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هدف کلی: آشنا کردن دانشجو با مفاهيم زیر بنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفيق آموخته های خود در   

اصول  مبتنی برزمينه ی علوم پایه با مفاهيم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجوبان بزرگسال و سالمند 

 اخالقی و موازین اسالمی

 

 جلسه هدف کلی اهداف ویژه شيوه تدریس

پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 .مقدار و ترکيب مایعات بدن را شرح دهد 

 مفاهيم پایه در تعادل آب و الکتروليت را بداند 

 .راه های جذب و دفع مایعات را بيان کند 

  مکانيسم های هموستاتيک برای حفظ ترکيب و حجم مایع بدن را

 را توصيف کند.نام برده و عمل هر یک 

  

آشنایی با اهميت آب در بدن 

 و مکانيسم های هموستاتيک

1 

پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 .هایپوولمی را تعریف نموده و آن را با دهيدراتاسيون مقایسه نماید 

  علل هایپوولمی را نام برده، تظاهرات بالينی، ارزیابی تشخيصی و

 نحوه ی درمان آن را شرح دهد.

 .هایپرولمی را تعریف کرده و عوامل ایجاد کننده آن را نام ببرد 

  تظاهرات بالينی، ارزیابی تشخيصی و نحوه ی درمان هایپرولمی را

 بازگو نماید.

  ،برای بيمار مبتال به هایپوولمی و هایپرولمی براساس فرایند پرستاری

 برنامه ی مراقبتی تدوین نماید.
 

آشنایی با انواع اختالالت آب 

 در بدن

2 

پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 .نقش یون سدیم و پتاسيم را در بدن بيان نماید 

 .هایپو ناترمی و هایپرناترمی را تعریف نماید 

 .علل، عالئم و نحوه درمان هایپو ناترمی و هایپرناترمی را توضيح دهد 

 .هایپوکالمی و هایپرکالمی را تعریف نماید 

 مان هایپوکالمی و هایپرکالمی را توضيح دهد.علل، عالئم و نحوه در 

  برای بيمار مبتال به اختالالت الکتروليتی بر اساس فرایند پرستاری

 برنامه مراقبتی طرح ریزی کند.

  

آشنایی با انواع اختالالت 

 الکتروليت در بدن
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

  نماید.نقش یون کلسيم و منيزیم را در بدن بيان 

 .هایپوکلسمی و هایپرکلسمی را تعریف نماید 

  علل، عالئم و نحوه درمان هایپوکلسمی و هایپرکلسمی را توضيح

 دهد.

 .هایپومنيزیمی و هایپرمنيزیمی را تعریف نماید 

  علل، عالئم و نحوه درمان هایپومنيزیمی و هایپرمنيزیمی را توضيح

 دهد.

 تی بر اساس فرایند پرستاری برای بيمار مبتال به اختالالت الکترولي

 برنامه مراقبتی طرح ریزی کند.

آشنایی با انواع اختالالت 

 الکتروليت در بدن
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 PH .را تعریف نماید 

 .اسيدوز را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرد 

  را علل، عالئم و نحوه ی درمان اسيدوز تنفسی و اسيدوز متابوليک

 شرح دهد.

 .آلکالوز را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرد 

  علل، عالئم و نحوه ی درمان آلکالوز تنفسی و آلکالوز متابوليک را

 شرح دهد.

 .انواع اختالالت مربوط به اسيدوز و آلکالوز را تفسير نماید 

آشنایی با اختالالت اسيد و 

 باز

5 

پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 هدح دشرارش راگوه ستگاژی دفيزیولوو ناتومی آ. 

 شیارگو هستگاد تمشکال به مبتال ربيما شناخت و سیربر یشهارو 

 هد.د حشر را

 تشخيصی تمااقدا از بعدقبل و  یقبتهاامر و زیسا دهماآ هنحو 

 ،فیاسونوگر ،تنفسی یمونهاآز ع،مدفو یمایشها)آز ارشگو هستگاد

 سیربر, فیاگر تی سين, آی.آر.ام ،سکن ا تی سی ،یمربا تنقيه و بلع

, کتوسکوپیوپر ،سکوپیوگاستر ،فاگوسکوپیازو روده، نزیتاتر

 ی،مانومتر ،سکوپیونترا ،کولونوسکوپی ،سکوپیوسيگمویيد

 .هدد حشر را سکوپی(راالپا,همعد تترشحا ناليزآ ،فیافيکوگرد

آشنایی با آناتومی و 

فيزیولوژی دستگاه گوارش و 

خت وروش های بررسی و شنا

 اختالالت گوارشی

1 

پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 .انواع اختالالت لب و دهان و لثه ها را نام ببرد 

  علل، تظاهرات بالينی، روش های تشخيصی ، درمان و مراقبت های

 پرستاری در انواع اختالالت لب و دهان را شرح دهد. 

 راقبت های علل، تظاهرات بالينی، روش های تشخيصی ، درمان و م

 پرستاری در سرطان حفره دهان و حلق را توضيح دهد.

آشنایی با اختالالت حفره  

دهان، اقدامات درمانی و 

 مراقبتی
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

  ،ی قبت هاامرن و ما، درتشخيصیات بالينی، روش های تظاهرعلل

م جساال، تيکوریول، دفتق هياتا، یفالکسزی، رشاالری درآپرستا

 .هدح دشری را گی مررپاو جی رخا

 .اقدامات درمانی در سوختگی های شيميایی ناحيه مری را شرح دهد 

  ،ی قبت هاامرن و ما، درتشخيصیات بالينی، روش های تظاهرعلل

 هد .ح دشررا مری بارت و سرطان مری ری پرستا

 .جهت بيماران مبتال به سرطان مری برنامه مراقبتی را تدوین نماید 

آشنایی با اختالالت مری، 

 اقدامات درمانی و مراقبتی
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 ارش را شرح دهد.گو هستگاد اریگذ لوله اعنوا و افهدا 

  بينی و ای همعد بينی یها سوند دارای رانبيما از ریپرستا قبتامر 

 .هدد حشر را ها لوله طریق از تغذیه  هنحو و ای روده

 هدد حشر را آن به طمربو ریپرستا یها قبتامر و ستومیوگاستر . 

 به طمربو ریپرستا یها قبتامر و ارضعو ده،ستفاا اردمو و افهدا 

 . هدد توضيح را ییدور تغذیه

 9 لوله گذاری سيستم گوارش
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 ی هاقبت امرن و ما، درتشخيصه نحو، علل، مزمند و گاستریت حا

  .هدح دشررا مربوطه ری پرستا

 ی قبت هاامرن و ما، درتشخيصه نحو، علل، ههه و دوازدخم معدز

  .هدح دشررا مربوطه ری پرستا

 ن مادر ،تشخيصه نحو، بالينیات تظاهرژی، پاتوفيزیولوه، معدن سرطا

  .هدح دشر رانها آبه ط مربوری پرستای قبت هاامرو 

 قبل و بعد از عمل جراحی  جهت بيماران مبتال به سرطان معده

 برنامه مراقبتی و آموزشی تدوین کند.

آشنایی با اختالالت معده و 

ساماندهی مراقبت های 

 پرستاری 
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 سندرم ، تظاهرات بالينی، درمان و مراقبت از بيماران مبتال به علل

 روده ی تحریک پذیر را بيان کند.

 ت بالينی، درمان و مراقبت از بيماران مبتال به ، تظاهراعلل

 را توضيح دهد. آپاندیسيت و پریتونيت

 .بيماری های التهابی روده را ليست نموده و هریک را شرح دهد 

 های های پرستاری در بيماران مبتال به بيماریدهی مراقبتسامان 

 .التهابی روده )کوليت اولسراتيو و بيماری کرون( را توضيح دهد

  مسئوليت های پرستار را در تامين نيازهای بيمار دارای ایلئوستومی

        شرح دهد.

آشنایی با اختالالت روده، 

 اقدامات درمانی و مراقبتی

11 

پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 .سوء جذب را تعریف کرده و عوامل ایجاد کننده آن را ليست نماید 

 و نحوه ی سامان دهی آن ها را  انواع مختلف انسداد های روده ای

 توضيح دهد.

  از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بيماران مبتال

 به سرطان کولون و راست روده استفاده کند.

 .بيماری های مقعد و راست روده را ليست نماید 

 آبسه ، تظاهرات بالينی، درمان و مراقبت از بيماران مبتال به علل

آنورکتال، فيستول مقعدی، فيشر، هموروئيد و سينوس پایلونيدال را 

 توضيح دهد.

  جهت بيماران مبتال به اختالالت مقعد و راست روده برنامه مراقبتی

 تدوین نماید.

آشنایی با اختالالت روده و 

راست روده واقدامات درمانی 

 و مراقبتی
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 و

 

 

13 

پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

  تست های کارکرد کبد و تظاهرات بالينی اختالل کارکرد کبد را

 توضيح دهد.

  درمان طبی، جراحی و پرستاری بيمارا دچار واریس مری را شرج

 دهد.

  انواع هپاتيت، علل،  تظاهرات بالينی، درمان و مراقبت های پرستاری

 مربوط  به آن را توضيح دهد.

 ویلسون، از بيماران مبتال به، تظاهرات بالينی، درمان و مراقبت علل 

 سيروز کبدی و سرطان کبد را توضيح دهد.

 .برای بيماران مبتال به سيروز کبدی برنامه ی مراقبتی تدوین نماید 

آشنایی با اختالالت کبد و 

 اقدامات درمانی و مراقبتی
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 .اختالالت کيسه صفرا ليست نماید 

 کوله رات بالينی، درمان و مراقبت از بيماران مبتال به ، تظاهعلل

 سيستيت و کوله ليتيازیس را توضيح دهد.

 .روش های درمان سنگ کيسه صفرا را با هم مقایسه کند 

  برای بيماری که تحت عمل جراحی کيسه صفرا قرار گرقته برنامه

 مراقبتی تدوین نماید.

  

آشنایی با اختالالت کيسه 

درمانی و صفرا و اقدامات 

 مراقبتی

15 
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پاورپوینت، پرسش و 

 پاسخ، بحث گروهی

 .پانکراتيت حاد و مزمن را توضيح دهد 

  از فرایند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بيماران مبتال

 به پانکراتيت استفاده کند.

 سرطان ، تظاهرات بالينی، درمان و مراقبت از بيماران مبتال به علل

 توضيح دهد.پانکراس را 

 

آشنایی با اختالالت پانکراس 

 و اقدامات درمانی و مراقبتی
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 نحوه ارزشيابی

 حضور فعال در بحث های کالسی 

 تکاليف درسی 

 امتحان ميان ترم و پایان ترم 
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