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عوِ تؼبلی  اة

 

داًشکذُ پزعتبری ٍ هبهبيی   - ساد اعالهی ٍاحذ ًجف آثبدآداًشگبُ 

 1395 - 96 عبل تحصيلی  اٍل ًيوغبل 

مفاهیم زیربنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموختههای خود در زمینه علوم پایه با مفاهیم و دس ايي دسع  :هقذهِ

اسائِ خَاّذ   مبتنی به اصول اخالقی و موازین شرعیبزرگسال و سالمندبیماران / نظریههای پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به  مددجویان 

 .ؿذ

 كوك ثِ داًـجَيبى دس جْت كؼت تَاًبيي دس هشاقجت اص هذدجَيبى هجتال ثِ اختالالت ؿبيغ هبيؼبت ٍ الکتشٍلیت  ّبی ثذى، :ّذف کلی

 .دفؼي،  ثش اػبع فشايٌذ پشػتبسی-  گَاسؿي–اختالالت حشكتي، تغذيِ ای 

:  اّذاف رفتبری

  :دس پبيبى دٍسُ اص داًـجَيبى ػضيض اًتظبس هي سٍد

  ثذى ّبی الکتزٍليت ٍ هبيغ در اختالالت ٍ تؼبدل

 .دّذ تَضیح ثذى ّبی الکتشٍلیت ٍ هبيغ دس اختالل ٍ تؼبدل .1

 .كٌذ ثیبى سا تَاًجخـي تب پیـگیشی اص پشػتبسی ّبی تـخیص ثش هجتٌي پشػتبسی تذاثیش اسائِ دس پشػتبس ًقؾ .2

 .دّذ تَضیح ّب الکتشٍلیت ٍ هبيؼبت تؼبدل دس پبيِ هفبّین .3

 .دّذ ؿشح( حجن كبّؾ يب افضايؾ )ثذى دس هبيؼبت حجن اختالل .4

 . دّذ تَضیح سا( ّیپَكبلوي ّیپشكبلوي، ّیپشًبتشهي، ّیپًَبتشهي، )ّب الکتشٍلیت ٍ تؼبدل دس اختالل .5

 سا پشػتبسی فشايٌذ اػبع ثش پشػتبسی هشاقجت ٍ دسهبى ، ػالئن ؿٌبخت ٍ ثشسػي ركش ثب ثبص ٍ اػیذ اختالل ٍ ٍثبص اػیذ تؼبدل .6

 .كٌذ ثیبى

 حزکتی اختالالت

 . دّذ تَضیح سا حشكتي- ػضالًي ػیؼتن فیضيَلَطی ٍ آًبتَهي .7

 .كٌذ ثیبى سا تَاًجخـي تب پیـگیشی اص پشػتبسی ّبی تـخیص ثش هجتٌي پشػتبسی تذاثیش اسائِ دس پشػتبس ًقؾ .8

 ّبی هشاقجت ٍ ؿبيغ ػالئن تـخیصي، تؼتْبی فیضيکي، هؼبيٌبت اًجبم ػالهتي، تبسيخچِ حشكتي، دػتگبُ ؿٌبخت ٍ ثشسػي .9

 .دّذ ؿشح سا پشػتبسی فشايٌذ كبسثشد ثش هجتٌي پشػتبسی

 .دّذ تَضیح سا ًقشػي، آستشيت ٍ ًقشع اػتئَهبالػي،  پبطُ، ثیوبسی ، اػتئَپشٍص اػتخَاى، هتبثَلیکي اختالالت .10

 (1)عبلوٌذاى/   پزعتبری ثشرگغبالى:ًبم درط 

 ٍاحذ 3 :تؼذاد ٍاحذ

  ًظزی :ًَع ٍاحذ

 3کبرشٌبعی پزعتبری ـ تزم : رشتِ تحصيلیهقطغ ٍ 

 تشزيح، فيشيَلَصی، ثيَشيوی، هيکزٍثشٌبعی، : پيشٌيبس درٍط 

 اًگل شٌبعی، تغذيِ ٍ تغذيِ درهبًی، هفبّين پبيِ پزعتبری

 2583: تلفي داخلی دفتز

 دٍشٌجِ- يکشٌجِ: عبػبت حضَر در دفتز

خبًن يشداًی، خبًن ثبثبشبّی  : هذرعيي

 خبًن يشداًی:  هغئَل درط

Email :  faridokht.yazdani@yahoo.com 

4شوبرُ  :  کالطهکبى   

 8:15-10دٍشٌجِ ّب، :رٍس کالط 

  هجحث هبيؼبت ٍ الکتزٍليت ّب :تبريخ اهتحبى هيبى تزم

 15/8/95       هجحث گَارػ  24/8/1395

 10:30 عبػت 18/10/1395  :تبريخ اهتحبى پبيبى تزم
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 .گیشد كبس ثِ سا آى ثِ هشثَط  پشػتبسی فشايٌذ ٍ  دادُ تَضیح سا  اػتئَآستشيت .11

 .دّذ تَضیح سا فقشات ػتَى ػل هفبصل، ٍ اػتخَاى ػل ػفًَي، آستشيت اػتئَهیلیت، جولِ اص اػتخَاى ػفًَتْبی .12

 .كٌذ ثیبى سا آى ثِ هشثَط پشػتبسی ٍيظُ هشاقجتْبی ٍ اػتخَاى تَهَسّبی .13

 .دّذ ؿشح سا ٍالگَع – ّبلَع ًظیش پب، اختالالت .14

 فشايٌذ كبسثشد ٍ پشػتبسی هشاقجت ركش ثب سا اػکلشٍدسهي ٍ اسيتوبتَػیؼتویك لَپَع سٍهبتَيیذ، آستشيت ّوجٌذ، ثبفت اختالالت .15

 .دّذ تَضیح پشػتبسی

 ای تغذيِ اختالالت

 . دّذ تَضیح سا  گَاسؽ دػتگبُ فیضيَلَطِی ٍ آًبتَهي .16

 ؿبيغ ػالئن ٍ تـخیص تؼتْبی هؼبيٌبت، تبسيخچِ، جزة، ٍ ّضن ػیؼتن ٍ تغزيِ ؿٌبخت ٍ  ثشسػي هَاسد اص ّشيك هَسد دس .17

 .دّذ تَضیح

 ديؼفبطی، ) هشی ،( ثضاقي غذد ، دًذاى ، دّبى اختالالت )جزة ٍ ّضن اختالالت ثِ هجتال هذدجَيبى اص هشاقجت دّي ػبهبى .18

 .دّذ تَضیح سا( سيفالكغ آؿبالصی،

 هضهي، ٍ حبد گبػتشيت )هؼذُ اختالالت ثِ هجتال هذدجَيبى اص  پشػتبسی ّبی تـخیص ثش هجتٌي پشػتبسی هشاقجت دّي ػبهبى .19

 .كٌذ ثیبى سا ( هؼذُ ػشطبى هؼذُ، صخن

 ثیوبسی اػْبل، اٍلؼشاتیَ، كَلیت التْبثي، اختالالت )ای سٍدُ اختالالت ثِ هجتال هذدجَيبى اص پشػتبسی هشاقجت ٍ دّي ػبهبى .20

 .ًوبيذ تجییي سا( اًگلي ّبی ػفًَت گبػتشٍآًتشيت، پشيتًَیت، آپبًذيؼیت، كشٍى،

 . دّذ تَضیح سا سٍدُ تشٍهبّبی پزيش، تحشيك سٍدُ ػٌذسم سٍدُ، اًؼذاد سٍدُ، ديَستیکَل ّشًي، سٍدُ، ػشطبى تَهَسّب، .21

 

 آًَرکتبل دفؼی عيغتن آًَرکتبل، : دفؼی اختالالت

 تَضیح سا هذفَع اختیبسی ثي ٍ يجَػت سكتبل، آثؼِ آًَسكتبل، ػشطبى آًبل، فیؼتَل آًبل، فیـش پیلًَیذال، كیؼت ، ّوَسٍيیذ .22

 . دّذ

 سا پبًکشاع ٍ صفشا كیؼِ – كجذ ای سٍدُ دفؼي، اختالالت ثِ هجتال هذدجَيبى اص پشػتبسی فشايٌذ اػبع ثش هشاقجت ٍ دّي ػبهبى .23

 . كٌذ ثیبى

 اختالالت ، هضهي ٍ حبد ػیؼتیت كَلِ ، حبد، پبًکشاتیت )صفشا كیؼِ ٍ  كجذ اختالالت ثِ هجتال ثیوبساى اص هشاقجت ٍ ػبهبًذّي .24

 . دّذ تَضیح سا ٍيلؼَى ثیوبسی ٍ آهیلَئیذٍصيغ ثبكتشيبيي،، ٍ ٍيشٍػي ّپبتیت صفشا، كیؼِ

 

.  ػخٌشاًي ثب كوك ٍػبيل آهَصؿي، پشػؾ ٍ پبػخ ٍ ثحج گشٍّي  :رٍػ تذريظ

  .جضٍُ آهَصؿي، كتبة دسػي، ٍايت ثَسد، ٍيذئَ پشٍطكتَس: ٍػبيل آهَصؿي

 :فؼبليتْبی فزاگيزاى
  ٍ ثحج گشٍّي  (پیؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى)ؿشكت دس پشػؾ ٍ پبػخ - 2حضَس فیضيکي ثِ هَقغ ٍ فؼبل دس توبم جلؼبت دسع؛ - 1

اػتفبدُ اص هٌبثغ ٍ يبفتِ ّبی پظٍّـي جذيذ دس - 4پبػخ ثِ ػَاالت دسػي هطشح ؿذُ دس كالع جْت جؼتجَی ػلوي ـ پظٍّـي؛ - 3

. تْیِ تکبلیف 

 

 :رٍػ ارسشيبثی
: ًحَُ تقؼین ثٌذی هطبلت ٍ ًوشُ گزاسی ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ
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 :هٌبثغ اصلی درط
 

1- Smeltzer, SC, Brunner and Suddarth s. "Text  book of Medical Surgical Nursing"(last ed), 

Philadelphia: Lippincot.  

2- Black, H.M.,Hawks,J.H., Keene,A.M., "Medical Surgical Nursing". (last 

ed).Philadelphia:Saunders. 

3- Polaski,A. L., Tatro,S.E. Luckmann s Cire, "Principle and Practice of Medical Surgical Nursing 

.(last ed.). Philadelphia. 

هجبحج هشثَطِ -  تشجوِ كتبة داخلي جشاحي ثشًٍش ٍ ػَداسث * 

هجبحج هشثَطِ -   تشجوِ كتبة داخلي جشاحي ثلك ٍ ّبٍيکغ *

 هجبحج هشثَطِ –تشجوِ كتبة داخلي جشاحي ايگٌبتبٍيکیَع * 
 

طت داخلي ّبسيؼَى، هجبحج هشثَطِ  - 1                 : هٌبثغ جْت هطبلؼِ ثيشتز

كتبثْبی هؼتجش پضؿکي ٍ پشػتبسی دس صهیٌِ هجبحج هشثَطِ - 2                                                     

ًوزُ هجبحث درعی 

جغتجَی ػلوی ـ 

 پضٍّشی
 (ًوزُ اضبفی)

 4.75هبيؼبت ٍ الکتزٍليت ّب 

جوؼب يك ًوشُ ثش 

اػبع هَاسد 
هـخص ؿذُ دس 

كالع 

 7اختالالت حزکتی ٍ ّوجٌذ 

 75/5اختالالت تغذيِ ای ٍ گَارػ 

 2/5/2اختالالت کجذ 
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جذٍل سهبًجٌذی درط 
( 1)عبلوٌذاى/پزعتبری ثشرگغبالى

 سبعت  تبريخ هجحث رئوس هطبلت

29/6/1395  معرفی طرح درس  1 

 مفاهیم بنیادی در تعادل مایعات و الکترولیتها

مایعات و 

 الکترولیت
5/7/1395  2 

 درمان با مایعات ، ( کاهش حجموافزایش )اختالل حجم مایعات در بدن 

 (هیپرتونیک-هایپوتونیک–ایزوتونیک  )وریدی ، انواع محلول های وریدی 

مایعات و 

 الکترولیت
12/7/1395  4 

مایعات و  هیپرناترمی– هیپوناترمی : اختالل در تعادل و تبادل الکترولیتها

 الکترولیت
19/7/1395  6 

مایعات و  هیپرکلسمی– هیپرکالمی ، هیپوکلسمی - هیپوکالمی 

 الکترولیت
26/7/1395  8 

مایعات و  ( تنفسیاسیدوز و آلکالوز)اختالالت اسید و باز 

 الکترولیت
3/8/1395  10 

مایعات و  ( تنفسیاسیدوز و آلکالوز)اختالالت اسید و باز 

 الکترولیت
10/8/1395  12 

مروری بر آناتومی  فیزیولوژی سیستم عضالنی حرکتی، بررسی و شناخت دستگاه 

حرکتی ، تاریخچه سالمتی، انجام معاینات فیزیکی، تستهای تشخیصی، عالئم شایع و 

 مراقبت پرستاری مبتنی بر تشخیص پرستاری

اختالالت 

حرکتی و 

 همبند

17/8/1395  14 

صذهبت سیستن عضالنی، حرکتی و : پرستبری در اختالالت سیستن حرکتی و ثبفت هوجنذ شبهل 

هفبصل، شکستگی هب و انواع آى،  

 (آة و الکترولیت هب)اهتحبى هیبى ترم 

اختالالت 

حرکتی و 

 همبند

24/8/1395  16 

 دررفتگی هب ، پیچ خوردگی و کشیذگی هب، هراقجت پرستبری هجتنی ثر کبرثرد فراينذ پرستبری

اختالالت 

حرکتی و 

 همبند

1/9/1395  18 

 ((ص)رحلت پیبهجر)تعطیل 

اختالالت 

حرکتی و 

 همبند

8/9/1395  20 

اختالالت هتبثولیک استخواى، استئوپروز، ثیوبری پبشه، استئوهبالسی، نقرس و آرتريت نقرسی، 

 استئوآرتريت، کبرثرد فراينذ پرستبری

اختالالت 

حرکتی و 

 همبند

15/9/1395  22 

 عفونت هبی استخواى، استئوهیلیت ، آرتريت عفونی، سل استخواى و هفبصل، سل ستوى فقرات،
اختالالت 

حرکتی و 

22/9/1395  24 
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 همبند

 توهورهبی استخواى ، هراقجت هبی ويسه پرستبری

اختالالت 

حرکتی و 

 همبند

29/9/1395  26 

....  اختالالت پب، هبلوس والگوس، 

 

اختالالت 

حرکتی و 

 دهمبن

6/10/1395  28 

اختالالت ثبفت هوجنذ، آرتريت روهبتويیذ، لوپوس اريتروهبتو سیستویک، اسکلرودرهی، هراقجت 

 پرستبری ثب کبرثرد فراينذ پرستبری

اختالالت 

حرکتی و 

 دهمبن

13/10/1395 30 
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 10:15-11:45جذٍل سهبًجٌذی  هجحث گَارػ ٍ کجذ         خبًن ثبثبشبّی         شٌجِ 

 رئَط هطبلت تبريخ رديف

 هزٍری ثزآًبتَهی ٍ فيشيَلَصی عيغتن گَارػ  3/7/95 1

  اختالالت غذد ثشاقی  ٍ دّبى ٍ  هزاقجت ّبی پزعتبری 10/7/95 2

 (آشبالسی ٍ ريفالکظ)عبهبًذّی ٍ هزاقجت اس ثيوبراى هجتال ثِ اختالالت هزی  17/7/95 3

گبعتزيت،  عزطبى هؼذُ  ٍ هزاقجت ّبی پزعتبری آى  24/7/95 4

عٌذرم رٍدُ تحزيك پذيز . اًَاع سخن ّبی دعتگبُ گَارػ ٍ هزاقجت ّبی پزعتبری 1/8/95 5

 ، پزيتًَيت آپبًذيغيت،)عبهبًذّی ٍ هزاقجت اس ثيوبراى هجتال ثِ اختالالت رٍدُ ای  8/8/95 6

ا  - (ديَرتيکَليت

کَليت، کزٍى، اًغذاد رٍدُ،  )عبهبًذّی ٍ هزاقجت اس ثيوبراى هجتال ثِ اختالالت رٍدُ ای 15/8/95 7

 (عزطبى رٍدُ

عبهبًذّی ٍ هزاقجت اس ثيوبراى هجتال ثِ اختالالت آًَرکتبل ثب تبکيذ ثزهزاقجت ّبی  22/8/95 8

 پزعتبری آى

 هزٍری ثزآًبتَهی ٍ فيشيَلَصی کجذ ٍ هجبری صفزاٍی-      اهتحبى هيبى تزم  29/8/95 9

 ػلل، ػالين ٍ ًشبًِ ّبی ثبليٌی، تغت ّبی تشخيصی ٍ درهبى ّبی هزتجط ثب  اًَاع ّپبتيت 6/9/95 10

 ..هزاقجت اس ثيوبراى هجتال ثِ کَلِ عيغتيت ٍ 13/9/95 11

 

 

 


