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  آزاد اسالمیعلوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 پرستاری دانشگاه آزاد واحد بندرعباسدانشکده 

 پرستاری  رشته 
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  هدف کلی:

 سيستم شايع دراختالالت سالمند يا و بزرگسال مددجويان به پرستاري فرايند و درمانتشخيص،  عالئم، فيزيوپاتولوژي، با فراگيران

 .شوند آشنا الكتروليت و آب و اسكلتي عضالني هاي

 

 

 

 

 

 

 عضالني هاي سيستم شايع دراختالالت پرستاري فرايند و درمانتشخيص،  عالئم، فيزيوپاتولوژي، با با دانشجويان نمودن آشناشرح درس: 

 ارائه هنگام به الينب خود هاي آموخته تلفيق منظور به او در توانايي ايجاد ودر بزرگساالن و سالمندان  الكتروليت و آب و اسكلتي

 .مددجويان به مراقبت
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شماره 

 جلسه
 روش آموزش رفتاریاهداف  نام مدرس عنوان جلسه

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(

نحوه ارزشیابی 

 جلسه

و یف لتک نوع

 مهلت ارائه و نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 اول

 و فیزیولوناتومی آ

ستم عضالنی سیی ژ

 اسکلتی

هری مظدکتر 

 باشد: قادر دانشجو زادآ

   .اسکلتی را شرح دهدآناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنی 

 .دهد شرح را اسکلتی عضالنی سیستم در گیری حال شرح نحوه

یک صفحه  ترجمه پاسخ وپرسش  نالینآ

ت از کتاب تکس

برونر و سودارث 

 فصل ارتوپدی

 ترمپایان 

کتاب تکست 

برونر و 

 سودارث

 دوم

ی تشخیصهای تست 

در اختالالت عضالنی 

 اسکلتی

 .معاینات فیزیکی سیستم عضالنی اسکلتی را توضیح دهد 

 را اسکلتی عضالنی سیستم ارزیابی تشخیصی های تست

 .دهد توضیح

    

 سوم

صدمات سیستم 

عضالنی اسکلتی و 

 مفاصل

 صدمات سیستم عضالنی اسکلتی و مفاصل را تعریف کند.  

پاتولو ژی صدمات سیستم عضالنی اسکلتی و مفاصل را فیزیو

 شرح دهد. 

    

 مچهار

تظاهرات بالینی 

صدمات سیستم 

عضالنی اسکلتی و 

 مفاصل

تظاهرات بالینی صدمات سیستم عضالنی اسکلتی و مفاصل را  

 توضیح دهد. 

روش های تشخیصی و درمان صدمات سیستم عضالنی اسکلتی 

 و مفاصل را توضیح دهد. 

 

   کوییز 

 مپنج

نحوه مراقبت از 

مبتالیان به اختالالت 

 اسکلتی -عضالنی 

 
را  اسکلتی –نحوه مراقبت از مبتالیان به اختالالت عضالنی 

 شرح دهد

    

     .دهد شرح را ختالالت عضالنی اسکلتیا ژیفیزیوپاتولو عضالنی ختالالت ا مشش
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 ،تشخیصاسکلتی 

عالئم و روش های 

 درمانی

 راختالالت عضالنی اسکلتی ا درمان و تشخیصی های روش

 .دهد توضیح

 

 هفتم

الکترولیت اختالالت 

 ها

 كلسيمي را شرح دهد.و هايپو كننده و پاتوفيزيولوژي هايپرعلل ايجاد 

 كلسيمي را نام ببرد.و هايپو ئم باليني هايپرالع

 درمان های طبی و مراقبت های پرستاری مرتبطتست های تشخیصی، 

 را شرح دهد. پوکلسیمییبا هایپر و ها 

    

 هشتم

 را توضیح دهد PHمکانیسم تنظیم   اسید و بازاختالالت 

را  PHانواع سیستم های بافری و مکانیسم اثر آنها در تنظیم 

 توضیح دهد

توضیح دهد  PHنقش ارگان هایی مثل کلیه و ریه را در تنظیم 

. 

 

   کوییز 

 نهم

و پاتوفیزیولوژی آن را  متابولیک عوامل موثر در ایجاد اسیدوز  متابولیکاسیدوز 

 شرح دهد.

 متابولیک را نام ببرداسیدوز عالیم بالینی 

یافته های تشخیصی، درمان های طبی و مراقبت های پرستاری 

 در اسیدوز تنفسی را بیان کند.

 

    

 دهم

 دهدئم بالینی آلکالوز متابولیک را شرح الپاتوفیزیولوژی و ع  متابولیکالکالوز 

 متابولیک را نام ببرد. زئم بالینی آلکالوالع

 

    

 یازدهم

 عوامل موثر و پاتوفیزیولوژی اسیدوز تنفسی را بیان کند.  تنفسیاسیدوز 

 عالیم بالینی اسیدوز تنفسی را نام ببرد.

تست های تشخیصی، درمان های طبی و مراقبت های پرستاری 
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 در اسیدوز تنفسی را بیان کند.

 

 دوازدهم

 موثر، پاتوفیزیولوژی و عالئم بالینی آلکالوز را بیان کند.عوامل   تنفسیالکالوز 

یافته های تشخیصی، درمان های طبی و مراقبت های پرستاری 

 بیماران مبتال به آلکالوز را شرح دهد.

 ت اسید و باز را توضیح دهد.مکانیسم های جبرانی در اختالال

 

    

 

 ترمیکتقویم 

شماره 

 جلسه
 اهداف جلسه منابع عنوان درس

 اول
پرستاري داخلي جراحي برونر و  آناتومي و فيزيولوژي سيستم عضالني اسكلتي

 (ارتوپدي 9جلد ) 2018سودارث 
 مروري بر آناتومي و فيزيولوژي سيستم عضالني اسكلتي 

 دوم
و عالئم  يصيتشخ يو تست ها يكيزيف ناتيمعا

 در اختالالت عضالني اسكلتي عيشا

 را شرح دهد. در اختالالت عضالني اسكلتي عيو عالئم شا يصيتشخ يو تست ها يكيزيف ناتيمعا 

 

 را توضيح دهد مفاصلصدمات سيستم عضالني اسكلتي و   مفاصلصدمات سيستم عضالني اسكلتي و  سوم

 چهارم
بررسي اختالالت متابوليكي و عفونت هاي 

 استخواني

 را شرح دهد بررسي اختالالت متابوليكي و عفونت هاي استخواني 

 پنجم
 دهد توضیح را استئوآرتریتو عالئم باليني ي ژپاتوفيزيولو  (يدرمان و مراقبت پرستار ص،ياستئو آرتريت)تشخ

  دهد توضیح را استئوآرتریت درمان و تشخیصی های روش

 ششم
)تشخيص، درمان و مراقبت  تومورهاي استخوان

 پرستاري(

  را شرح دهد تومورهاي استخواني ژپاتوفيزيولو 

 دهد توضیح را تومورهای استخوان درمان و تشخیصی های روش
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 هفتم

برونر و  1سالمندان بزرگساالن و  مفاهيم پايه در تعادل مايعات و الكتروليت ها

آب و  -شوک – 2018 سودارث

سرطان و مراقبت هاي  -الكتروليت

 پايان عمر

 

 را توضيح دهدمفاهيم پايه در تعادل مايعات و الكتروليت ها 

 هشتم
 بدنافزايش و كاهش حجم مايعات 

 

 را شرح دهد بدنافزايش و كاهش حجم مايعات  

 بدن را توضيح دهد مراقبت پرستاري در اختالالت مايعات

 را شرح دهد و درمان آن ناترميپرايو ه ناترميپويه  و درمان آن ناترميپرايو ه ناترميپويه نهم

 دهم
 هيپوكلسمي و هيپركلسمي و درمان آن

 هيپوكالمي و هيپركالمي و درمان آن

 را شرح دهد هيپوكلسمي و هيپركلسمي و درمان آن 

 را شرح دهد هيپوكالمي و هيپركالمي و درمان آن

 را شرح دهد اختالالت اسيد و بازي  ژِپاتوفيزيولو  اختالالت اسيد و باز یازدهم

 را شرح دهد. اختالالت اسيد و بازدر  درمان و مراقبت   اختالالت اسيد و بازدر  درمان و مراقبت دوازدهم

 

 :شوند بطور واضح مشخص شود(نین استراتژی مدرس در نمره دهی به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده میچدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): ارزشیابی دانشجوروش 

 نمرهدرصد  واحد نظری روش ارزیابی

 تکالیف کالسی 

 (نمره در نظر گرفته شود 2-5در مجموع )

10% 

  Summativeارزیابی های 
 %40میانترم 

 %50یانترمپا

 %100 مجموع
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 :جهت مطالعات بیشتر و سایتهای آموزشیمنابع 

- Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. 2018. Text Book of Medical-Surgical Nutrsing. Brunner & sudarth, 14th ed, Wolters Kluwer, Lippincott, 
Williams & wilkins, 2240p. 

 (9جلد  )   ارتوپدي -جراحي –اخلي د يپرستار – 2018 برونر و سودارث  

  سرطان و مراقبت هاي پايان عمر -آب و الكتروليت -شوک – 2018 برونر و سودارث 1سالمندان بزرگساالن و 

 

 ایط و فعل رفتاری مناسب باشد. اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را بصورت قابل اندازه گیری بیان نمایند. این اهداف شامل بخش محتوا, معیار, شر

 نوزاد را در حالت خوابیده و با یک درصد خطا اندازه گیری نماید. قد "مثال دانشجو بتواند 

       نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یک درصد خطا      فعل رفتاری : اندازه گیری کند قدمحتوا : 

 


