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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:  

 

 4هوشبری ترم کارشناسی  :تحصیلی یرشتهو    مقطع 1  :گروه آموزشی          پلدختر و فوریت پزشکی پرستاری  :دانشکده

 1بیماریهای داخلی جراحی    :یش نیازپ    واحد تئوری 2  : تعداد واحد     2بیماریهای داخلی جراحی : نام درس

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

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

   

 

  شرح دوره:
  ری آنها بر عملکرد سا ریدستگاههای بدن و تاث عیشا هاییماریاز ب ی, با برخمارییو ب یدر ارتباط با سالمت یکل میمفاه ری یدرس دانشجو ضمن فراگ نیدر ا

الزم در مراقبت از   ریاز آنها آشنا شده, تداب یناش  یمختلف بدن و عوارض احتمال های ستمیس عیشا هاییو جراح یدرمان -یصیدستگاهها, اقدامات تشخ

 .ردیگ  یرا فرام  یجراح  عمل  در مراحل قبل و بعد از  مارانیب

 

 دهید()لطفا شرح  هدف كلی:  
 ی هوشیب   روشهای  در جهت شناخت و درك بهتر  یاطفال و مامائ  هاییماری, بیو جراح  یبا اصول طب داخل  یکل  ییآشنا

 

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

 
 آناتومی و فیزیولوژی سیستم کبد و مجار ی صفراوی را بشناسد و توضیح دهد  (1

 کبد را شرح دهد. یبافت شناس (2

 دهد. حیصفرا در کبد را توض لینحوه تشک  (3

 توانایی انجام معاینات فیزیکی در بررسی اختالل در سیستم کبد و مجاری صفراوی را داشته باشد (4

 بیماری هپاتیت را بشناسد. (5

 کند بیان صفراوی را مجاری بیماری های (6

 سیروز کبدی را بیان کند. میعال (7

 حاد کبد را بداند ینارسائ  درمان (8

 و یرقان را بداند و توضیح دهد  کلستاز یهایماریب  (9

 را بداند.ریه مراقبت از بیمار با سرطان  (10

 را بداند.کبد  مراقبت از بیمار با سرطان (11

 پستان را بداند.مراقبت از بیمار با سرطان  (12

 و درمان آن ها را توضیح دهد. یانواع لوسم (13

 را بداند.استخوان مراقبت از بیمار با سرطان  (14

 را بداند.تومورهای مغزی مراقبت از بیمار با  (15

 را بداند. معدهمراقبت از بیمار با سرطان  (16

 را بداند.کولورکتال مراقبت از بیمار با سرطان  (17

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم مغز و اعصاب را بشناسد و توضیح دهد  (18
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 معاینات فیزیکی در بررسی اختالل در سیستم مغز و اعصاب را شرح دهد (19

 گیلن باره، عالئم بالینی، درمان و مراقبت پرستاری را شرح دهد (20

 میاستنی گراو، عالئم بالینی، درمان و مراقبت پرستاری را شرح دهد (21

 انواع صدمات مغزی را بیان و مراقبت پرستاری مروبطه را شرح دهد  (22

 مروبطه را شرح دهد  یو مراقبت پرستار انیرا ب  خونریزی هایانواع  (23

 پارکینسون، عالئم بالینی، درمان و مراقبت پرستاری را شرح دهد (24

 مروبطه را شرح دهد  یو مراقبت پرستار صدمات طناب نخاعی، عالئم بالینیانواع  (25

 بیماری دژنراتیو دیسک، عالئم بالینی، درمان و مراقبت پرستاری را شرح دهد (26

 عالئم بالینی، درمان و مراقبت پرستاری را شرح دهد  تومورهای مغزی و نخاعی، (27

 

 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
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 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

 ----------- )لطفا نام ببرید( 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.  کبد و مجاری صفراوی  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  .  جعفری  انتشارات.عضالت  و  اعصاب  و  مغز  های  بیماری.،اکبر  زاده  سلطان( 3

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

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

 آخرین ویرایش  بشری  انتشارات.    فاطمه بهرام نژاد، مرجان سید مظهری:  ترجمه  سرطان   پرستاری.  سودارث  و  ( برونر7

 2018  میلر  یبیهوش  اصول  کتاب(  8

 2018  همراه  های  بیماری  و  یبیهوش(   9
 

 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 •

نید نسبت به توامی ،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  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

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ با سرطان و درمان آن ییآشنا 27/6/1400 1

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ سرطان و درمان و مراقبت آنها انواع 27/6/1400 2

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ سرطان و درمان و مراقبت آنها انواع 3/7/1400 3

4 3/7/1400 
شیمی درمانی در بیماران سرطانی و 

 مراقبتها
 سپهوندخانم دکتر  10-12 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐
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5 10/7/1400 
 یهایماریمغز و اعصاب، ب  ستمیبا س ییآشنا

   یعضالن  یعصب
 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ بررسی بیماران با اختالالت سیستم عصبی 10/7/1400 6

 خانم دکتر سپهوند ICP ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 8-10سطح هوشیاری و  17/7/1400 7

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐  ،یمغز یها یزیخونر ،یصدمات مغز انواع 17/7/1400 8

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ یمغز ویدژنرات یهایماریب  24/7/1400 9

10 24/7/1400 
 یمغز یتومورها ،یطناب نخاع صدمات

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

 خانم دکتر سپهوند 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ یمغز یها سکتهانواع  1/8/1400 11

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ تشنج و انواع آن 1/8/1400 12

 سپهوندخانم دکتر  10-8 ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ مننژیت و انواع آن 8/8/1400 13

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ سکید ویدژنرات یماریب  8/8/1400 14

15 15/8/1400 
کبد و  یولوژیزیو ف یبا آناتوم ییآشنا

  ،یصفراو یمجار
 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 خانم دکتر سپهوند 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ، درمان و مراقبتهاکبد یهایماریب  15/8/1400 16

17 22/8/1400 
ی، درمان و صفراو اختالالت مجاری

  مراقبتها
 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

 خانم نرگسی 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ مکانیسم های دفاعی بدن در عفونت ها 22/8/1400 18

19 29/8/1400 
بیماری های عفونی شایع در بخش های 

 ویژه
 یخانم نرگس 8-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 یخانم نرگس 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ اختالالت ناشی از تغذیه 15/8/1400 20

 یخانم نرگس 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ انواع و طبقه بندی اعمال جراحی 15/8/1400 21

 یخانم نرگس 10-8 ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ روشهای تشخیصی و بررسی جراحیها 22/8/1400 22

 یخانم نرگس 12-10 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ آشنایی با اعمال جراحی رایج  22/8/1400 23

 یخانم نرگس 10-8 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ مطالب تکمیلی 29/8/1400 24

 

 


