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 سمه تعالی  اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی   - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

  1400  -  1401ی  سال تحصيل  دوم ل  نيمسا   

ی، سيستم ت شايع سيستم متابوليك، عفونی، اطاق عمل، سيستم حمايت الالاخت  با مراقبت پرستاری دردانشجويان  آشنايی    :هدف کلی

 .بر اساس فرايند پرستاری ، چشم و گوش و حلق و بينی بيستم اعصاخونساز، س

  اهداف رفتاري:

 در پايان دوره از دانشجو انتظار می رود: 

 . نمايد بيان را متابوليك سيستم فيزيولوژی  و آناتومی از ای خالصه .1

 . نمايد فهرست را مختلف  غدد های بيماری در پرستاری خاص مراقبتهای .2

 .نمايد  ارائه عملی  مراقبت غدد   های  پرکاری  و ها  کاری کم  به مبتال مارانيب از پرستاری آيندرف اساس بر .3

 در مورد مفاهيم عفونت و بيماری های عفونی، روش های انتقال عفونت، و احتياطات استاندارد و از راه انتقال بحث نمايد.   .4

 ن نمايد. د سطر بيارا در چن مراقبت از بيماران عفونی واگيردار و غير واگير دار .5

 آزمايشات مرتبط با بيماری های عفونی را ارزيابی نمايد.  .6

 مورد بيماری های عفونی را بر اساس نوع بيماری شرح دهد.  10علل ، عاليم، روش تشخيص، درمان و مراقبت از حداقل  .7

 وظايف و نقش پرستاران مختلف در اطاق عمل را به طور کامل بيان نمايد.  .8

 اطاق عمل توضيح دهد. و وسايل  ، تشکيالتد ساختار در مور .9

 را شرح دهد.  روش های بيهوشی و داروهای مصرفی در بيهوشی، ارائه مراقبت های خاص از بيماران در حالت بيهوشی .10

 مراقبتهای پرستاری قبل، حين و بعد از اعمال جراحی را بر اساس فرآيند پرستاری تدوين نمايد.  .11

 . دهد توضيح را خونساز دستگاه  ی فيزيولوژ و آناتومی از ای خالصه .12

 . دهد شرح را خونی بيماريهای عالئم شايع  و تشخيصی تستهای .13

  آنمی ،  آپالستيك  آنمی ،  مگالوبالستيك  آنمی،  آهن  فقر  آنمی  از  )اعم  ها   آنمی  انواع  شامل   خون  قرمز  سلولهای  اختالالت  انواع .14

  و   درمان،  ها  نشانه  و  عالئم ،  وژیيزيولپاتوف،  اتيولوژی،  فتعري  ذکر  با   را  سيتمی  پلی   و  سمی(التا   و  سل  سيکل  آنمی،  هموليتيك

 . دهد شرح پرستاری فرآيند

 
 (3پرستاري بزرگساالن/ سالمندان)  نام درس:

 واحد 4  تعداد واحد:

 نظري   نوع واحد:

 5ـ ترم    کارشناسی پرستاري رشته تحصيلی:  مقطع و  

 (2بزرگساالن/ سالمندان) پرستاري پيشنياز :  دروس  

 2582  دفتر:   تلفن داخلی 

 18الی  16چهارشنبه : مجازي ساعات حضور در دفتر

آذربرزین:  ينمدرس دکتر  اباذري،  ،  آقاي  دکتر  خانم خانم 

 . انم ناصريخ،  یزدانیدکتر  

 خانم ناصري   مسئول درس:  
Email: nnaseri@nm.mui.ac.ir   

 102و کالس شماره    سيما سامانه  :     کالسمکان  

الی     9:45  ؛    9:30الی   8  )ها   بهشنیکس :  کالزمان  

 (16:45الی    15:15و    11:15

  اساتيداعالم شده توسط  طبق برنامه    ميان ترم:

 4/4/1401   پایان ترم:
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، پاتوفيزيولوژی،  اتيولوژی،  تعريف   ذکر  با   را  ميلوما   مولتيپل  و  لوسمی،  آگرانولوسيتوز  شامل  خون  سفيد  سلولهای  اختالالت  انواع .15

 . دهد شرح پرستاری فرآيند  و درمان ،عالئم 

 . نمايد  ذکر را پرستاری تدابير و طبی تدابير، تشخيص، پاتوفيزيولوژی، يولوژیتا، انواع و  نموده فتعري را یهموفيل بيماری .16

،  طبی  درمان،  تشخيص،  عالئم،  پاتوفيزيولوژی،  اتيولوژی  ذکر  با  را  DIC  و  هيپوپروترومبينمی،  ITP  شامل  انعقادی  اختالالت .17

 . دهد شرح نوتوانی و پيشگيری، پرستاری فرآيند

  نشانه  و   الئمع   ذکر  با  را  آن  پارگی   و   طحال  بزرگی  همچنين  و   هوجکينی  غير  و  هوجکينی  وملنف  شامل  لنفاوی  تمسيس  الالتاخت .18

 . دهد توضيح پرستاری فرآيند  و درمان، اتيولوژی، تعريف ، ها

 . دهد شرح را پوست فيزيولوژی  و آناتومی از ای هخالص .19

 توصيف   پرستاری  فرايند  به  توجه  با   را  یتارپرس  مراقبتهای  و   رضعوا،  رماند،  تشخيص،  م الئع   ذکر  با   را  پوست  شايع   يماريهایب .20

 . دنماي

 . دبرب نام  را درمانی مايع   بويژه يك هر خاص پرستاری مراقبتهای و سوختگی انواع .21

 . نمايد بيان را عصبی سيستم فيزيولوژی و  آناتومی .22

 . دببر نام را عصبی يستمس آزمايشات انواع .23

 . نمايد فهرست را تشخيصی آزمايشات انجام زمينه در اربيم به زشآمو و پرستاری مراقبتهای .24

 . نمايد  بيان اصولی طور به را جمجه داخل  فشار افزايش به بتالم بيمار زمينه در پرستاری مراقبتهای .25

 .دبنويس سطر چند در را مغزی ضربه بهتال مب بيمار يك از صحيح پرستاری .26

 . نمايد فهرست را اغما حال در بيمار از پرستاری مراقبتهای .27

 . نمايد  بندی دسته مورد هر پرستاری به توجه  با را مغز عروقی صدمات انواع .28

 . نمايد فهرست را صرع و تشنج حال در بيمار از پرستاری اصلی اصول .29

 . د نماي بندی دسته مورد هر پرستاری به توجه با  را سردردها .30

 . داي نم بيان جمله چند رد را عصبی سيستم عفونتهای زمينه در پرستاری  و مقابله های  راه و  علل .31

 . نمايد  بندی طبقه مورد هر پرستاری به توجه   با را نخاعی  های آسيب انواع .32

 . نمايد توصيف نوتوانی  و درمان، تشخيصی های راه، مالئع  ذکر با را عصبی  سيستم خاص  های بيماری .33

 . نمايد بيان را گوش و چشم های سيستم فيزيولوژی و  آناتومی .34

 . دده شرح را گوش و چشم بيماريهای شايع  م الئع  و تشخيصی تستهای .35

 . نمايد توصيف پرستاری فرايند به توجه با عوارض، درمان، تشخيص، الئم ع   ذکر با  را شنوايی و بينايی اختالالت انواع .36

 . نمايد بيان اصولی طور به را شنوايی و  بينايی الالتاخت به المبت بيماران زمينه در پرستاری های مراقبت اصول .37

 . دده شرح الصهخ بطور را شنوايی الحصا جهت جراحی های اندرم انواع .38

 .نمايد بيان سطر  چند در آنرا تشخيصی تستهای و متابوليك  سيستم فيزيولوژی و آناتومی از ای خالصه .39

 .دهد توضيح را  درمان و مراقبت تشخيص، عاليم،  ذکر با را  آدرنال و پاراتيروئيد تيروئيد، هيپوفيز، غدد اختالالت .40

 .دهد توضيح را درمان و مراقبت  تشخيص، عاليم، رکذ با را  پانکراس ت اختالال  .41

 .کند توصيف درمان و  مراقبت تشخيص، عاليم، ذکر با را ديابت بيماری .42

 

   :روش تدریس

 .  پرسش و پاسخ   ، بحث گروهی وسخنرانی

 

 اليتهای فراگيران:عف
 آنالین ش آزمون و پس آزمون( و بحث گروهيسخ )پیر پرسش و پاشرکت د -2درس؛ ن آنالیدر تمام جلسات و کامل فعال ، حضور به موقع -1
   ه های پژوهشي جدیدمنابع و یافت بر اساس پاسخ به سواالت درسي مطرح شده در کالس جهت جستجوی علمي ـ پژوهشي -3
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 :روش ارزشيابی

 به شرح زير می باشد: سيم بندی مطالب و نمره گذاری نحوه تق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بع اصلی درس:امن

o مربوطه مباحث    - ، آخرين ويرايش ارثکتاب داخلی جراحی برونر و سود 

o  مربوطه حث امب    -، آخرين ويرايش يکس واکتاب داخلی جراحی بلك و ه 

o مباحث مربوطه  – ، آخرين ويرايشکتاب داخلی جراحی ايگناتاويکيوس 

 

          منابع جهت مطالعه بيشتر:

 مربوطه حث  اطب داخلی هاريسون، مب 

 ی معتبر پزشکی و پرستاری در زمينه مباحث مربوطهکتابها 

 کتاب مراقبت از بيماران  مبتال به عفونت،  فريدخت يزدانی، انتشارات نور دانش 

 درس اساتيد جزوات آموزشی و اساليدهای موجود بر روی وبسايت 

 نمره رسیمباحث د
 شی جستجوی علمی ـ پژوه

 )نمره اضافی( 

 2.5 سيستم متابوليك

يك نمره بر اساس موارد مشخص شده در  

با يکی از   فقط نتیجستجوی اينتر و کالس

 اساتيد

 25/2 بيماری های عفونی 

 25/1 اطاق عمل 

 2.5 پوست و سوختگی

 4.5 خون 

 2.5 چشم و گوش

 4.5 اعصاب
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 نم دکتر یزدانیخااستاد: ؛  اتاق عمل و بيهوشی  ؛ مباحث بيماریهاي عفونی 

 جلسه  تاریخ  روز   ساعت    رئوس مطالب

، بررسی و  شوک سپتيك  تعريف بيماريهای عفونی واگير و غيرواگير، پيشگيری از عفونت،  

،  عاينات فبزيکیمسالمتی،    تاريخچه)شناخت مددجويان مبتال به بيماری های عفونی

   تستهای تشخيصی و عاليم شايع(

8ـ    9:30    1 24/11/1400 يکشنبه 

پرستاری در بيماريهای قابل انتقال مقاربتی)سيفليس، سوزاک، هرپس تناسلی(،  پرستاری  

لوز  مونالزيس، شيگعفونتهای باسيلی)تب مالت، سال  در عفونت های باکتريال) وبا، سل ريه(،  

 وکوکسی، کزاز، گازگانگرن، جذام مننژيت مننگ  ،  و تيفوييد(

8ـ    9:30    2 1/12/1400 يکشنبه 

های ويروسی)آنفلوآنزا، منونوکلئوز عفونی، هاری، سارس، ايدز، تب کريمه، جنون    عفونت

 س( گاوی(، عفونت های انگلی) ليشمانيوز، ماالريا(، عفونت قارچی) هيستوپالسموزي
8ـ    9:30    3 8/12/1400 يکشنبه 

  و  استريليزاسيون،  جراحی  وسايل،  عمل  اتاق  ثابت  وسايل،  عمل  اتاق  تشکيالت  و  ساختمان

  شارانت  از  يشگيریپ،  بزرگ  های  جراحی  اثرات،  آن  های  روش  انواع  و  جراحی،  آن  انواع

  های  مراقبت،  جراحی  حين  بيمار  های  پوزيشن  انواع  عمل،    اتاق  در  ايمنی  حغظ  و  عفونت

 (، ريکاوری،    CSR،  سيرکوالتور  و  اسکراب)  پرستاران  نقش  و  وظايف،  جراحی   عمل  از  قبل

8ـ    9:30    4 15/12/1400 يکشنبه 

  در  بيماران  زا  خاص  های  قبتمرا  ارائه  ،بيهوشی  در  مصرفی  داروهای  و  بيهوشی  های  روش

  پرستاری  فرايند  کاربرد  با  مراقبتها  اصول،  عمل  حين  پرستاری  های  مراقبت  ،بيهوشی  حالت

    جراحی  اعمال  از  بعد

8ـ    9:30     22/12/1400 يکشنبه 

 کتر اباذريم دمباحث سيستم غدد و متابوليک؛ استاد: خان
 جلسه  تاریخ  روز   ساعت  رئوس مطالب 

 آن   پرستاری  های   مراقبت  و  هيپوفيزغده    اختالالت
 1 24/11/1400 يکشنبه 9:45ـ    11:15

 آن   پرستاری  های   مراقبت  و  تيروئيدغده    الالتاخت
 9:45ـ    11:15

 2 1/12/1400 يکشنبه

  مراقبت  و  آدرنالغدد  تالالتاخ  ـآن     پرستاری  های  مراقبت  پاراتيروئيد وغدد    اختالالت

 9:45ـ    11:15 آن   پرستاری  های
 3 8/12/1400 يکشنبه

 آن   پرستاری  های  مراقبت  و  آدرنالغدد    اختالالتادامه  
 9:45ـ    11:15

 4 15/12/1400 يکشنبه
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 ناصري   خانم:  استاد؛   حمایتی  سيستم  و   خون   مباحث

 جلسه  تاریخ روز  ساعت مبحث رئوس مطالب

يولوژی سيستم آناتومی و فيزمروری بر طرح درس ـ  رفیمع

   خونساز
 1 24/11/1400 یکشنبه 15:15ـ    16:45 خون 

بررسی و شناخت سيستم خونساز )شرح حال سالمتی، تستهای 

      تشخيصی و عاليم شايع( 
 2 1/12/1400 یکشنبه 15:15ـ    16:45 خون 

 3 8/12/1400 یکشنبه 15:15ـ    16:45 خون  ن  هآ آنمی فقرـ  مروری بر اختالالت سلولهای قرمز خون

 4 21/1/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15 خون   آنمی آپالستيكـ گالوبالستيك مآنمی های 

 خون  و مراقبتها   آنمی های هموليتيك
 5 28/1/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15

 خون  تعطيل 
 6 4/2/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15

اختالالت سلولهای سفيد خون   بر  مروریـ مروری بر پلی سيتمی  

 (می و  مولتيپل ميلومالوس ،نوتروپنی)

 خون 
 7 11/2/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15

 (مروری بر هموستاز و اختالالت مربوطه )ترومبوسيتوپنی

و   DICو هموفيلی،  ITP )اختالالت هموستاز 

اختالالت سيستم لنفاوی )هوجکين و   ـ يپوپروترومبينمی(ه

 هوجکينی(ير لنفوم های غ 

 خون 
 8 18/2/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15

شناخت   و  بررسی  ـ  پوست  فيزيولوژی  و  آناتومی  بر  مروری 

)درماتيت  ـ  سيستم حمايتی   پوست  التهابی  اختالالت  بر  مروری 

 اختالالت ترشحی )آکنه ولگاريس( ـ ها و پسوريازيس(  

 پوست

 9 25/2/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15

باکتري های  فوليکول  ايیعفونت  زخم،  های عفونت    ـ    يت()زرد 

پوست انگلی  و  قارچی  تاولی   ـ  ويروسی،  ـ    پوست  اختالالت 

 بدخيمی های پوست

 پوست

 10 1/3/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15

سوختگی بر  ای  انواع)  مقدمه  و  تعيين    ،تعريف  و  بندی  درجه 

  اختالالت سيستميك در سوختگی ( ـدرصد سوختگی
 پوست

 11 8/3/1401 کشنبهی 9:45ـ    11:15

گرا انواع  ـ  سوختگی  در  درمانی  فالپ  مايع  و  ها  ـ  فت  ها 

 مراقبتهای سوختگی ـ نوتوانی در سوختگی 
 پوست

 12 22/3/1401 یکشنبه 9:45ـ    11:15
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 مباحث اعصاب و چشم و گوش؛ آقاي دکتر آذربرزین

ز رو ساعت  مبحث رئوس مطالب  جلسه  تاريخ 

تستهای تشخیصی  -چشم یزیولوژیو فمروری بر آناتومی 

 مخصوص چشم
15:15-16:45 چشم  1 12/1400/ 15 یکشنبه 

بیماریهای قرنیه    -اراکتانکساری ـ گلوکوم و کا ت وبعی

 صدمات و بیماریهای التهابی چشم -و شبکیه 
15:15-16:45 چشم  2 12/1400/ 22 یکشنبه 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش و آزمایشات  

 وش ی گتشخیص
8-9:30 گوش  3 1401/ 1/ 14 یکشنبه 

های گوش میانی و داخلی  بیماری  -بیماریهای گوش خارجی

 واییـ ناشن
شگو   9:30-8  4 1401/ 1/ 21 یکشنبه 

 مبحث و عصبی سیستم فیزیولوژی و آناتومی بر مروری

IICP 

8-9:30 اعصاب   5 1401/ 1/ 28 یکشنبه 

8-9:30 اعصاب  ش هو  هوشیاری و عدم هوشیاری و مراقبت از بیمار بی  6 4/2/1401 یکشنبه 

Head Injury 8-9:30 اعصاب  مربوطه مراقبتهای پرستاری  و  7 1401/ 2/ 11 یکشنبه 

پرستاری آنها ـ تشنج و صرع و صدمات عروقی مغز و 

 مراقبتهای آنها 
8-9:30 اعصاب   8 1401/ 2/ 18 یکشنبه 

انواع سردرد و مراقبتهای پرستاری از بیمار مبتال به 

 ردسرد
8-9:30 اعصاب   9 1401/ 2/ 25 یکشنبه 

8-9:30 اعصاب  پرستاری آنها عفونتهای سیستم عصبی و  10 1/3/1401 یکشنبه 

8-9:30 اعصاب  و پرستاری آنها  ماریهای خاص سیستم عصبیبی  11 8/3/1401 یکشنبه 

 آسیب به مبتال بیماران از پرستاری و نخاع های  یماریب

8-9:30 اعصاب  عینخا  12 1401/ 3/ 22 یکشنبه 
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