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 ی  پرستارتحصیلی:رشته  کارشناسی مقطع:        1گروه آموزشی:        و فوریت پزشکی پلدختر  پرستاری دانشکده:

 99-98سالتحصیلی:    دومنیمسال تحصیلی:  

 نظری3 :تعداد واحد                                   2پرستاری بزرگساالن/سالمندا ن:نام واحد درسی

                                   داروشناسی  /1رستاری بزرگساالن/سالمندا نیش نیاز: پپ 

    15-13 /10تا 8 /10تا 8:دو شنبه و سه شنبه  زمان برگزاري كالس

انم واحد(، خ1آقای جوادی) مدرسین:              : دانشکده پرستاری و فوریت پزشکی پلدخترمکان برگزاري

 واحد(1ی)واحد(، خانم نرگس1توحیدی)

  25 :تعداد دانشجویان

 ساعات مشاوره با دانشجو: روز های شنبه تا چهارشنبه

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

ن مراقبت تدوی آشنایی دانشجو با اختاللت دفعی کلیوی، تولید مثل، پستان، اختالالت گردش خون و تنفسی و توانمندی 

 رایند پرستاریپرستاری در هر یک از اختالالت مذکور بر اساس ف

 هدف كلی: 

   قی و شرعین اخالآماده سازی دانشجو برای مراقبت از مددجویان بزرگسال یا سالمند بر اساس تفکر نقادانه و حفظ موازی

 اهداف بینابینی:

 در پایان دوره دانشجو بتواند .........

 تست های تشخیصی سیستم کلیوی را توضیح دهد

 و بیماری های عفونی سیستم ادراری را توضیح دهد /یبیماری های عروقی سیستم ادرار

 نارسایی کلیوی حاد و مزمن و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد

 سنگ های کلیوی و مراقبت های مربوطه را توضیح دهد

 و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد اختالالت دستگاه تناسلی مردان

 ح دهدتست های تشخیصی سیستم تنفس را توضی

 و آسم را توضیح دهد  نارسایی تنفسی، بیماری های انسدادی ریه

 بیماری های شغلی ریه/ سل ریوی و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد

 انسداد راه هوایی و اقدامات پرستاری را توضیح دهد

 تست های تشخیصی سیستم قلبی را توضیح دهد

پرستاری  ت هایقلبی، میوکاردیت و اختالالت دریچه قلبی(و مراقب )آنژین صدری و سکته بیماری های شایع قلبی

 را توضیح دهد

 را توضیح دهد نوارقلب سالم و بیمار و تشخیص آن، آنژیوگرافی و آنژیو پالستی

 پرستاری را توضیح دهدو مراقبت های  هموستاز و خونریزی و انعقاد خون

 هاي تدریس:شیوه

   √پرسش و پاسخ  امه ریزی شدهسخنرانی برن       نمایش √سخنرانی

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

  تکالف گروهی و  ارائه های کالسیسایر موارد :

 وظایف و تکالیف دانشجو:
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 انجام تکالیف محوله در زمان تعیین شده

 آفالین در سامانه نوید مشارکت فعال در طی ترم و فعالیت در تکالیف آنالین و

 وسایل كمک آموزشی:  

     √پروژکتور                      اسالید                         تخته و گچ            وایت برد

 سایر موارد  : 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: 
 وی آنالیندرصد  ارسال به موقع تکالیف درسی و مشارکت در پرسش و پاسخ و گفتگ 30تکالیف محوله: 

 درصد 70آزمون پایان ترم 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی       √ایچندگزینه         پاسخ کوتاه تشریحی    

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(

  

 منابع پیشنهادي براي مطالعه: )لطفا نام ببرید(:
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،ژنی مصطفی، خاتونی علیرضا، یزدانخواه فرد محمدرضا.نکات کلیدی در تبحرینی مسعود، بی .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

 .پچا و ترجمه نشرسالمی، آخرین

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

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

1 21/11/98 
ت ایناروق ونشانه شناسی معارائه طرح درس، آناتومی و فیزیولوژی قلب و ع

 فیزیکی و راههای تشخیصی بیماری های قلب
 آقای جوادی

 خانم نرگسی مرور آناتومی و فیزیولوژِی سیستم کلیوی، تست های تشخیصی 21/11/98 2

 خانم توحیدی تعطیل رسمی 22/11/98 3

 آقای جوادی نوارقلب سالم و بیمار و تشخیص آن، آنژیوگرافی و آنژیو پالستی 28/11/98 4

 خانم نرگسی اختالالت عفونی سیستم کلیوی 28/11/98 5

 خانم توحیدی مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی و تست های تشخیصی 29/11/98 6

 آقای جوادی اختالالت هدایتی ریتم قلب و آریتمی ها 5/12/98 7

 خانم نرگسی ژنیک و...(مشکالت دفع ادرار)احتباس ادراری، مثانه نورو 5/12/98 8

 خانم توحیدی روش های معاینه دستگاه تنفس  6/12/98 9

 آقای جوادی بیماری های شایع قلبی 12/12/98 10

 خانم نرگسی سنگ های سیستم ادراری 12/12/98 11

 خانم توحیدی آزمایشات و روشهای تشخیصی عالیم و نشانه های تنفسی 13/12/98 12

 آقای جوادی بیماری های شایع قلبیادامه  19/12/98 13

 خانم نرگسی بیماری های عروقی سیستم ادراری 19/12/98 14

 خانم توحیدی تشخیص بیماری های عفونی ریه 20/12/98 15

 آقای جوادی آناتومی و فیزیولوژی خون و سیستم لنفاوی 18/1/99 16

 خانم نرگسی تومورهای دستگاه ادراری 18/1/99 17

18 19/1/99 
، نفسیتتشخیص پنومونی و آبسه ریه و  عالیم و نشانه ها و تشخیص نارسایی 

 بیماری های انسدادی ریه
 خانم توحیدی

 آقای جوادی انواع آنمی ، تاالسمی 25/1/99 19

20 25/1/99 
 ناتو معای مرور آناتومی و فیزیولوژِی دستگاه تناسلی، تست های تشخیصی

 فیزیکی
 خانم نرگسی

 خانم توحیدی اختالالت دستگاه تناسلی مردان 26/1/99 21

 آقای جوادی هموستاز و خونریزی و انعقاد خون 1/2/99 22

 خانم نرگسی اختالالت دستگاه تناسلی زنان 1/2/99 23

 خانم توحیدی اختالالت پستان 2/2/99 24
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