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 بندرعباسآزاد اسالمی  دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 پرستاری دانشکده 

 پرستاری    رشته 

 : کارشناسی مقطع تحصیلی

 3 سالمندان و بزرگساالن بیماریهای از پرستاری :مجازی درس طرح

 ----- کارآموزی        -----کارگاهی     -----عملی      : نظری           4: تعداد واحد

                0411: اول نیمسال تحصیلی    : الهام صادقی فر               مدرس نام

 27/01/0411 تاریخ اتمام:                       6/7/0411اریخ شروع: ت

      8-01سه شنبه . ساعت برگزاری کالس:روز/ 

 

 

اختالالت به مبتال سالمند یا و بزرگسال مددجویان به مراقبت ارائه منظور به دانشجو در توانایی ایجاد هدف کلی:  

فرآیند کاربرد با عمل اتاق در کار روش همچنین واگیر غیر و واگیر عفونی بیماریهای و حفاظتی و متابولیک شایع  

 .شرعی موازین و اخالقی اصول خالق، تفکر مهارت از گیری ه بهر و پرستاری
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شماره 

 جلسه

عنوان 

 جلسه
 روش آموزش رفتاریاهداف  نام مدرس

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(
 نحوه ارزشیابی جلسه

و مهلت یف لتک نوع

 ارائه و نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 اول

 اتاق

 و عمل

 های نقش

 پرستار

 .ببرد نام را عمل اطاق در پرستار وظایف 

 سیرکوالر، اسکراب، پرستار شامل پرستاری نقشهای

CSR نماید بیان را ریکاوری و. 

 .دهد توضیح را عمل اطاق ساختاری مشخصات

 .نماید بیان را عمل اطاق تجهیزات

 .دهد شرح را آن انواع و استریلیزاسیون

 .ببرد نام را جراحی انواع

 شرح را یک هر در توجه قابل نکات و بیهوشی انواع

 .دهد

 

حضور ی السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ارائه تا پایان ترم، 

ت کوتاه الواس جواب به

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 دوم 

 عمل اطاق در ایمن محیط ایجاد در توجه مورد نکات  

 .دهد شرح را

 را آسپتیک جراحی انجام در اساسی های مشی خط

 .نماید بیان

 از قبل پرستاری فرآیند بر مبتنی مراقبتی نکات

 .دهد شرح را جراحی

 حین پرستاری فرآیند بر مبتنی مراقبتی نکات

 .دهد شرح را جراحی
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 را ازجراحی بعد پرستاری فرآیند بر مبتنی مراقبتی نکات

 .دهد شرح

 سوم
  

 تعطیل رسمی
    

 چهارم 

 .نماید فهرست را خونساز سیستم اجزای  

 .دهد شرح را خونی سلولهای عملکرد .

 شرح را رتیکولواندوتلیال سیستم عملکردهای

 .دهد

 .دهد شرح را خون هموستاز فرآیند

 سیستم سالمتی تاریخچه در توجه قابل نکات .

 .نماید فهرست را خونساز

 سیستم فیزیکی معاینات در توجه قابل نکات

 .دهد توضیح را خونساز

 بب نام را خونساز سیستم تشخیصی های ارزیابی

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

و کوییز امتحان س الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 پنجم

 .دهد توضیح را آنمی انواع  

 شرح را آنمی انواع آزمایشگاهی و بالینی عالئم

 .دهد

 .دهد شرح را RBC همولیز اثر بر آنمی عالئم

 را آنمی انواع به مبتال بیمار در پرستاری فرآیند

 .دهد شرح

 مربوط مراقبتهای و بالینی عالئم پاتوفیزیولوژی،

 .دهد شرح را آپالستیک آنمی به

 مربوط مراقبتهای و بالینی عالئم پاتوفیزیولوژی،

 دهد شرح را مگالوبالستیک آنمی به

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

مشارکت فعال در س، الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ارائه تا پایان ترم، 

کوتاه  سواالتجواب به 

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی
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 ششم 

 .دهد راشرح سل سایکل آنمی بالینی عالئم و پاتوفیزیولوژی  

 .دهد شرح را سل سایکل آنمی در پرستاری فرآیند .

 .دهد شرح را تاالسمی بالینی عالئم و پاتوفیزیولوژی .

 .دهد توضیح را تاالسمی انواع

 شرح را تاالسمی انواع در پرستاری و طبی تدابیر .

 .دهد

 .دهد شرح را هموکروماتوز بیماری .

 .دهد شرح را سایتمی پلی .

 شرح را سایتمی پلی در پرستاری و طبی تدابیر

 دهد

ی حضور السرسش کپ استادسخنرانی 

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

  هفتم

 . .کند تعریف را نوتروپنی  

 . .نماید فهرست را نوتروپنی کننده ایجاد علل

 . .دهد شرح را نوتروپنی بالینی تظاهرات

 . .دهد شرح را نوتروپنی در پرستاری و طبی تدابیر

 . .کند تعریف را لنفوپنی

 . .نماید فهرست را لوسمی انواع

 . را لوسمی انواع آزمایشگاهی و بالینی تظاهرات

 .نماید مقایسه یکدیگر

 .دهد شرح لوسمی انواع در پرستاری فرآیند

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ارائه تا پایان ترم، 

کوتاه  سواالتجواب به 

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 هشتم

 . .دهد شرح را دهنده خونریزی اختالالت علل  

 . فهرست را دهنده خونریزی اختالالت بالینی تظاهرات

 .نماید

 راشرح دهنده خونریزی اختالالت در پرستاری و طبی تدابیر

 .دهد

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت الدرک

س و الفعال در ک

کوییز امتحان پایان 

 ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و 

رائه تا مهلت ا

پایان ترم، جواب 

ت کوتاه البه سوا

فایل 

های 

 آموزشی
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 . .دهد شرح را ثانویه ترومبوسیتوز

 . .نماید تعریف را ترومبوسیتوپنی

 . را ترومبوسیتوپنی آزمایشگاهی و بالینی تظاهرات

 .نماید فهرست

 دهد شرح را ترومبوسیتوپنی پرستاری و طبی تدابیر

 ITP نماید تعریف را. 

 .نماید فهرست را ITP . آزمایشگاهی و بالینی ظاهرات

 .دهد شرح ب را ITP . پرستاری و طبی تدابیر

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

 نهم

 . فهرست را هموفیلی بیماری بالینی تظاهرات  

 .نماید

 . را هموفیلی بیماری پرستاری و طبی تدابیر

 .دهد شرح

 . .دهد شرح را ویلبراند فون بیماری

 . را اکتسابی انعقادی اختالالت دالیل انواع

 .دهد شرح

 . .دهد شرح را ترومبوتیک اختالالت انواع

DIC نماید تعریف را. 

 را DIC . آزمایشگاهی و بالینی تظاهرات

 .نماید فهرست

 .دهد شرح را DIC . پرستاری و طبی تدابیر

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

  دهم

 . .نماید فهرست را لنفوم انواع  

 .دهد شرح را لنفوم انواع آزمایشگاهی و بالینی تظاهرات

 . .دهد شرح را لنفوم انواع در پرستاری فرآیند

 حضور کالسی پرسش استاد سخنرانی

 در فعال مشارکت درکالس،

 با مرتبط تحقیق

 مهلت و درس موضوع

 ترم، پایان تا ارائه

 های فایل

 آموزشی
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 شرح را ) MM . (میلوما مولتیپل بیماری پاتوفیزیولوژی

 .دهد

 . مولتیپل بیماری آزمایشگاهی و بالینی تظاهرات

 .دهد شرح را ) MM (میلوما

 ( MM . (میلوما مولتیپل بیماری پرستاری و طبی تدابیر

 .دهد شرح را

 . .دهد شرح را ورا سایتمی پلی پاتوفیزیولوژی

 . را ورا سایتمی پلی آزمایشگاهی و بالینی تظاهرات

 .دهد شرح

 .دهد شرح را ورا سایتمی پلی پرستاری و طبی تدابیر

 امتحان کوییز و کالس

 ترم پایان

 کوتاه سواالت به جواب

 در ارائه و تحقیقی

 بعد جلسه

 یازدهم

 الت اختال در درمانی های روش انواع به نیاز دالیل  

 آفرزدرمانی، اسپلنکتومی، شامل هماتولوژیک

 اجزای با درمان دودمانی، سلولهای پیوند فلبوتومی،

 .دهد شرح را خاص های فرآورده و خون

 را خون اهدای از قبل بیمار شناخت و بررسی فرایند .

 .دهد شرح

 .دهد شرح را خون تزریق از ناشی عوارض

 شرح را خون تزریق واکنشهای در پرستاری اقدامات .

 .دهد

 نماید فهرست را خون انتقال دارویی جایگزینهای

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

و مهلت موضوع درس 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 دوازدهم

 .دهد توضیح را ریز درون غدد فیزیولوژی و آناتومی  

 .دهد پاسخ ریز درون هورمونهای عملکرد نحوه

 دهد راشرح اندوکرین سیستم تشخیصی ارزیابیهای و بررسی

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

فایل های 

 آموزشی
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س و کوییز امتحان الک 

 پایان ترم

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

 سیزدهم

 .دهد شرح را هیپوفیز غده فیزیولوزی  

 به را خلفی و قدامی هیپوفیز هورمونهای عملکرد .

 .دهد توضیح و تفکیک

 .نماید فهرست هیپوفیز تومورهای عالئ

 و طبی مراقبتهای تشخیصی، روشهای ، عالئ .

 .دهد توضیح را بیمزه دیابت در پرستاری

 و طبی مراقبتهای تشخیصی، روشهای و عالئم .

 توضیح را ادراری نابجای ترشح سندرم در پرستاری

 .دهد

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

ارائه تا پایان ترم، 

کوتاه  سواالتجواب به 

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 چهاردهم

 . .دهد شرح را تیروئید هورمونهای پاتوفیزیولوژی  

 . .نماید فهرست را تیروئید غده تشخیصی های بررسی

 . .دهد شرح را تیروئید کاری کم بالینی عالئم

 . .دهد توضیح را تیروئید کاری کم طبی درمانهای

 . تیروئید کاری کم در را آن دالیل و پرستاری مداخالت

 .نماید بیان

 . .نماید فهرست را تیروئیدی هیپر عاالئم

 .دهد شرح را هیپرتیروئیدی درمانی تدابیر

 . را تیروئید پرکاری به مبتال بیمار از پرستاری فرایند

 .دهد توضیح

 . .دهد شرح را تیروئید تومورهای مراقبتی و درمانی تدابیر

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

و ارائه در  تحقیقی

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی
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 . .دهد توضیح را پاراتیروئید پرکاری پاتوفیزیولوژی

 . .دهد شرح را پاراتیروئید پرکاری پرستاری و درمانی تدابیر

 . .نماید فهرست را پاراتیروئید کاری کم عالئم

 . پاراتیروئید کاری کم پرستاری مراقبت و طبی درمانهای

 .دهد شرح را

 سیزدهم

 . .دهد توضیح را آدرنال مرکزی بخش عملکرد  

 . .دهد توضیح را آدرنال قشری بخش هورمونهای عملکرد

 . .نماید فهرست را فئوکروموسیتوم بالینی عالی

 . را فئوکروموسیتوم درمانی تدابیر و تشخیصی بررسیهای

 .دهد توضیح

 . بیماری تشخیصی های بررسی و های ونشانه عالی

 .نماید فهرست را آدیسون

 . را آدرنال نارسایی به مبتال بیمار به خود از مراقبت آموزش

 .دهد شرح

 . .نماید فهرست را کوشینک سندرم بالینی عالئم

 . توضیح را کوشینگ سندرم در مهم تشخیصی تست سه

 .دهد

 . شرح را کوشینگ سندرم به مبتال بیمار پرستاری فرآیند

 .دهد

 .دهد توضیح را اولیه آلدسترونیسم مراقبتی و طبی تدابیر

 . مبتال بیمار به خود از مراقبت آموزش در اهمیت پر نکات

 .دهد توضیح را آلدسترونیسم به

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی
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 پانزدهم

  

 

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه السواجواب به 

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی

 شانزدهم

 .دهد شرح را غیرواگیردار و واگیردار عفونی بیماریهای تعریف  

 را عفونی بیمارهای درمان تا پیشگیری در پرستار نقش اهمیت

 .دهد شرح

 قابل عفونتهای پرستاری و طبی درمانهای و بالینی تظاهرات

 را هرپس و سفلیس سوزاک، شامل مقاربتی انتقال

 .دهد شرح

 عفونتهای پرستاری و طبی های درمان و بالینی تظاهرات

 و بالینی تظاهرات .دهد شرح را ریه سل و وبا شامل باکتریال

 سالمونال، شامل باسیلی عفونتهای پرستاری و طبی درمانهای

 .دهد شرح را تیفوئید و مالت تب شیگلوز،

ی حضور السرسش کپ سخنرانی استاد

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

فایل های 

 آموزشی
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 هفدهم

  

 عفونتهای پرستاری و طبی درمانهای و بالینی تظاهرات

 سارس، هاری، عفونی، منونوکلئوز آنفوالنزا، شامل ویروسی

 و کریمه تب ماالریا، لشمانیوز، گاوی، جنون ایدز،

 .دهد شرح را هیستوپالسموزیس

 مننژیت پرستاری و طبی درمانهای و بالینی تظاهرات

 .دهد شرح را مننگوکوکی

 شرح را کزاز پرستاری و طبی درمانهای و بالینی تظاهرات

 .دهد

 گازی گانگرن پرستاری و طبی درمانهای و بالینی تظاهرات

 .دهد راشرح

 شرح را جذام پرستاری و طبی درمانهای و بالینی تظاهرات

 .دهد

 سخنرانی استاد

 سخنرانی استاد

ی حضور السرسش کپ

س، مشارکت فعال در الدرک

س و کوییز امتحان الک

 پایان ترم

 

تحقیق مرتبط با 

موضوع درس و مهلت 

رائه تا پایان ترم، ا

ت کوتاه الجواب به سوا

تحقیقی و ارائه در 

 جلسه بعد

 

فایل های 

 آموزشی
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 ترمیکتقویم 

شماره 

 جلسه
 اهداف جلسه منابع عنوان درس

 تجهیزات و ساختمان عمل اطاق در پرستار نقشهای و وظایف شناخت دانشجویان با آشنایی و درس معرفی برونر  6/7/0411 اول

 دوم
  پوزیشن انواع عفونت انتشار از پیشگیری و ایمنی و بیهوشی انواع جراحی انواع آن انواع و استریلیزاسیون شناخت برونر 01/7/0411

 جراحی از بعد و حین قبل، پرستاری فرآیند کاربرد جراحی حین بیمار

 تعطیل رسمی  21/7/0411 سوم

 خونساز سیستم شناخت و بررسی خونساز سیستم فیزیولوژی و آناتومی - برونر  27/7/0411 چهارم

 خون قرمز سلولهای از ناشی خونی اختالالت شناخت آنمی انواع برونر 4/8/0411 پنجم

 خون قرمز سلولهای از ناشی خونی اختالالت شناخت بحث ادامه برونر  00/8/0411 ششم

 خون سفید سلولهای از ناشی خونی اختالالت شناخت برونر 08/8/0411 تمهف

 دهنده خونریزی اختالالت /پالکتی سلولهای از ناشی خونی اختالالت شناخت برونر  22/8/0411 هشتم

 دهنده خونریزی اختالالت /پالکتی سلولهای از ناشی خونی اختالالت شناخت مبحث ادامه برونر 2/9/0411 نهم

 بدخیم خونی اختالالت شناخت برونر  9/9/0411 دهم

 خونی اختالالت در درمانی روشهای شناخت برونر 06/9/0411 یازدهم

 اندوکرین سیستم بررسی برونر  21/9/0411 دوازدهم

 هیپوفیز غده اختالالت شناخت برونر 11/9/0411 سیزدهم

 پاراتیروئید و تیروئید غده ت اختالال شناخت برونر  7/01/0411 چهاردهم
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 آدرنال غده ت اختالال شناخت برونر 04/01/0411 پانزدهم

 آن پرستاری مراقبتهای و عفونی های بیماری انواع شناخت برونر  20/01/0411 شانزدهم

 آن پرستاری مراقبتهای و عفونی های بیماری انواع شناخت برونر 28/01/0411 هفدهم

 

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

 نمرهدرصد  واحد نظری روش ارزیابی

 تکالیف کالسی  

 )نمره در نظر گرفته شود 2-2در مجموع ( التتحقیق و جواب دادن به سوا

21 

  Summativeارزیابی های 

 و کوییز امتحان پایان ترم السیپرسش ک

21 

 011 مجموع

 

 :جهت مطالعات بیشتر سایتهای آموزشیو منابع 

 انتشارات :تهران .نصراهلل سپیده معینی، فیروزه صالحی، شیوا :ترجمه ."خون یهای بیمار" . 2102 سودارث و برونر -

 0397 حیدری،

 0397 حیدری، انتشارات :تهران .نحریر بتول :ترجمه .اندوکرین و متابولیسم یهای بیمار 2102 سودارث و برونر

 0397 حیدری نشر میرسعیدی، گلنوش ترجمه ."عمل اتاق"، سودارت و برونر جراحی و داخلی پرستاری

 نشر :تهران .همکاران و سالجقه انوشه ترجمه " صفراوی مجاری و غدد کبد،" ، جراحی و داخلی مرجع کتاب. سودارث و برونر
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 0397 حیدری

 حیدری نشر تهران .اورژانس و عفونی بیماریهای.( 2102 )وسودارث برونر

 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 : 

 


