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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی

 قالب نگارش طرح درس

 

 

 

 

 

 

 وختهآم تلفیق منظور به او در توانایی ایجاد و پرستاری بنایی زیر مفاهیم با دانشجو آشنایی هدف کلی درس:

 و بزرگسال مددجویان به مراقبت ارائه هنگام به پرستاری های نظریه و مفاهیم با پایه علوم زمینه در خود های

 .شرعی موازین و اخالقی اصول بر مبتنی سالمند

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه(

 ولورکتال،ک سرطان رکتال، آبسه کولورکتال، سرطان) دفعی اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی .1

 (آنال فیشر آنال، فیستول

 ، مدفوع یاختیار بی هموروئید، پایلونیدال، کیست ) دفعی اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی .2

 (یبوست

 ) هپاتیت های ویروسی( کبد اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی .3

 بیماران تحت پیوند کبد، سیروز کبدی و آبسه های کبدی به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی .4

 اتصدم پانکراس، سرطان حاد، پانکراتیت) پانکراس اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی .5

 (پانکراس

 ، صفرا کیسه سنگ مزمن، و حاد سیستیت کله اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی .6

 و ویلسون آمیلوئیدوزیس

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 

 جلسه اول

  )اختالالت دفعی، کبد و کیسه صفرا( 1 سالمندان/ بزرگساالن پرستاری عنوان درس:

   واحد تئوری 57/0 :تعداد و نوع واحد پرستاری پیوسته کارشناسی دوم دانشجویان ترم مخاطبان:

 پرستاری پایه مفاهیم و درمانی تغذیه و تغذیه شناسی، انگل شناسی، میکروب بیوشیمی، فیزیولوژی، تشریح، دروس پیش نیاز:

 12-14روزهای یکشنبه ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:  11-16ساعت  یکشنبهروزهای  زمان ارائه درس:

 99-1444 اولنیمسال : نیمسال تحصیلی     بهروز سلطانی مدرس:
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 رطانس رکتال، آبسه کولورکتال، سرطان) دفعی اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی هدف کلی:

 (آنال فیشر آنال، فیستول کولورکتال،

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 . دهد شرح را کولورکتال سرطان در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی کننده، ایجاد علل -  1 -1

 . دهد توضیح را کولورکتال سرطان در آموزشی و مراقبتی درمانی، اقدامات -  2-1

 . دهد شرح را آن بالینی تظاهرات و آنورکتال آبسه -  3-1

 . دهد توضیح را کولورکتال سرطان در آموزشی و مراقبتی درمانی، تدابیر  -  4-1

 .دهد شرح را آن بالینی تظاهرات و آنال فیستول -  5-1

 .دهد توضیح را آنال فیستول در آموزشی و مراقبتی درمانی، تدابیر -  6-1

 .دهد شرح را آن بالینی تظاهرات و آنال فیشر – 7-1

 .دهد توضیح را آنال فیشر در آموزشی و مراقبتی درمانی، تدابیر - 1-1

 جهت مددجویان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوین نماید. – 9-1

 جلسه دوم

 ، مدفوع تیاریاخ بی هموروئید، پایلونیدال، کیست)  دفعی اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی هدف کلی:

 (یبوست

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 

 .نماید توصیف را آن کننده ایجاد علل و پایلونیدال کیست یا سینوس - 1-2

 .دهد توضیح را پایلونیدال کیست یا سینوس در آموزشی و مراقبتی درمانی، تدابیر - 2-2

 .نماید توصیف را آن کننده ایجاد علل و هموروئید - 3-2

 .دهد توضیح را هموروئید در آموزشی و مراقبتی درمانی، تدابیر – 4-2

 .دهد شرح را مدفوع اختیاری بی در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی کننده، ایجاد علل – 5-2

 .دهد توضیح را مدفوع اختیاری بی در آموزشی و مراقبتی درمانی، تدابیر – 6-2

 .دهد شرح را یبوست پاتوفیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی کننده، ایجاد علل – 7-2

 .دهد توضیح را یبوست در آموزشی و مراقبتی درمانی، تدابیر - 1-2

 جهت مددجویان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوین نماید. - 9-2
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 جلسه سوم

 (ویروسی های هپاتیت)  کبد اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی :هدف کلی

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 .دهد توضیح را کبد فیزیولوژی و اناتومی  - 1-3

 را A یروسیو هپاتیت در مبتنی بر فرآیند پرستاری مراقبتی درمانی و اقدامات پیشگیری،، پاتوفیزیولوژی،عالئم  - 2-3

 .دهد شرح

 را B یروسیو هپاتیت در مبتنی بر فرآیند پرستاری مراقبتی و درمانی اقدامات پیشگیری، پاتوفیزیولوژی،عالئم ، - 3-3

 .دهد شرح

 را C یروسیو هپاتیت در پرستاریمبتنی بر فرآیند  مراقبتی و درمانی اقدامات پیشگیری، پاتوفیزیولوژی،عالئم ، - 4-3

 .دهد شرح

 را D یروسیو هپاتیت در مبتنی بر فرآیند پرستاریمراقبتی  و درمانی اقدامات پیشگیری، پاتوفیزیولوژی،عالئم ، - 5-3

 .دهد شرح

 را E یروسیو هپاتیت در مبتنی بر فرآیند پرستاریمراقبتی  و درمانی اقدامات پیشگیری، پاتوفیزیولوژی،عالئم ، - 6-3

 .دهد شرح

 را G یروسیو هپاتیت در مبتنی بر فرآیند پرستاریمراقبتی  و درمانی اقدامات پیشگیری، پاتوفیزیولوژی،عالئم ، - 7-3

 .دهد شرح

 جهت مددجویان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوین نماید. -1-3

 

 

 جلسه چهارم

 بدک پیوند تحت بیماران ، سیروز کبدی و کبدی های آبسه به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی :هدف کلی

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 .دهد شرح را کبدی های آبسه  - 1-4

 .دده توضیح را کبدی های ابسه بیماری پرستاری مراقبت و طبی درمان عالئم، پاتوفیزیولوژی، - 2-4
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تاری های تشخیصی، تدابیر درمانی و پرسهای بالینی، بررسی و یافتهذکر پاتوفیزیولوژی، یافتهسیروزکبدی را با  - 3-4

 .مربوط به آن توضیح دهد

 .دهد شرح را آن جراحی روش و کبد پیوند - 4-4

 .دهد توضیح را کبد پیوند جراحی عمل از بعد و قبل پرستاری اقدامات - 5-4

 اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوین نماید.جهت مددجویان مبتال به  -6-4

 

 جلسه پنجم

 دماتص پانکراس، سرطان حاد، پانکراتیت) پانکراس اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی هدف کلی:

 (پانکراس

 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 

 .ببرد نام را آن انواع و داده شرح را پانکراتیت -  1-5

 .دهد شرح را مزمن و حاد پانکراتیت در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی کننده، ایجاد علل -  2-5

 .دهد توضیح را مزمن و حاد پانکراتیت در آموزشی و مراقبتی درمانی، اقدامات -  3-5

 .نماید بیان را پانکراس سرطان در مؤثر عوامل -  4-5

 .دهد شرح را پانکراس سرطان در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی -  5-5

 .دهد توضیح را پانکراس سرطان در آموزشی و مراقبتی درمانی، اقدامات – 6-5

 .دهد شرح را پانکراس صدمات – 7-5

 جهت مددجویان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوین نماید. - 1-5

 

 

 جلسه ششم

، راصف کیسه سنگ مزمن، و حاد سیستیت کله  اختالالت به مبتال بیماران مراقبت و درمان با آشنایی :هدف کلی

 و ویلسون آمیلوئیدوزیس

 

 

 اهداف ویژه: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:
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 .دهد توضیح را مزمن و حاد سیستیت کله در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی کننده، ایجاد علل - 1-6

 .دهد توضیح را مزمن و حاد سیستیت کله در آموزشی و مراقبتی درمانی، اقدامات -  2-6

 .نماید لیست را صفرا کیسه سنگ در خطر عوامل  - 3-6

 .دهد شرح را صفرا کیسه سنگ در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی  – 4-6

 .دهد توضیح را صفرا کیسه سنگ در آموزشی و مراقبتی درمانی، اقدامات – 5-6

 .دهد شرح را آمیلوئیدوزیس بیماری در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی کننده، ایجاد علل – 6-6

 .دهد توضیح را آمیلوئیدوزیس بیماری در آموزشی و مراقبتی درمانی، اقدامات – 7-6

 .دهد شرح را ویلسون بیماری در بالینی تظاهرات و پاتوفیزیولوژی کننده، ایجاد علل – 1-6

 .دهد توضیح را ویلسون بیماری در آموزشی و مراقبتی درمانی، اقدامات – 9-6

 جهت مددجویان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوین نماید. - 14-6

 

 

 منابع:

1. Smeltzer, S.C. & Bare, B., Brunner and Suddarth's Text book of Medical 

Surgical Nursing. (Last ed.) .Philadelphia: Lippincott. 

2. Black, H.M. Hawks, J.H., Keen, A.M., Medical Surgical Nursing. . (Last 

ed.) .Philadelphia: Saunders. 

3. Polaski, A.L., Tatro, S.E., Luckmamann's Cire Principle and Practice of 

Medical Surgical Nursing. (Last ed.) .Philadelphia. 

 1333. نگر جامعه نشر تهران،. گوارش جراحی داخلی پرستاری سودارث و برونر. م علیخانی؛ .4

 شرن تهران،. اندوکرین و متابولیسم جراحی داخلی پرستاری سودارث و برونر. ا نوقابی؛ اسدی ن، نیری؛ دهقان .7

 )چاپ آخرین. (نگر جامعه

 )چاپ آخرین( آییژ نشر تهران،. 3 جراحی و داخلی های بیماری پرستاری الکمن،. 6

 

 روش تدریس : 

 مشارکتی یادگیری ، پاسخ و پرسش ، شده ضبط سخنرانی

 

 وسایل آموزشی :

 اسالید
 صدا

 ویدئو
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

%51 شفاهی کوئیز    

ترمآزمون میان  %41 کتبی   31/7/3991  1 

%44 کتبی آزمون پایان ترم  11/11/3991  9 

حضور فعال در 

و ارایه  کالس

 و پرسش و تکلیف

  پاسخ

 53%    

 

 

 

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 14حداقل نمره قبولی: 
 ساعات کالس 17/2تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس: 

 حضور فعال و موثر در کالس
 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول    نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:            

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
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  (صفرا کیسه و کبد دفعی، اختالالت) 1 سالمندان/ بزرگساالن پرستاریجدول زمانبندی درس 

 61-61یک شنبه  :روز و ساعت جلسه 

 /ارائه دهنده مدرس ساعت موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 بیماران مراقبت و درمان با شناییآ 23/1/99 6

 سرطان) دفعی اختالالت به مبتال

 سرطان رکتال، آبسه کولورکتال،

 ل(آنا فیشر آنال، فیستول کولورکتال،

 

61-61  بهروز سلطانی 

 بیماران مراقبت و درمان با آشنایی 30/1/99 2

 کیست)  دفعی اختالالت به مبتال

 اختیاری بی هموروئید، پایلونیدال،

 (یبوست ، مدفوع

61-61  بهروز سلطانی 

 بیماران مراقبت و درمان با آشنایی  1/7/99 3

 های هپاتیت)  کبد اختالالت به مبتال

 (ویروسی

61-61  بهروز سلطانی 

 آزمون میان ترم 63/7/99 4

 بیماران مراقبت و درمان با آشنایی

 ، سیروز کبدیکبدی های آبسه به مبتال

 کبد پیوند تحت بیماران و

61-61  بهروز سلطانی 

 بیماران مراقبت و درمان با آشنایی 20/7/99 5

 یتپانکرات) پانکراس اختالالت به مبتال

 صدمات پانکراس، سرطان حاد،

 (پانکراس

61-61  سلطانیبهروز  

 بیماران مراقبت و درمان با آشنایی 27/7/99 1

 و ادح سیستیت کله  اختالالت به مبتال

 ، صفرا کیسه سنگ مزمن،

 ویلسون و آمیلوئیدوزیس

61-61  بهروز سلطانی 

 


