذکر کند را ذکر کند گلوکوم و کاتاراکت عالئم بیماری (12

 روش های درمان و مراقبت از آنها را ذکر کند عالئم بیماری های مربوط به قرنیه و شبکیه را بیان کند (13

 و مراقبتهای پرستاری در اورژانسهای چشم را توضیح دهد. یاقدامات درمان  نام ببرد.اورژانسهای چشم را  (14

 های درمان و مراقبت از آنها را بیان کند. روش را ذکر کند یو میان  یبیماری های گوش خارج عالئم. را نام ببرد یو گوش میان  یبیماری های گوش خارج (15

 های درمان و مراقبت از آن را بیان کند. روش. را ذکر کند یبیماری های گوش داخل عالئم را نام ببرد. یبیماری های مربوط به گوش داخل (16
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اتاق عمل را  یوسایل ضروری و اساس وسایل ثابت اتاق عمل را توضیح دهد.، تشکیالت اتاق عمل را بیان کند. های ساختمان اتاق عمل را توضیح دهد. یویژگ (17

 کارکنان اتاق عمل و وظایف ان را توضیح دهد. شرح دهد.

اصول نظافت اتاق عمل را توضیح  مختلف را بیان کند. یانواع پوزیشن های الزم جهت اعمال جراح را شرح دهد. یروش های آماده سازی بیمار برای جراح (18

 دهد.

 مقررات استریلیزاسیون را توضیح دهد در اتاق عمل را توضیح دهد. یناصول ایم شیوه های استریل کردن وسایل مختلف را شرح دهد. (19

 های بزرگ را توضیح دهد. یاثرات جراح را بیان کند. یانواع روش های جراح را توضیح دهد. یجراح (20

 را توضیح دهد. یجراح اعمال را بیان کند. مراقبت های بعد از یحین اعمال جراح یمراقبت های کل قبل از عمل را توضیح دهد یمراقبت های عموم (21

 را توضیح دهد. ییک از روش های بیهوش هر. را نام ببرد یانواع روش های بیهوش (22

 های بخش ریکاوری را بیان کند. مراقبت (23

 های مربوط به بیمار بیهوش را توضیح دهد. مراقبت (24

 .دهند آن را توضیح یجا نبمکانیسم اثر و اثرات  یدر بیهوش یمصرف داروهای (25

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

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

 :سایر موارد

 

 :(آنالین به تفکیکدر جلسات آفالین و جلسات  )  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 ✓

 

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

 

 حضور و غیاب در ابتدا و انتهای کالس آنالین ✓

 طرح سواالت در انتهای کالس آنالین ✓

 طرح سواالت در قسمت پیام ها یا قسمت گفتگو در سامانه نوید ✓

 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ یادگیریسامانه مدیریت          ☐ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

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

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 نمره  1 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1
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 نمره  3 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 نمره  1 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 نمره  4 میان ترمامتحان  4

 نمره  11 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

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

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

1- Smeltzer S, Suzanne C. Brunner & suddarth,s Textbook of medical surgical nursing. Philadelphia, lippincott. 12th ed, c 2318 

2- Phipps W, et al. Medical surgical nursing: concepts and clinical practice. St. Louis, mosby. 2313 

2- Black J, Matassarin J. Luckman and Surenson’s medical surgical nursing. Philadelphia, ilppincott. 2338. 

 آخرین ویرایش سالمی انتشارات.  نجفی طاهره و پور اصغر علی منصور: ترجمه. وگوش چشم جراحی و داخلی پرستاری. سودارث و برونر ( 1

 .آخرین ویرایش . سالمی انتشارات. مشتاق زهرا: ترجمه اعصاب و مغز ، جراحی و داخلی پرستاری. سودارث و برونر( 2

 آخرین ویرایش . سالمی انتشارات.پور موحد وآسیه وثوق نمادی مریم:سوختگیترجمه و پوست جراحی، و داخلی پرستاری. سودارث و برونر ( 3

 .آخرین ویرایش . جعفری انتشارات.عضالت و اعصاب و مغز های بیماری.،اکبر زاده سلطان( 4

 آخرین ویرایش .فردا فرهنگ انتشارات پزشکی چشم. احمدی،کامران( 5

 .دانش آخرین ویرایش نور انتشارات. بینی و وحلق گوش های بیماری درمان و اصلی تظاهرات. وهمکاران اصغر ،سید ساداتیان( 6

 

 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  عی شود کمتر، سزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 . 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

1 28/6/1400 
 یبا ارزیاب یوفیزیولوژی خون آشنای یآناتوم

 ☒ اختالالت سیستم خون
☐ ☐ ☒ ☐ 8-10 

 خانم دکتر سپهوند

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  یبا انواع کم خون  یآشنای 28/6/1400 2

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ یو ارث یهای همولتیک اکتساب  یخون  کم 4/7/1400 3

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  یبا اختالالت گلبول های خون  یآشنای 4/7/1400 4

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  خونساز  ستمیس  میبا اختالالت بدخ  ییآشنا 11/7/1400 5

 سپهوندخانم دکتر  12-10 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ اختالالت بدخیم سیستم خونساز ادامه 11/7/1400 6
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7 18/7/1400 
و فیزیولوژی چشم و  یبر آناتوم مروری

 آن یتستهای تشخیص
 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ کاتاراکت وگلوکوم یی های چشم بیمار 18/7/1400 8

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒  های مربوط به قرنیه بیماری 25/7/1400 9

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ هیمربوط به شبک یهایماریب  25/7/1400 10

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ چشم اورژانسهای 2/8/1400 11

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  یلیتکم مطالب 2/8/1400 12

13 9/8/1400 
و فیزیولوژی گوش و  یبر آناتوم مروری

 آن یتستهای تشخیص
 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☐ ☒ ☐ ☒

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ یو گوش میان  یهای گوش خارج بیماری 9/8/1400 14

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ یهای گوش داخل بیماری 16/8/1400 15

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ جلسه رقع اشکال 16/8/1400 16

 ینرگس خانم 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ با ساختمان اطاق عمل ،  یآشنای 23/8/1400 17

 ینرگس خانم 12-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ با اصول استریلیزلسیون یآشنای 23/8/1400 18

19 30/8/1400 
در اتاق  یپیشگیری از عفونت و حفظ ایمن

 عمل
 ینرگس خانم 8-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

20 30/8/1400 
با اصول مراقبت های پرستاری از  یآشنای

 یاعمال جراح
 ینرگس خانم 8-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

21 7/9/1400 
اصول مراقبت های پرستاری از اعمال  ادامه

 یجراح
 ینرگس خانم 10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 ینرگس خانم 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ و ریکاوری یبا روش های بیهوش یآشنای 7/9/1400 22

 ینرگس خانم 12-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ و ریکاوری یروش های بیهوشادامه بحث  14/9/1400 23

 ینرگس خانم 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  یلیتکم مطالب 14/9/1400 24

 

 


