باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری ( )Course Plan

نام درس :پرستاري بزرگساالن ،سالمندان ()1

تعداد واحد 3 :واحد

مقطع :كارشناسي

زمان ارائه درس:

پيش نياز :دروس تشریح ،فيزیولوژي ،ميکروب شناسي ،انگل شناسي ،تغذیه و تغذیه درماني ،مفاهيم پایه پرستاري
مدرس :خانم خدیبي
هدف کلی:

آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم زیر بنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموخته های خود در زمینه
علوم پایه با مف اهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند بر اساس اصول اخالقی
و موازین شرعی
اهداف ویژه عینی:

در پایان این درس فراگیر قادر خواهد بود:
 اختالالت مربوط به مایعات و الکترولیت ها ،نقش هر یک از الکترولیت ها در بدن و اختالالت ناشی از عدم تعادلالکترولیت ها و مایعات بدن ،درمان و مراقبت پرستاری مربوطه و اختالالت اسید و باز را توضیح دهد.
 آزمایشات تشخیصی مربوط به مایعات و الکترولیت های بدن و اختالالت اسید و باز را همراه با مراقبت های قبل وبعد از آزمایشات مربوطه بیان نماید.
 اختالالت و صدمات شایع حرکتی ،روش های پیشگیری ،مراقبت و درمان و نوتوانی در سیستم حرکتی را شرحدهد.
 آزمون های تشخیصی مربوط به اختالالت و صدمات شایع حرکتی را همراه با مراقبت های قبل و بعد از آزمون هایمربوطه بیان نماید.
 جهت مددجویان مبتال به مشکالت سیستم اسکلتی ،عضالنی تدابیر مناسب پرستاری را بکار برد. اختالالت مربوط به سیست م گوارش را با توجه به اتیولوژی ،عالیم ،روش های تشخیصی ،درمان و اقدامات پرستاریبا تاکید بر فرایند پرستاری و تفکر خالق در مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند را بیان نماید.
 آزمون تشخیصی مربوط به سیستم گوارش و اختالالت تغذیه ای و اختالالت دفعی را همرا ه با مراقبت های قبل وبعد از آزمون مربوطه بیان نماید.
 از فرآیند پرستاری  nursing processبه عنوان الگویی در مراقبت پرستاری از این مددجویان استفاده کند. عوامل خطرساز در اختالالت سیستم های ذکر شده را بیان نماید.تکالیف و وظایف دانشجویان:

 حضور فعال و منظم در کالس مشارکت در بحث های کالس و پرسش و پاسخ -تکالیف کالسی (ارائه کتبی یا شفاهی مقاله ،ترجمه مقاالت روز)

 ارائه کنفرانس در مورد موضوعات مشخص شدهروش تدریس:

سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ
وسایل آموزشی:

کامپیوتر ،دیتا پروژکتور ،وایت برد
نحوه ارزشیابی:

ح ضور و غیاب منظم ،حضور فعال در بحث های کالسی ،آزمون های مرحله ای ،امتحان میان ترم به صورت چهار
گزینه ای (آزمون تکوینی)  -امتحان پایان ترم (تراکمی) به صورت چهار گزینه ای ،کنفرانس های ارائه شده توسط
دانشجویان و فعالیت های کالسی
نحوه محاسبه ارزشيابي:
روش ارزشيابي

نمره

مشارکت در بحث هاي کالس

10

کوئيز

5

آزمون ميان ترم

20

فعاليت هاي کالسي

5

آزمون پايان ترم

60

جمع نمرات

100

تاريخ

ساعت

محل برگزاري آزمون

مقررات:
-

حداقل نمره قبولی 10

-

در صورت غیبت موجه بیش از سقف تعیین شده منجر به حذف درس و غیبت غیر موجه منجر به کسب نمره خواهد شد.
منابع:
- Smiltzer S. C., Bare .G., Brunner & suddarth textbook of Medical surgical nursing, 2014.
- Black J. M., Jane Hawks H. Medical Surgical Nursing, clinical management for positive
outcomes, 2009, Elsevier Sanders, St Louis.
- Polaski, A.L, Tatro, S.E. , luckmann's Cire Principle and Practice of medical surgical
 برونر و سودارث( .آخرين چاپ  .) 2014بخش آب و الکتروليت :تعادل و اختالل .ترجمه احمد رضازاده مافي،تهران :انتشارات حيدري.
 برونر و سودارث( .آخرين چاپ  .) 2014بخش گوارش .ترجمه مريم عاليخاني ،تهران :انتشارات جامعه نگر. -برونر و سودارث( .آخرين چاپ  .) 2014بخش ارتوپدي .ترجمه فريبا نصيري زيبا ،تهران :انتشارات جامعه نگر.

باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن ،سالمندان ()1
تاریخ

تعداد واحد  3 :واحد

مدرس :خانم خديبي

موضوع تدریس

جلسه

هفته

1

اول

2

اول

اهميت آب در بدن و نحوه برقراري آن در بدن و مکانيسم هاي
تنظيمي آب در بدن
انواع اختالالت آب و مراقبت هاي پرستاري

3

دوم

4

سوم

5

چهارم

6

پنجم

7

ششم

نقش یون سدیم در بدن و اختالالت مربوط به یون سدیم در
بدن و مراقبت هاي پرستاري
نقش یون پتاسيم در بدن و اختالالت مربوط به یون پتاسيم در
بدن و مراقبت هاي پرستاري
نقش یون كلسيم در بدن و اختالالت مربوط به یون كلسيم در
بدن و مراقبت هاي پرستاري
تعریف  PHو اختالالت اسيد و باز و تفسير گازهاي خون شریاني
و مراقبت هاي پرستاري
آشنایي با آناتومي و فيزیولوژي سيستم اسکلتي ،عضالني

8

ششم

9

هفتم

10

هفتم

11

هشتم

12

نهم

13

دهم

14

یازدهم

15

یازدهم

16

دوازدهم

17

سيزدهم

آشنایي با آناتومي و فيزیولوژي سيستم گوارش

18

سيزدهم

آشنایي با معاینات فيزیکي و تست هاي تشخيصي

19

چهاردهم

انواع لوله گذاري در سيستم گوارش

20

چهاردهم

اختالالت دهان ،دندان ،غدد بزاقي

21

پانزدهم

سامان دهي مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت مري

22

پانزدهم

سامان دهي مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت معده

23

شانزدهم

سامان دهي مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت روده باریک

24

شانزدهم

سامان دهي مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت روده بزرگ

25

هفدهم

سامان دهي مراقبت از مددجویان مبتال به سرطان هاي گوارشي

ارزیابي عملکرد دستگاه عضالني ،اسکلتي و آشنایي با عالیم
كلينيکي و پاراكلينيکي سيستم حركتي
مراقبت از مبتالیان به اختالالت عضالني ،اسکلتي داراي قالب
گچي ،اسپيلنت یا بریس
مراقبت از مبتالیان به اختالالت عضالني ،اسکلتي داراي
فيکساتور خارجي و تراكشن
مراقبت از مبتالیان به اختالالت عضالني ،اسکلتي تحت عمل
جراحي ارتوپدي
مراقبت و درمان مبتالیان به اختالالت عضالني ،اسکلتي با كمردرد،
بيماري هاي شایع اندام فوقاني و تحتاني
مراقبت و درمان مبتالیان به اختالالت متابوليکي استخوان و عفونت
هاي اسکلتي ،عضالني
مراقبت و درمان مبتالیان به تومورهاي استخواني
مراقبت و درمان مبتالیان به تروماي عضالني ،اسکلتي شامل كوفتگي،
در رفتگي آسيب به تاندون و ...
مراقبت و درمان مبتالیان به تروماي عضالني ،اسکلتي شامل
شکستگي ،صدمات ورزشي و آمپوتاسيون

فعالیت

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با
بحث گروهي و پرسش و پاسخ

سالمندان ()1

وسایل آموزشی :وايت برد –

مدرس :خانم خديبي

کامپيوتر – ديتا پروژکتور

هدف کلی :آشنايي با اهميت آب در بدن و مکانيسم هاي هموستاتيک بدن

جلسه

رئوس مطالب

1

اهميت آب در

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی
پایانی

بدن و مکانيسم
هاي هموستاتيک
بدن

نقش آب در بدن

پس از يادگيري دانشجو قادر است:

ميزان مايعات موجود دربدن

مقدار و ترکيبات مايعات بدن را شرح دهد.

انواع الکتروليت هاي موجود در بدن

الکتروليت هاي موجود در بدن را نام ببرد.

مکانيسم تنظيم آب در بدن

مکانيسم هاي تنظيم اجزاي مايعات بدن را نام برده

اعضاي فعال در مکانيسم هاي

و هريک را توضيح دهد.

هموستاتيک بدن

راههاي جذب و دفع مايعات را بيان نمايد.

55

 5دقيقه پاياني پرسش و
پاسخ

اعضاي فعال در مکانيسم هاي هموستاتيک را نام
برده و عمل هر يک را توصيف نمايد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،مبحث آب و الکترولیت ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه احمد رضازاده ،نشرحیدری ،ص  77تا ص .92

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با انواع اختالالت آب در بدن
جلسه

رئوس مطالب

2

انواع اختالالت

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

تعريف کمبود و افزايش

پس از يادگيري دانشجو قادر است:

حجم مايعات بدن

کمبود حجم مايعات بدن را تعريف نمايد.

علل ،عاليم ،ارزيابي

علل ،عاليم ،ارزيابي تشخيصي ،درمان و مراقبت پرستاري را در

تشخيصي ،درمان و مراقبت

کمبود حجم مايعات بدن شرح دهد.

پرستاري در کمبود و

علل ،عاليم ،ارزيابي تشخيصي ،درمان و مراقبت پرستاري را در

افزايش حجم مايعات بدن

افزايش حجم مايعات بدن را توضيح دهد.

آب در بدن

55

 5دقيقه پاياني پرسش و
پاسخ

جهت مددجوي فرضي مبتال به کمبود و افزايش حجم مايعات
برنامه مراقبتي تدوين نمايد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،مبحث آب و الکترولیت ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه احمد رضازاده ،نشرحیدری ،ص  92تا ص .106

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث

وسایل آموزشی :وايت برد –

گروهي و پرسش و پاسخ

کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با اختالل يون سديم
جلسه رئوس مطالب

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

3

اختالل يون سديم

نقش يون سديم در بدن

پس از يادگيري دانشجو قادر است:

تعريف هيپوناترمي و

نقش يون سديم در بدن را بازگو کند.

هيپرناترمي

هيپوناترمي و هيپرناترمي را تعريف نمايد.

علل ،عاليم و نحوه درمان

علل ،عاليم و نحوه درمان هيپوناترمي و هيپرناترمي را

هيپوناترمي و هيپرناترمي

بيان کند.

مراقبت پرستاري در

در مددجوي فرضي مبتال به هيپوناترمي و هيپرناترمي

هيپوناترمي و هيپرناترمي

برنامه مراقبتي تدوين نمايد.

شناختي

30
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 5دقيقه پاياني
پرسش و پاسخ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،مبحث آب و الکترولیت ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه احمد رضازاده ،نشرحیدری ،ص  106تا ص .113

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث

وسایل آموزشی :وايت برد –

گروهي و پرسش و پاسخ

کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با اختالل يون پتاسيم

رئوس

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

مطالب
4

اختالل يون پتاسيم

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

نقش و عملکرد يون پتاسيم در

پس از يادگيري دانشجو قادر است:

بدن

نقش و عملکرد يون پتاسيم در بدن را شرح دهد.

علل ،عاليم و درمان هيپوکالمي

علل ،عاليم و درمان هيپوکالمي و هيپرکالمي را توضيح دهد.

و هيپرکالمي

برنامه مراقبتي در مددجوي فرضي مبتال به هيپوکالمي

مراقبت پرستاري در هيپوکالمي

هيپرکالمي را تدوين نمايد.

و هيپرکالمي

برنامه مراقبتي در مددجوي فرضي مبتال به هيپرکالمي را

شناختي

30
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 5دقيقه پاياني پرسش
و پاسخ

تدوين نمايد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،مبحث آب و الکترولیت ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه احمد رضازاده ،نشرحیدری ،ص  113تا ص .121

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با اختالالت يون کلسيم
جلسه

رئوس مطالب

5

اختالالت يون کلسيم

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

نقش و عملکرد يون کلسيم

پس از يادگيري دانشجو قادر است:

در بدن

نقش و عملکرد يون کلسيم در بدن را شرح دهد.

علل ،عاليم باليني و نحوه

علل ،عاليم باليني و نحوه درمان هيپوکلسمي و هيپرکلسمي

درمان هيپوکلسمي و

را بازگو نمايد.

هيپرکلسمي

جهت مددجوي مبتال به هيپوکلسمي و هيپرکلسمي برنامه

مراقبت پرستاري در

مراقبتي طراحي نمايد.
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هيپوکلسمي و هيپرکلسمي

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،مبحث آب و الکترولیت ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه احمد رضازاده ،نشرحیدری ،ص  121تا ص .140

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت

گروهي و پرسش و پاسخ

برد –کامپيوتر

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با اختالالت اسيد و باز
رئوس مطالب

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

6

تعريف PH

پس از يادگيري دانشجو قادر است:

اسيدوز ،آلکالوز و انواع آن

 PHرا تعريف نمايد.

درمان اسيدوز ،آلکالوز و انواع آن

اسيدوز ،آلکالوز و انواع آن را تعريف کند.

مراقبت پرستاري در اسيدوز،

درمان اسيدوز ،آلکالوز و انواع آن را شرح دهد.

آلکالوز

جهت مددجوي مبتال به اسيدوز ،آلکالوز برنامه مراقبتي

تفسير گازهاي خون شرياني

تنظيم کند.

اختالالت اسيد و
باز
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گازهاي خون شرياني را در مددجوي فرضي تفسير نمايد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،مبحث آب و الکترولیت ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه احمد رضازاده ،نشرحیدری ،ص  140تا ص .169

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :مروري بر آناتومي و فيزیولوژي سيستم عضالني ـ حركتي

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

7

انواع استخوان و عملکرد

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد:

مهم استخوان

قسمتهاي تشکيل دهنده سيستم اسکلتي عضالني را نام ببرد.

فيزیولوژي سيستم

پريوستئوم

انواع استخوان ها را بر اساس شکلشان نام ببرد.

عضالني ـ حركتي

اندوستئوم

سه عملکرد مهم استخوان را بنويسد .

انواع عضالت

سلولهاي زنده سازنده استخوان را نام ببرد.

تفاوت بافت عضالني و

انواع استخوان را از نظر بافت ساختماني ليست نمايد.

غضروف

تفاوت استخوان اسفنجي و کورتيکال را بنويسد.

انواع غضروف

واحد تشکيل دهنده استخوان را شرح دهد.

ليگامنت

پريوستئوم را تعريف کند و کار عمده آن را بنويسد.

تاندون

اندوستئوم را تعريف کند.

فاشيا

راههاي خونرساني بافت استخوان را ليست نمايد.

محل هاي قرارگيري

انواع عضالت موجود در بدن را نام ببرد.

بورسا

تفاوت بافت عضالني و غضروف را در يک خط بنويسد.

مفصل و انواع آن

انواع غضروف ها را برحسب ميزان کالژن نام ببرد.

عملکرد مايع سينويال

ليگامنت را در يک خط تعريف نمايد.

قسمتهاي تشکيل دهنده

کار تاندون را شرح دهد.

مروري بر آناتومي و

مفصل متحرک

فاشيا را تعريف نمايد.
محل هاي قرارگيري بورسا را نام ببرد.
مفصل و انواع آن را تعريف نمايد.
عملکرد مايع سينويال را توضيح دهد.
قسمت هاي تشکيل دهنده مفصل متحرک را شرح دهد.
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تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

منابع:

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 ارائه مطالب

70

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  4تا ص.12

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي

سالمندان ()1

پيوسته پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث گروهدي و

وسایل آموزشی :وايت برد

پرسش و پاسخ

–کامپيوتر

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :بررسي و شناخت دستگاه حرکتي د تاريخچه سالمتي د انجام معاينات فيزيکي د تستهاي تشخيصي د عالئم شايع و مراقبت هاي پرستاري مبتني بر تشخيص هاي پرستاري

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

8

بررسي دستگاه

انجام مصاحبه اوليه از

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

حرکتي د تاريخچه

بيمار داراي اختالل

چگونگي انجام مصاحبه اوليه از بيمار داراي اختالل عضالني د

سالمتي د انجام

عضالني د حرکتي

حرکتي را شرح دهد.

معاينات فيزيکي د

بررسي چگونکي عملکرد

سه مورد از مواردي که در جمع آوري اطالعات ذهني بايد مد نظر

تست هاي تشخيصي د

اعصاب محيطي (ارزيابي

داشته باشد نام ببرد.

عالئم شايع و مراقبت

حسي د حرکتي)

سه مورد از مواردي را که در جمع آوري اطالعات عيني بايد به آن

هاي پرستاري

مراقبت هاي پرستاري

توجه نمايد را ليست نمايد.

در ميلوگرافي

بررسي چگونکي عملکرد اعصاب محيطي ( ارزيابي حسي د حرکتي)
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آرتروگرافي

را توضيح دهد.

دان سيتومتري استخوان

تست راديولوژيک بررسي سيستم عضالني حرکتي بنويسد.

اسکن راديوايزوتوپ

مراقبت هاي پرستاري در ميلوگرافي را بنويسد.

استخوان

آرتروگرافي را در يک خط تعريف نمايد.

الکتروميوگرافي

مراقبتهاي پرستاري در آرتروگرافي گرافي را بنويسد.

تست عضله با دست

دانسي تومتري استخوان را توضيح دهد.

()M.M.T

دو مورد استفاده از اسکن راديوايزوتوپ استخوان را نام ببرد.

خصوصيات مايع

علت عدم انجام  MRIدر بيماران داراي پيس ميکر قلبي را بنويسد.

سينوويال طبيعي

دو مورد استفاده از الکتروميوگرافي را بنويسد.

آرترسکوپي

هدف از انجام تست عضله بادست ( )M.M.Tرا شرح دهد.

بيوپسي استخوان

خصوصيات مايع سينوويال طبيعي را ليست نمايد.

تست هاي تشخيصي

طريقه انجام آرترسکوپي را شرح دهد.

ديگر

مراقبتهاي پرستاري بعد از انجام بيوپسي استخوان را بنويسد.
تست هاي خوني را که جهت شناسايي اختالالت سيستم عضالني
حرکتي و بافت همبند بکار مي رود را شرح دهد.
دو تست ادراري را که جهت شناسايي اختالالت سيستم عضالني
حرکتي و بافت همبند بکار مي رود را نام ببرد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

منابع:

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 ارائه مطالب

70

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  12تا ص .25

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد –

گروهي و پرسش و پاسخ

کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :مراقبت از مددجوي مبتال به اختالالت حرکتي و بافت همبند ،صدمات سيستم عضالني  ،حرکتي و مفاصل د شکستگي ها و انواع آن د دررفتگي ها د پيچ خوردگي و کشيدگي ها

جلسه

رئوس مطالب

9

مراقبت از مددجويان

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

عوارض استراحت در بستر

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

انواع قالب هاي گچي

اقدامات شايع درماني در بيماران فوق الذکر را نام ببرد.

مبتال به اختالالت

نحوه گچ گيري عضو نحوه

عوارض استراحت در بستر را بنويسد  (.سه عارضه )

سيستم حرکتي و بافت

بکارگيري

همبند شامل :صدمات

موارد کاربرد بريس ارزيابي
درد بعد از استفاده از ثابت

هدف از گچ گيري را بيان کند.
انواع قالب هاي گچي را نام ببرد.
قالب هاي غيرگچي (فايبرگالس) را توضيح دهد.

سيستم عضالني ،

کننده

حرکتي و مفاصل د

عوارض احتمالي در ارتباط

نحوه گچ گيري عضو را در دو سطر شرح دهد.

با گچ ،بريس ،اسپلينت

نحوه بکارگيري اسپلينت را توضيح دهد.

آن د دررفتگي ها د

مراقبتهاي پرستاري از

موارد کاربرد بريس را ليست کند.

بيماراني که گچ دارند

ارزيابي درد بيمار را بعد از استفاده از ثابت کننده شرح دهد.

پيچ خوردگي و

تدابير پرستاري از بيماراني

شکستگي ها و انواع

کشيدگي ها

که ثابت کننده خارجي
دارند
تدابير پرستاري از بيماران

سه مورد از عوارض احتمالي در ارتباط با گچ ،بريس ،اسپلينت
را بنويسد.
مراقبت هاي پرستاري از بيماراني که گچ دارند را شرح دهد.

داراي فيکساتور داخلي

تدابير پ رستاري از بيماراني که ثابت کننده خارجي دارند را

هستند

بنويسد.

کشش و انواع آن

تدابير پرستاري از بيماران داراي فيکساتور داخلي هستند را

هدف از اعمال کشش

توضيح دهد.

تدابير پرستاري از بيماران
تحت کشش

کشش را در يک سطر تعريف نمايد.
چهار هدف از اعمال کشش را نام ببرد.
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دو روش عمده اعمال کشش را بنويسد.
انواع کشش پوستي را شرح دهد.
اقداماتي را که قبل از انجام کشش بايد انجام داد را نام ببرد.
سه مورد از موارد منع استفاده از کشش پوستي را نام ببرد.
ميزان وزنه اي را که براي نيل به اهداف درماني مي توان در
کشش استخواني بکار برد را بنويسد.
تدابير پرستاري از بيماران تحت کشش را توضيح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  27تا ص .46

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیریرزشیابی

5

 تعیین تکلیف و اختتام

3

 جمع کل:

2

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ ،نمايش فيلم ويدئويي

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :مراقبت از مددجوي مبتال به اختالالت حرکتي و بافت همبند ،صدمات سيستم عضالني  ،حرکتي و مفاصل د شکستگي ها و انواع آن د دررفتگي ها د پيچ خوردگي و کشيدگي

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

10

مراقبت از مددجوي

شکستگي

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

مبتال به اختالالت

انواع شکستگي ها شامل

شکستگي را در يک سطر تعريف نمايد

حرکتي و بافت

شکستگي ساده (بسته) و

انواع شکستگي ها را بر حسب عامل ايجاد کننده نام ببرد

همبند،صدمات سيستم

مرکب (باز)

شکستگي ساده (بسته) و مرکب (باز) را تعريف نمايد

عضالني  ،حرکتي و

مراحل ترميم استخوان

انواع شکستگي را برحسب خط ايجاد شده در عکس

مفاصل د شکستگي ها و

عالمت باليني شکستگي

راديوگرافي نام ببرد.

انواع آن د دررفتگي ها

مراقبتهاي پرستاري از عضو

مراحل ترميم استخوان را ليست نمايد.

د پيچ خوردگي و

شکسته

عالمت باليني شکستگي را نام ببرد.

کشيدگي

عوارض زودرس شکستگي

مراقبتهاي پرستاري از عضو شکسته را توضيح دهد.

آمبولي چربي

عوارض زودرس شکستگي را شرح دهد.

عوارض ديررس شکستگي

سه عالمت آمبولي چربي را بنويسد.

مراقبت از عضو شکسته

عوارض ديررس شکستگي را بنويسد.

تفاوت دير جوش خوردن

هفت مورد مراقبت از عضو شکسته را نام ببرد.

و جوش نخوردن

اقدامات تسکيني در بيمار را نام ببرد ( .سه مورد )

شناختي

30
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 5دقيقه پاياني پرسش و
پاسخ

تفاوت دير جوش خوردن وجوش نخوردن را بنويسد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  111تا ص .144

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :مراقبت از مددجويان مبتال به اختالالت بافت همبند شامل :صدمات سيستم عضالني  ،حرکتي و مفاصل د شکستگي ها و انواع آن د دررفتگي ها د پيچ خوردگي و کشيدگي ها

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

11

مراقبت از مددجويان

کوفتگي

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

مبتال به اختالالت بافت

انواع رگ به رگ شدن

کوفتگي را در يک سطر توضيح دهد.

همبند شامل :صدمات

تدابير پرستاري در درمان

انواع رگ به رگ شدن را با توجه به شدت شرح دهد.

سيستم عضالني ،حرکتي

مبتاليان به کوفتگي د رگ

تدابير پرستاري در درمان مبتاليان به کوفتگي د رگ به رگ

و مفاصل د شکستگي ها و

به رگ شدن وپيچ

شدن و پيچ خوردگي را توضيح دهد .

انواع آن د دررفتگي ها

خوردگي

دررفتگي و نيمه دررفتگي مفصل را توضيح دهد.

د پيچ خوردگي و

دررفتگي و نيمه دررفتگي

عالئم و نشانه هاي دررفتگي ناشي از تروما را نام ببرد.

کشيدگي ها

عالئم و نشانه هاي

درمان فوري آسيب رباط هاي متقاطع زانو را توضيح دهد.

دررفتگي ناشي از تروما

هدف از قطع عضو را بنويسد.

قطع عضو

سه مورد از علل قطع عضو را شرح دهد.

مراقبت هاي پرستاري از

عوارض بعد از عمل قطع عضو را بنويسد

اندام قطع شده

مراقبتهاي پرستاري از اندام قطع شده را ليست نمايد5( .مورد)

مداخالت پرستاري در

دو مورد از اقداماتي را که به منظور حفظ قدرت عضالت و

اختالالت فوق

توانايي حرکتي بيمار وجود دارد را نام ببرد.
سه روش جلوگيري از شکنندگي پوست را ليست نمايد.
اقدامات پيشگيري کننده از عوارض جريان خون را نام ببرد.
اقداماتي را که جهت جلوگيري از يبوست و بازگشت حرکات
معدي د روده اي مي توان انجام داد را نام ببرد .
يک رژيم غذايي مناسب براي اين بيماران توصيه نمايد.
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 5دقيقه پاياني پرسش و
پاسخ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  106تا ص .111

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

ب اسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با بيماريهاي متابوليک استخوان ،استئوپروز د استئومالسي د پاژه د نقرس د آرتريت نقرسي
جلسه

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

رئوس مطالب

اهداف جزئی

بيماري هاي متابوليک

استئوپروز

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

شناختي

استخوان ،استئوپروز د

رژيم غذايي در پوکي

استئوپروز (پوکي استخوان) را در يک سطر تعريف نمايد.

30

استئومالسي د پاژه د

استخوان

داليل ايجاد استئوپروز بيان کند.

نقرس د آرتريت نقرسي

مراقبت از بيماران مبتال به

عالئم باليني پوکي استخوان را شرح دهد  (.سه مورد )

استئوپروز

رژيم غذايي مورد نياز در پوکي استخوان را شرح دهد.

بيماري پاژه

فرآيند پرستاري را براي مراقبت از بيماران مبتال به استئوپروز

تظاهرات باليني بيماري

که شکستگي مهره اي دارند توضيح دهد.

پاژه

بيماري پاژه را توضيح دهد.

درمان طبي و دارويي

علت اصلي بيماري پاژه را بنويسد.

بيماري پاژه

تظاهرات باليني بيماري پاژه را توضيح دهد.

تفاوت استئوماالسي و

در مورد سطح آلکالين فسفاتاز سرم و دفع ادراري

راشيتيسم

هيدروکسي پرولين در بيماري پاژه بحث کند.

نقرس و مراقبت هاي

درمان طبي و دارويي بيم اري پاژه را توضيح دهد.

پرستاري در مبتاليان به

تفاوت استئوماالسي و راشيتيسم را بنويسد.

نقرس

سه مورد از علل ايجاد کننده استئوماالسي را ليست نمايد.

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

12

نقرس را در يک خط تعريف نمايد .
مراقبتهاي پرستاري در مبتاليان به نقرس را بيان کند.
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 5دقيقه پاياني پرسش و
پاسخ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  81تا ص .90

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

اسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آ شنايي با عفونتهاي استخوان  :استئوميليت د آرتريت عفوني د سل استخوان و مفاصل و ستون فقرات
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

13

عفونت هاي استخوان :

استئوميليت

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

استئوميليت د آرتريت

روش هاي آلوده شدن

استئوميليت را در يک سطر توضيح دهد.

عفوني

استخوان به عوامل عفوني

روش هاي آلوده شدن استخوان به عوامل عفوني را توضيح

مشخصات يافته هاي

دهد.

راديوگرافي در

شايع ترين ميکروارگانيسم در ايجاد استئوميليت را نام ببرد.

استئوميليت

مشخصات يافته هاي راديوگرافي در استئوميليت را شرح دهد.

اقدامات مناسب جهت

اقدامات مناسب جهت پيشگيري از استئوميليت در جراحي

پيشگيري از استئوميليت در

ارتوپدي را بيان کند.

جراحي هاي ارتوپدي

مراقبت هاي پرستاري از استئوميليت را نام ببرد 5 ( .مورد )

مراقبت هاي پرستاري از

کاربرد فرآيند پرستاري به عنوان چارچوبي براي مراقبت از

استئوميليت

بيماران با استئوميليت را توضيح دهد.

مراقبت از بيماران با

آرتريت عفوني را تعريف نمايد.

استئوميليت

عالئم باليني بيمار مبتال به آرتريت عفوني را نام ببرد.

آرتريت عفوني

مطالعات تشخيصي در تشخيص آرتريت عفوني را ليست کند.

مراقبت هاي پرستاري

مراقبت هاي پرستاري از بيما ران مبتال به آرتريت عفوني را

آرتريت عفوني

شرح دهد.
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 5دقيقه پاياني پرسش و
پاسخ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  90تا ص .96

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سدازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت

گروهي و پرسش و پاسخ

برد –کامپيوتر

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با تومورهاي استخوان و مراقبتهاي ويژه پرستاري
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

14

تومورهاي

انواع نئوپالسم هاي سيستم

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

استخوان و

عضالني د اسکلتي

انواع نئوپالسم هاي سيستم عضالني د اسکلتي را نام ببرد.

مراقبت هاي ويژه

شايع ترين تومورهاي

شايع ترين تومورهاي اوليه استخوان را نام ببرد.

اوليه استخوان

نئوپالسم هاي اوليه خوش خيم در سيستم عضالني د اسکلتي را

نئوپالسم هاي اوليه خوش

ليست نمايد.

خيم در سيستم عضالني د

شايع ترين و کشن نده ترين تومور بدخيم استخوان را نام ببرد.

اسکلتي

عالئم باليني بيمار مبتال به تومور استخوان را شرح دهد.

شايع ترين و کشننده ترين

مطالعات تشخيصي مورد استفاده در تشخيص افتراقي تومورهاي

تومور بدخيم استخوان

استخواني را ليست نمايد.

 -عالئم باليني بيمار مبتال به

مطالعات آزمايشگاهي مهم مورد استفاده در تشخيص تومورهاي

تومور استخوان

استخواني را شرح دهد.

مطالعات تشخيصي در

روشهاي درماني تومورهاي استخوان را بيان کند.

تشخيص افتراقي

هدف از شيمي درماني در تومورهاي استخواني را توضيح دهد.

تومورهاي استخواني

هدف از درمان تومورهاي بدخيم استخوان را شرح دهد.

مطالعات آزمايشگاهي مهم

حداقل دو مورد از اقدامات پرستاري در شيمي درماني

مورد استفاده در تشخيص

تومورهاي استخوان را بيان نمايد.

تومورهاي استخواني

عوارض اختمالي تومورهاي استخواني را نام ببرد.

روش هاي درماني

فرآيند پرستاري را به عنوان چارچوبي براي مراقبت از بيماران با

تومورهاي استخوان

تومور استخواني شرح دهد.

پرستاري
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تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  98تا ص.102

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پديش سدازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با اختالالت اندام تحتاني
جلسه

رئوس مطالب

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

15

اختالالت اندام
تحتاني

ميخچه

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

اونيکوکريپتوز

علل ايجاد ميخچه را دريک سطر توضيح دهد.

هالوکس والگوس

علت عمده ايجاد اونيکوکريپتوز را نام ببرد.

پا چنبري

هالوکس والگوس را شرح دهد.

نوروم مورتون

داليل ايجاد هالوگس والگوس را بيان کند.

کف پاي صاف

پا چنبري را توضيح دهد.
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پاسخ

شايع ترين محل نوروم مورتون را نان ببرد.
داليل ايجاد کف پاي صاف را ليست کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  76تا ص.81

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد –

مدرس :خانم خديبي

کامپيوتر – ديتا پروژکتور

گروهي و پرسش و پاسخ

هدف کلی :آشنايي با مراقبت و درمان مبتاليان به تروماي عضالني ،اسکلتي شامل شکستگي ،صدمات ورزشي و آمپوتاسيون
رئوس مطالب

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

16

مراقبت و درمان

تروماي عضالني ،اسکلتي

در پايان اين مبحث فراگير قادر باشد :

مبتاليان به تروماي

شامل شکستگي ،صدمات

عالئم تروماي عضالني را ليست نمايد (.سه مورد )

عضالني ،اسکلتي شامل

ورزشي و آمپوتاسيون

اهداف اصلي درمان تروماي عضالني را نام ببرد (.سه مورد )

شکستگي ،صدمات
ورزشي و آمپوتاسيون

مراقبت از بيماران مبتال به تروماي عضالني را بيان نمايد.
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فاکتورهاي پيشگيري از صدمات ورزش و شکستگي را نام ببرد.
مراقبت هاي پرستاري از مبتاليان به شکستگي و صدمات
ورزشي را شرح دهد.
مراقبت هاي پرستاري مبتاليان به آمپوتاسيون را بيان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث ،درسنامه پرستاری داخلی -جراحی  ،ارتوپدی ،ویراست ( ،)2014چاپ

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393ترجمه فریبا نصیری زیبا ،نشر جامعه نگر ،ص  144تا ص .160

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد –

گروهي و پرسش و پاسخ ،نمايش فيلم ويدئويي

مدرس :خانم خديبي

کامپيوتر – ديتا پروژکتور

هدف کلی :مروري بر آناتومي و فيزيولوژي دستگاه گوارش
رئوس مطالب

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

17

مروري بر آناتومي و

بخش هاي مختلف

دانشجو قادر خواهد بود:

فيزيولوژي دستگاه

دستگاه گوارش

بخش هاي مختلف دستگاه گوارش را نام برده و عملکرد

گوارش

فيزيولوژيک هربخش

فيزيولوژيک هربخش را تشريح کند.

عملکرد اصلي دستگاه

بخش هاي مختلف دستگاه گوارش را نام برده و عملکرد

گوارش فرآيند هضم و

فيزيولوژيک هربخش را تشريح کند.

جذب

عملکرد اصلي دستگاه گوارش را تشريح کند.
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تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،گوارش ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  4تا ص .10

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث
گروهي و پرسش و پاسخ ،نمايش فيلم ويدئويي

وسایل آموزشی :وايت برد –

مدرس :خانم خديبي

کامپيوتر – ديتا پروژکتور

هدف کلی :آشنايي با بررسي و شناخت سيستم تغذيه اي ( تاريخچه – معاينه باليني  -تست هاي تشخيصي)
رئوس مطالب

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

18

بررسي و شناخت

نحوه بررسي سالمت

دانشجو قادر خواهد بود:

سيستم تغذيه اي

تغذيه اي

نحوه بررسي سالمت تغذيه اي را توضيح دهد.

تاريخچه – معاينه

انجام معاينه فيزيکي

نحوه انجام معاينه فيزيکي دستگاه معده اي – روده اي را

باليني  -تست هاي

معده اي – روده اي

توضيح دهد و يافته هاي طبيعي و غير طبيعي را به

تشخيصي

تظاهرات باليني در

تفکيک تشريح نمايد.

اختالالت سيستم تغذيه

تظاهرات باليني در اختالالت تغذيه را توضيح دهد.

باريم انما و باريم ميل و

مراقبت هاي قبل و بعد ازباريم انما و باريم ميل و

تست هاي تشخيصي

آندوسکوپي و آزمايشات مربوطه را توصيف کند.
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 5دقيقه پاياني پرسش و
پاسخ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،گوارش ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  10تا ص .33

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با تغذيه در فرد سالم،انواع روش هاي تغذيه  ،سامان دهي مراقبت از مددجويان مبتال به سوء تغذيه (چاقي  -پرخوري عصبي -بي اشتهايي)
جلسه

اهداف رفتاری

رئوس مطالب

اهداف جزئی

تغذيه در فرد

سوء تغذيه

دانشجو قادر خواهد بود:

سالم،انواع روش هاي

فرآيند پرستاري در سوء

سوء تغذيه را تعريف نمايد و فرآيند پيدايش ،عوامل

تغذيه  ،مراقبت از

تغذيه

خطرساز  ،عاليم و فرآيند درمان طبي هرکدام از اين

مددجويان مبتال به

اهداف لوله گذاري در

اختالالت را توضيح دهد.

سوء تغذيه

دستگاه گوارش

فرآيند پرستاري را در اختالل سوء تغذيه تشريح کند.

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

19
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مراقبت هاي پرستاري از اهداف لوله گذاري در دستگاه گوارش را توضيح دهد و
بيماران داراي لوله

مراقبت هاي پرستاري از بيماران داراي لوله گوارشي را

گوارشي

بيان نمايد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث  ،پرستاری داخلی -جراحی  ،گوارش  ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  34تا ص.65

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ ،فيلم ويدئويي

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با مراقبت از مددجويان با اختالالت دهان (اختالالت دهان ،دندان و غدد بزاقي)
جلسه

اهداف جزئی

رئوس مطالب

حیطه

زمان

اهداف رفتاری

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

20

مراقبت از مددجويان

اختالالت دهان

دانشجو قادر خواهد بود:

با اختالالت

(اختالالت دهان ،دندان

التهاب دهان ،غدد بزاقي ،سرطان دهان را توصيف کند.

دهان(اختالالت دهان،

و غدد بزاقي)

تظاهرات باليني مربوط به هر کدام از اين اختالالت را

دندان و غدد بزاقي)
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بشناسد.
فرآيند درمان (طبي و پرستاري) مربوط به هر کدام از
اين اختالالت را توضيح دهد.
فرآيند پرستاري جهت مددجوي مبتال به اختالالت دهان
تدوين نمايد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث  ،پرستاری داخلی -جراحی  ،گوارش  ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  66تا ص .79

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با آشنايي با مراقبت از مددجويان با اختالالت مري (ديسفاژي  ،آشاالزي،رفالکس)
رئوس مطالب

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

21

مراقبت از مددجوي با

دانشجو قادر خواهد بود:

اختالالت

اختالالت مري

مري (ديسفاژي،

ديسفاژي ،آشاالزي ،ديورتيکول ،هرني هياتال ،واريس

(ديسفاژي ،

آشاالزي،

مري ،ريفالکس ،سرطان مري را تعريف کند.

آشاالزي،ريفالکس و )..

ريفالکس و )..

تظاهرات باليني هر کدام از اين اختالالت را بشناسد.
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فرآيند درمان (طبي و پرستاري) مربوط به هر کدام از
اين اختالالت را توضيح دهد.
يک فرآيند پرستاري جهت مددجوي مبتال به اختالالت
مري تدوين نمايد.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث  ،پرستاری داخلی -جراحی  ،گوارش  ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  85تا ص .100

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي پيوسته

سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهندده ،سدخنراني همدراه بدا بحدث

وسایل آموزشی :وايت برد

گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با مراقبت از مددجويان با اختالالت معده (گاستريت حاد و مزمن ،زخم معده ،سرطان معده).
رئوس مطالب

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

22

مراقبت از مددجويان

گاستريت حاد و مزمن،

دانشجو قادر خواهد بود:

با اختالالت معده

اولسر پپتيک ،سرطان

گاستريت حاد و مزمن ،اولسر پپتيک ،سرطان معده را

(گاستريت حاد و

معده

تعريف کند.

مزمن ،زخم معده،

فرآيند درمان

تظاهرات باليني هر کدام از اين اختالالت را بشناسد.

سرطان معده).

برنامه غذايي جهت

فرآيند درمان ( طبي و پرستاري ) مربوط به هر کدام از

مددجوي مبتال به

اين اختالالت را توضيح دهد.

گاستريت

يک برنامه غذايي جهت مددجوي مبتال به گاستريت و
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پاسخ

زخم پپتيک تدوين نمايد.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث  ،پرستاری داخلی -جراحی  ،گوارش  ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  101تا .130

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 .9جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
مقطع :کارشناسي پيوسته

نام درس :پرستاري بزرگساالن ،سالمندان ()1

پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه

وسایل آموزشی :وايت برد

با بحث گروهي و پرسش و پاسخ

–کامپيوتر – ديتا پروژکتور

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با مراقبت از مددجويان با اختالالت روده اي( اختالالت التهابي ،انسداد روده ،گاستروآنتريت ،عفونت هاي انگلي،آپانديسيت،پريتونيت)...،
جلسه

اهداف جزئی

رئوس مطالب

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

23

دانشجو قادر خواهد بود:

مراقبت از مددجويان با

اختالالت روده اي

اختالالت روده اي( اختالالت

( اختالالت التهابي ،انسداد

اختالالت التهابي ،انسدادروده،گاستروآنتريت،

التهابي ،انسداد روده

روده ،گاستروآنتريت ،عفونت

عفونت انگلي،آپانديسيت،پريتونيت ،يبوست و

،گاستروآنتريت ،عفونت هاي

انگلي،آپانديسيت،پريتونيت)...،

اسهال را تعريف کند.

انگلي،آپانديسيت،پريتونيت)...،

يبوست و اسهال

تظاهرات باليني اختالالت روده اي ( اسهال -
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يبوست  -نفخ -خونريزي ) را توضيح دهد.
فرآيند درماني و مراقبت پرستاري در هر
کدام از اختالالت روده اي را توضيح دهد.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث  ،پرستاری داخلی -جراحی  ،گوارش  ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  138تا ص .180

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي

سالمندان ()1

پيوسته پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث

وسایل آموزشی :وايت

گروهي و پرسش و پاسخ

برد –کامپيوتر

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با مراقبت از مددجويان با اختالالت روده اي(تومورها و سرطان روده ،هرني،ديورتيکول،سندرم روده تحريک پذير ،تروماي روده ) و اختالالت آنورکتال
(،فيشر  ،فيستول آنال ،هموروييد،پيلونيدال کيست)
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

24

مراقبت از مددجويان با

اختالالت روده

دانشجو قادر خواهد بود:

اختالالت روده

(هرني ،ديورتيکول،

تظاهرات باليني عمومي اختالالت روده اي گفته شده را

(هرني،ديورتيکول،سندرم

سندرم روده تحريک

توضيح دهد.

روده تحريک پذير،

پذير ،تروماي روده) و

فرآيند درماني و مراقبت پرستاري ( قبل و بعد از عمل

تروماي روده) و اختالالت

اختالالت آنورکتال

جراحي) در اختالالت روده اي را توضيح دهد.

آنورکتال (فيشر ،فيستول

(فيشر ،فيستول آنال،

يک برنامه آموزشي مناسب جهت بيمار مبتال به سندرم

آنال ،هموروئيد،

هموروئيد ،پيلونيدال

روده تحريک پذير تدوين نمايد.

پيلونيدال کيست)

کيست)

عوامل زمينه ساز و تظاهرات باليني هر کدام از اختالالت
روده بزرگ را توضيح دهد.
فرآيند درماني و مراقبت پرستاري ( قبل و بعد از عمل
جراحي) در هر کدام از اختالالت را توضيح دهد.
يک برنامه غذايي مناسب جهت بيمار مبتال به اختالل دفعي
تدوين نمايد.
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تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث  ،پرستاری داخلی -جراحی  ،گوارش  ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  182تا ص.200

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرستاري بزرگساالن،

مقطع :کارشناسي

سالمندان ()1

پيوسته پرستاري

روش تدریس :پيش سازمان دهنده ،سخنراني همراه با بحث

وسایل آموزشی :وايت

گروهي و پرسش و پاسخ

برد –کامپيوتر

مدرس :خانم خديبي

هدف کلی :آشنايي با مراقبت از مددجويان با تومورها و سرطان هاي روده
رئوس مطالب

جلسه

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

شناختي

30

فعالیت های تکمیلی و
ارزشیابی پایانی

25

دانشجو قادر خواهد بود:

مراقبت از مددجويان با

اختالالت روده

اختالالت روده (تومورها

(تومورها و سرطان

تظاهرات باليني عمومي اختالالت روده اي گفته شده را

و سرطان روده)

روده)

توضيح دهد.
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فرآيند درماني و مراقبت پرستاري ( قبل و بعد از عمل
جراحي) در اختالالت روده اي را توضيح دهد.
عوامل زمينه ساز و تظاهرات باليني سرطان روده بزرگ را
توضيح دهد.
فرآيند درماني و مراقبت پرستاري ( قبل و بعد از عمل
جراحي) در هر کدام از اختالالت را توضيح دهد.
يک برنامه غذايي مناسب تدوين نمايد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 آمادگی

3

منابع:

 شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

برونر و سودارث  ،پرستاری داخلی -جراحی  ،گوارش  ،ویراست ( ،)2014چاپ  ،1393ترجمه

 پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ارائه مطالب

70

 خالصه کردن نتیجه گیری

5

 ارزشیابی

3

 تعیین تکلیف و اختتام

2

 جمع کل:

مریم عالیخانی ،نشر جامعه نگر ،ص  182تا ص.200

