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           ریپرستا گروه آموزشی:                            پلدختر فوریتهای پزشکی و پرستاری دانشکده:

     اولنیمسال : نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی          پرستاری چهارم دانشجویان ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

99-98 

 2سالمندان بزرگساالن و پرستاری  :نام واحد درسی

       واحد 3: تعداد واحد

  تئوری د:نوع واح 

 1پرستاری بزرگساالن و سالمندان فارماکولوژی،  :یش نیازپ

    2 -4و  8 -10 :ساعت شنبه    : زمان برگزاری كالس: روز

  6و  5 کالس شماره مکان برگزاری:

   نفر 17  تعداد دانشجویان:

 نرگسینرگس خانم اکبر جوادی، آقای  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید        آقای جوادی مسئول درس:

 12 -14شنبه ساعت سه  تاهای شنبه روز  ساعات مشاوره با دانشجو:

 

 )لطفا شرح دهید( رح دوره:ش

تدریس،  . ضمن، پستان، اختالالت گردش خون و تنفسی می باشدل اختالالت سیستم تولید مثل زناناین واحد شام

و  م پرستاریمفاهی دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده و از نظریه ها وبه 

 ه گیرد.د بهرمهارت های تفکر خالق هنگام کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمن

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

اری وبهره آیند پرسترد فرارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کارب ایجاد توانایی در دانشجو به منظور

 موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری گیری از مهارت تفکر خالق، اصول اخالقی و

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 د.را به اختصار شرح ده دستگاه ادراری فیزیولوژی و آناتومی (1

 د.ه سیستم دفعی ادراری را تعریف کناختالالت مربوط ب (2

 د.ری را لیست کنت سیستم دفعی ادراهای پرستاری الزم در اختالالمراقبت (3

 د.ه تناسلی زن را به اختصار شرح دهفیزیولوژی و آناتومی دستگا (4

 ند.را تعریف ک سیستم تولید مثل، تناسلی زن اختالالت مربوط به (5

  را توضیح دهد.  زن اختالالت مربوط به سیستم تناسلی  های پرستاری الزم درمراقبت (6

 د.را به اختصار شرح ده پستانفیزیولوژی و آناتومی  (7

 د.پستان را تعریف کناختالالت مربوط به  (8



 آموختبه نام آنکه جان را فکرت 

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 را شرح دهد پستانوط به های پرستاری الزم در اختالالت مربمراقبت (9

 د.را به اختصار شرح ده مردانه فیزیولوژی و آناتومی دستگاه تناسلی (10

 د.را تعریف کنمردانه تناسلی  تالالت مربوط به سیستماخ (11

 ند.را بیان ک مردانه لیتناسالالت مربوط به سیستم های پرستاری الزم در اختمراقبت (12

 د.را به اختصار شرح ده گردش خونفیزیولوژی و آناتومی دستگاه  (13

 د.ط به سیستم گردش خون را تعریف کناختالالت مربو (14

 ند.ستم گردش خون را لیست کبوط به سیهای پرستاری الزم در اختالالت مرمراقبت (15

 د.را به اختصار شرح ده تنفسیفیزیولوژی و آناتومی دستگاه  (16

 ند.مربوط به سیستم تنفسی را تعریف کاختالالت  (17

 ند.مربوط به سیستم تنفسی را لیست ک تاری الزم در اختالالتهای پرسمراقبت (18

 

 های تدریس:شیوه

  ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( تکالیف دانشجو:وظایف و 

 درس کالس در موقع به حضور 

 دانشجویی شئونات رعایت و انضباط و نظم حفظ 

  کالس در حضور از قبل منابع مطالعه 

 قبلی جلسات در شده ارائه مطالب مطالعه 

 تدریس روند در فعال مشارکت 

 ارائه صحیح و به موقع تکالیف 

 

 وسایل كمک آموزشی:   

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60 آزمون پایان ترم   نمره درصد 35آزمون میان ترم 

 نمره درصد 0شرکت فعال در کالس     نمره درصد 5انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
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 نوع آزمون

  ■غلط -صحیح جور کردنی              ■ایچندگزینه         ■پاسخ کوتاه    تشریحی

 عملکردی کتبیجای خالی،  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1) 1. Smelzer, Suzanne, C; oconnell . Brunner and Suddarth's Medical Surgical Nursing 

.12 th. Ed . (2010). 

2) Black.j.m.hdwks.j.h. Medical surgical – nursing. Philadelphia: Elsevier Inc (2005). 

3) Phipps, Wilma, J; Sands, Judith, K, Marek, Janet. Medical Surgical Nursing.7 th ed, St 

Louis: Mosby Co.(2009). 

 

 منابع فارسی:

 

درمان  شخیص،بحرینی مسعود، بیژنی مصطفی، خاتونی علیرضا، یزدانخواه فرد محمدرضا.نکات کلیدی در ت .1

 .1392و مراقبت از بیماریهای قلب و عروق. چاپ اول، انتشارات صبورا، 

 :تهران.انشب مرضیه :ترجمه .گازی وتبادالت تنفس بیماریهای جراحی،-داخلی پرستاری .برونر،سودارث .2

 .چاپ و ترجمه آخرین نشرسالمی،

 ترجمه، اریکلیه و مجاری ادر  سودارث و برونر جراحی داخلی پرستاری، دیگران و اسملتزر سی سوزان .3

 1390 ،نشر جامعه نگر  :انتهر ،مریم حضرتی، زهرا نسابه و راضیه بیگی بروجنی
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 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 
 آناتومی و فیزیولوژی قلب  20/6/98

 آقای جوادی

2 
های  ارزیابی و ادراری مجاری و كلیه فیزیولوژی و آناتومی 20/6/98

 مربوطه تشخیصی

 خانم نرگسی

3 
تستهای تشخیصی مربوط  جمع آوری اطالعات عینی و ذهنی، 27/6/98

 به بیماریهای قلبی 

 آقای جوادی

4 
 سنگهای، و پیلونفریت عفونت ادراری و گلومرولونفریت 27/6/98

 مربوطه درمانهای و كلیوی

 خانم نرگسی

5 
، تقسیم بندی بیماریهای قلبی ،بیماریهای التهابی و پریکارد 3/7/98

 درمان و مراقبتهای مربوطه –بیماریهای دریچه ای قلب 

 آقای جوادی

6 
ادراری،  اختیاری تناسلی، احتباس و بی -ادراری تروماهای 3/7/98

 نوروژنیک مثانه

 خانم نرگسی

7 
نارسایی احتقانی قلب ،آنوریسم قلبی ،عالئم و درمان و  10/7/98

 مراقبتهای مربوطه 

 آقای جوادی

8 
مردان، اختالالت  تناسلی سیستم فیزیولوژی و آناتومی 10/7/98

 پروستات

 خانم نرگسی

9 
آناتومی و فیزیولوژی عروق اپیدمیولوژی و اتیولوژی و  17/7/98

بیماری افزایش فشار ، قاكتورهای خطر در بیماریهای قلبی 

 خون عالئم و درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه

 آقای جوادی

10 
 واریکوسل،نهان هماتوسل، هیدروسل، فیموز، بیضه، سرطان 17/7/98

 اپیدیدیمیت اوركیت، بیضگی،

 نرگسیخانم 

11 
بیماریهای  ،تستهای تشخیصی ،عالئم بیماریهای عروقی 24/8/98

 نارسایی وریدی ،نفاویلادم  وریدی، و سرخرگی 

 آقای جوادی

12 
 بیماران وارزیابی زنان تناسلی سیستم فیزیولوژی و آناتومی 24/8/98

 واژن و ولو ناحیه عفونتهای، سیستم این اختالالت به مبتال

 خانم نرگسی

13 
جمع آوری اطالعات عینی و و  آناتومی و فیزیولوژی تنفس 1/8/98

 ذهنی و تستهای تشخیصی دستگاه تنفسی

 آقای جوادی

14 
 خانم نرگسی، ژنیتال واژن،كاندیدیاز،عفونتواژینوباكتریال،هرپس التهاب 1/8/98
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 AIDS ، ولویتیس، PID سرویسیت، و آندوسرویسیت

 لگنی ارگانهای وپروالپس

15 
 انسداد و سرطان حنجره ،یعفونت راههای هوایی فوقان 10/8/98

 آقای جوادی

16 
 خانم نرگسی میان ترمامتحان  10/8/98

17 
 COPDبیماریهای انسدادی و مزمن ریه  17/8/98

 آقای جوادی

18 
 بارداری به مربوط های نئوپالسم و ولو،آندومتریوز كیستهای 17/8/98

 منوپوز دیسمنوره، ، PMSو

 نرگسیخانم 

19 
 ترومای قفسه سینه )شکستگی دنده ،پنوموتراكس ( تامپوناد، 24/8/98

 آسپیراسیون 

 آقای جوادی

20 
 خانم نرگسی سرطانهای سیستم تناسلی 24/8/98

21 
آمبولی ریوی ،تومورهای دستگاه تنفسی ،عالئم درمان و  1/9/98

 مراقبتهای پرستاری 

 آقای جوادی

22 
به  مبتال بیماران ارزیابی ، پستان فیزیولوژی و اناتومی 1/9/98

 عضو این اختالالت

 خانم نرگسی

23 
سل ریوی ،آبسه ریوی ،بیماریهای پلور،درمان و مراقبتهای  8/9/98

 پرستاری 

 آقای جوادی

24 
 خانم نرگسی وآرئول پستان های ها،عفونت ،فیبروآدنوم كیستهای پستان 8/9/98

25 
آتلکتازی ،انسداد حاد تنفسی ،افزایش فشار ریوی ،عالئم  15/9/98

 ،درمان و مراقبتهای پرستاری 

 آقای جوادی

26 
 خانم نرگسی و مراقبتهای پرستاری مربوطه كانسر پستان 15/9/98

 

 

 

 

 


