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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

ت اسید و باز الالمدل فرایند پرستاری به عنوان زیربنای عملکرد علمی پرستاری در عرصه بالین و همچنین اخت ،در این درس

دربرگیرنده ارائه مراقبت پرستاری مبتنی بر مدل فرایند  پایه ای پرستاری تدریس می گردد. این درسمفاهیم ان یکی از به عنو

خته های پرستاری در اختالالت حرکتی و گوارشی است. تدریس مباحث این درس به دانشجویان کمک می کند تا با تلفیق آمو

 هیم پرستاری ضمن به کارگیری فرآیند پرستاری در مراقبت از بزرگساالن و سالمندانخود با علوم پایه بتواند از نظریه ها و مفا

در  مهارتهای فراشناختی همچون تفکر انتقادی و تفکر خالق ارتقایدر این راستا  .دناستفاده کناختالالت حرکتی و گوارشی  با

ارتقاء سالمت بزرگساالن و سالمندان  ویان درتوسعه صالحیت های حرفه ای دانشج تشخیص های پرستاری به منظور بکارگیری

 مورد توجه است.از پیشگیری تا توانبخشی 

 

 اهداف کلی:

هدایت دانشجویان جهت تلفیق آموخته های علوم پایه با مفاهیم پرستاری مبتنی آشنایی دانشجو با مفاهیم زیر بنایی پرستاری و 

اصول  در نظرگرفتن بکارگیریبا  یو گوارش یاختالالت حرکت با ن/ سالمندانبر مدل فرایند پرستاری در ارائه مراقبت به بزرگساال

 اخالقی و موازین شرعی  

 

 

 

 االنپرستاری سالمت بزرگسگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 511353  شماره درس:                                        1پرستاری سالمت بزرگساالن   عنوان  درس: 

                                                  نظری واحد 3  نوع و تعداد واحد: 

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

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی:                            3پرستاری ترم      فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

                  16لغایت  14یکشنبه و سه شنبه ها           زمان کالس:

 18لغایت  16ها  یکشنبه زمان حضور در دفتر کار:                                     مریم باقری دکتر :  مسئول درس

 03137927550:  شماره تماس 

    Maryam.bagheri@nm.mui.ac.ir: Email                         
 وسی رضاییمآقای دکتر اعتمادی فرد و آقای ن، خانم دکتر مردانیاآقای دکتر شهریاری، خانم دکتر باقری،  اساتید درس:
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 اهداف رفتاری:

 د بود: دانشجو قادر خواهدر پایان این درس 

 
 بیان نماید. ارائه مراقبت به مددجویان رافرایند پرستاری در  بکارگیریاهمیت  .1

 .مراحل فرایند پرستاری را نام ببرد .2

 براساس سناریوهای بالینی ارائه شده، تشخیص های پرستاری را شناسایی نماید. .3

 یک برنامه مراقبت پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری ناندا تدوین نماید. .4

 

 د.ده شرح را باز و اسید تعادل مفهوم .5

 و بالینی ، تظاهراتعلت شناسی نظر از را )یکمتابول و تنفسی متابولیک، آلکالوز و تنفسی اسیدوز( باز و اسید اختالالت انواع  .6

 .نمایند مقایسه پرستاری مراقبت و درمان ،آزمایشگاهی

 مشکالت سالمتی و تشخیص های پرستاری مرتبط با اختالالت اسید و باز را شناسایی کند. .7

 ن نماید.مبتنی بر تشخیص های پرستاری ناندا تدوی در اختالالت اسید و باز یک برنامه مراقبت پرستاری .8

 

 .دده توضیح را حرکتی سیستم فیزیولوژی و آناتومی   .9

 .درا شرح ده )شایع و عالئم تشخیصی های فیزیکی، تست سالمت، معاینات تاریخچه(حرکتی  سیستم شناخت و بررسی .10

 .دده شرح را تنه تحتانی و فوقانی های ماندا در آن انواع استفاده و  موارد گچ، .11

  )گچ کردن کفه دو و برداری دریچه گچ، شدن خشک از بیمار درگچ، مراقبت(در گچ  نی بر فرایند پرستاری رامراقبتهای پرستاری مبت .12

 را بیان نماید.

 ترومبوز عفونت، گچ، آمبولی چربی، سندرم کمپارتمان، سندرم گچ، عوارض آن، از پس و شدن خشک هنگام در گچ در بیمار برای .13

 اسایی و حداقل یک برنامه مراقبتی مبتنی بر فرایند پرستاری تدوین نماید.تشخیص های پرستاری را شن عمقی ورید

 بیان نماید. مبتنی بر فرایند پرستاری پرستاری مداخالت و استخوانی و پوستی کشش تحت بیماران از کلی شناخت و بررسی .14

 را  (و شکستگی مفاصل رفتگی در وردگی،خ پیچ و کشش کوفتگی،(حرکتی  سیستم صدمات مبتال بیمار شناخت و بررسی، کیسمبتنی بر   .15

 انجام دهد.

 ارائه تدوین و ارائه نماید.های  شکستگی انواع در انتظار مورد برآیندهای و پرستاری، اهداف های تشخیص یبا ارائه یک برنامه مراقبتی .16

 عالئم ذکر با را نقرسی و آرتریت نقرس ستخوان،ا نرمی استخوان پوکی ازجمله متابولیکی های بیماری به مبتال بیمار اختصاصی شناخت و بررسی .17

 .دده شرح ها و نشانه

 بیان نماید. را تشخیصی معیارهای و استخوانی، انواع؛ عوامل خطرساز تومورهای با بیمار در شناخت و بررسی مبتنی بر کیس، .18

، ارائه مراقبت درمانی و روشهای و نشانه (، عالئمفقرات ستون سل و مفاصل و استخوان سل ،عفونی آرتریت ، استئومیلیت (استخوانی عفونتهای .19

 .دده شرح را بیمار به آموزش مبتنی بر فرایند پرستاری و

 روشهای و نشانه ها و عالئم ذکر با را ارتریت استئو و اریتماتو لوپوس اسکلرودرمی، روماتوئید، ارتریت مانند همبند بافت بیماریهای .20

 .دده شرح ی بر فرایند پرستاریمبتن نوتوانی تا پیشگیری از درمانی

 

 .دده شرح را گوارش سیستم یولوژیو فیز آناتومی .21

عالئم  و تشخیصی های تست فیزیکی، سالمت،معاینات تاریخچه( جذب  و هضم سیستم ای، تغذیه شناخت و بررسیمبتنی بر کیس،  .22

 بیان نماید.  )شایع

 .مقایسه نماید ار تغذیه های روش انواع و تغذیه سالم، سوء فرد در تغذیه  .23

را با توجه  بزاقی( غدد و سنگ تورم دهان، سرطان ژنژیویت، ،استوماتیت (و دندان  دهان شایع بیماریهایمراقبت های پرستاری در  .24

 مبتنی بر فرایند پرستاری توضیح دهد.  و  شناخت و بررسیبه 

و  شناخت و بررسی حاصل از های داده نظر از را کول(دیورتی ،آشاالزی مری، سرطان ،مری ورم مری، واریس (مری  شایع بیماریهای .25

 مقایسه نماید. در هریک از اختالالت را مربوطهپرستاری  مراقبتهای
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 زخم ،معده نسرطا ، ومزمن حاد گاستریت(معده  شایع بیماریهایمراقبت جامع بر اساس فرایند پرستاری از مددجویان مبتال به:  .26

 شرح دهد.را  ) معده

مقایسه مربوطه  اریپرست و مراقبتهای شناخت و بررسی از حاصل های داده نظر از را  (پریتونیت آپاندیست،(روده  هابیالت بیماریهای .27

 نماید.

 پرستاری ایمراقبته و  فیستول( ،هموروئید ،سرطان ،کرون،کولیت(مزمن  التهابی بیماریهای بررسی و شناخت درمبتنی بر کیس،  .28

 .دده را توضیح مربوطه

 دماتص کبد و  سیروز هپاتیت، یرقان، انواع و کبد شایع بیماریهای در را ارزشیابی و مداخالت تا شناخت و بررسی از پرستاری فرایند  .29

 .دده کبد شرح

و  صفرا کیسه تهابصفرا، ال کیسه شایع بیماریهای دررا  یابیو شناخت تا مداخالت و ارزش یاز بررس یپرستار ندیفرا س،یبر ک یمبتن .30

 .دکن مقایسه را و پانکراتیت راویهای صف سنگ

  

 )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: روش تدریس 

 ، کوئیز، بحث گروهی و ...(پاسخ و پرسشسخنرانی تعاملی ) -

 ی کوچکهاگروهبحث در  -

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم ) -

 یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی -

 (PBLحل مسئله )یادگیری مبتنی بر  -

 (case based learningبر مورد ) یمبتن یریادگیروش  -

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 کالسی به موقع حضور داشته باشد.رعایت نظم  با آنالینحضوری/ در جلسات  .1

نبوده و برای  ه شرکت در امتحان پایان ترمجاز بدر صورت داشتن غیبت بیش از چهار هفدهم کل جلسات، دانشجو م .2

 وی نمره صفر منظور خواهد شد.

 های آنالین )نظیر گوش دادن فعال و مشارکت در پرسش و پاسخ ها(حضور فعال در کالس .3

 مطالعه محتواهای جلسات آفالین الزامی است. .4

دهی سواالت  های گروهی و پاسخ های یادگیری نظیر انجام تکلیف، شرکت در آزمون و شرکت در بحثانجام فعالیت .5

 شود.به منزله به عنوان فعالیت کالسی محسوب می

 است. الزامی کوییز و ترم پایان و ترم میان هایآزمون در شرکت .6

 باشد. می 100 از 50معادل 20از 10درس واحد این در شدن قبول منظور به نمره حدنصاب کسب .7

 
 

 الین و جلسات آنالین به تفکیک(:)در جلسات حضوری، آف قوانین و مقررات کالس

 مطالعه نماید. 1قبل از حضور در واحد درسی بزرگساالن  پرستاری مفاهیم پایه و داروشناسی دروس .1

 در هر جلسه با آمادگی و مطالعه مباحث قبلی در کالس درس حاضر شود. .2

 .باشند داشته فعال مشارکت یادگیری،– یاددهی در فرایند .3

 ها( پاسخ و پرسش در فعال، مشارکت دادن )مانند گوش دباش داشته ینکالس انال در فعال حضور .4

 نماید.کردن میکروفن و دوربین را قبل از شروع کالس فراهم  نبرای جلسات انالین امکان روش .5
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 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 20نمره از  فعالیت ردیف

 1 در زمان مقرر فیانجام تکال 1

 1 یکالس یآزمون ها 2

 یدر کالس ها فعال حضور و مشارکت 3
 مجازی /یحضور

1 

 7 ترم انیامتحان م 4

 10 پایان ترمامتحان  5

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع
 ن ویرایش(آخری(. تهران. نشر سالمی/ جامعه نگر )ترجمه) دستگاه گوارش یداخل یهایماری.بجراحی یداخل یپرستار برونر سودارث. .1

 (شیرایو نیجامعه نگر )آخر /ی)ترجمه(. تهران. نشر سالم پرستاری ارتوپدی .یجراح یداخل یبرونر سودارث. پرستار .2

تهران: نشر  ،یکولوژها، شوک، ان تیدرد، آب و الکترول ماریمراقبت از ب ی، چالش هایجراح یداخل یو سودارث. درسنامه پرستار برونر .3

 ()آخرین ویرایشجامعه نگر 
4. Polaski, A.L. TaTro,S,E, Luckmanns, core principle and practice of Medical Surgical Nursing. 

Philadelphia. (last edition( 
5. Smeltzer, S.C. & Bare, B Brunner and Suddarts Text Book of  Medical Surgical Nursing. Philadelphia: 

Lippincott. (last edition( 
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 جدول زمان بندی کالس

   511353 رس:شماره د                                                       1پرستاری سالمت بزرگساالن عنوان درس: 

 1401-1402اول سال:  نیمسال تحصیلی و  

 14-16ه شنبه س، 14-16یکشنبه زمان:      1گروه      3 دانشجویان ترمفراگیران:    پرستاریرشته تحصیلی: 

    

 خانم دکتر باقری، آقای دکتر شهریاری، آقای دکتر اعتمادی فراساتید درس: 
 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه و ساعت تاریخ ردیف

 شنبهیک 1

20/06/1401 

 14-16ساعت 

 

معرفی درس، مراحل فرایند 

اخت و پرستاری، بررسی و شن

 تشخیص پرستاری 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

سه شنبه  2

22/06/1401 

 14-16ساعت 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی و 

ارزیابی عملکرد دستگاه عضالنی 

اسکلتی، انجام معاینات فیزیکی، 

 تستهای تشخیصی، عالئم شایع

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 دکتر اعتمادی فر آقای 

 شنبهیک 3

27/06/1401 

 14-16ساعت 

 

مراحل فرایند پرستاری، تدوین 

 اهداف و برنامه ریزی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

  ☐آفالین 

 

 خانم دکتر باقری 

سه شنبه  4

29/06/1401 

 14-16ساعت 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی 

 سیستم گوارش

 

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

یکشنبه  5

10/07/1401 

 14-16ساعت 

 مراحل فرایند پرستاری، اجرا و

 ارزشیابی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

سه شنبه  6

12/07/1401 

 14-16ساعت 

پرستاری در صدمات سیستم 

حرکتی)کوفتگی، کشیدگی، پیچ 

خوردگی، دررفتگی، شکستگی(، 

 شکستگی عوارض حاد

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر اعتمادی فر 

 یکشنبه  7

17/07/1401 

شناخت و بررسی سیستم هضم و 

جذب)تاریخچه، معاینه فیزیکی و 

 تستهای تشخیصی(

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 سه شنبه 8

19/07/1401 

 14-16ساعت 

دیررس پرستاری در عوارض 

شکستگی، شکستگی در مناطق 

 خاص

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

  ☐آفالین 

 

 

 

 

 

 آقای دکتر اعتمادی فر
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 یکشنبه  9

24/07/1401 

فرایند پرستاری در تغذیه درمانی 

بیماران)تغذیه در فرد سالم، سوء 

تغذیه، انواع روشهای تغذیه، 

مراقبت پرستاری از مددجویان 

مبتال به سوء تغذیه نظیر چاقی، بی 

 اشتهایی و پرخوری عصبی(

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 سه شنبه 10

26/07/1401 

 14-16ساعت 

گچ،   در پرستاری مراقبت

 مراقبتهای و تراکشن فیکساتور،

جراحی  اعمال از بعد و قبل

 ، ارتروپالستی زانو و فمورارتوپدی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر اعتمادی فر 

 شنبهیک 11

1/08/1401 

 14-16ساعت 

فرایند پرستاری در مددجویان 

 مبتال به اختالالت هضم و جذب،

 آشاالزی،دیسفاژی،ریفالکس()یمر

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 هسه شنب 12

3/08/1401 

 14-16ساعت 

 در آمپوتاسیون،  پرستاری فرایند

 پا اختالالت

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر اعتمادی فر 

 یکشنبه 13

8/08/1401 

 مددجویان در پرستاری فرایند

 گاستریت)معده اختالالت به مبتال

 معده،سرطان و مزمن،زخم حاد

 (معده

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 سه شنبه 14

10/08/1401 

 14-16ساعت 

 استئوپروز، در  پرستاری فرایند

 استئومیلیت استئوماالسی،

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر اعتمادی فر 

 شنبهیک 15

15/08/1401 

 14-16ساعت 

 مددجویان در پرستاری فرایند

گاستروانتریت، عفونتهای  به مبتال

 انگلی، سندرم روده تحریک پذیر

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 هنبسه ش 16

17/08/1401 

 14-16ساعت 

 اسکلرودرمی، در پرستاری فرایند

 آرتریت نقرسی نقرس،

 ☒ ضوریح

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر اعتمادی فر 

 شنبهیک 17

22/08/1401 

 14-16ساعت 

 از پرستاری مراقبت و دهی سامان

 اختالالت به مبتال مددجویان

 التهابی،کولیت اختالالت)ایروده

 کرون سندرم اولسراتیو،  بیماری

 تحریک پذیر( روده

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ای دکتر شهریاریآق 

 شنبهسه  18

24/08/1401 

 14-16ساعت 

 اختالالت در پرستاری فرایند

آنورکتال،  دفعی سیستم

هموروئید،کیست پایلونیدال، 

 آنورکتال

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 

 

 

 

 

 آقای دکتر شهریاری

 شنبهیک 19

29/08/1401 

 آرتریت در پرستاری فرایند

 اریتماتو لوپوس و روماتوئید

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 آقای دکتر اعتمادی فر 
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 ☐آفالین  14-16ساعت 

 شنبه سه 20

1/09/1401 

 14-16 ساعت

 و تومورها در پرستاری فرایند

روده، هرنی، دیورتیکول،  سرطان

 آپاندیسیت، پریتونیت

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 یکشنبه 21

06/09/1401 

 استئوآرتریت، در پرستاری ایندفر

 پاژه، سل عفونی، آرتریت

 فقرات و ستون مفاصل و استخوان

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر اعتمادی فر 

 سه شنبه 22

08/09/1401 

 14-16ساعت 

 باکتریایی،آبسه و ویروسی هپاتیت

پانکراس،پیوند  و صفرا کبد،کیسه

 بیماری و کلیه،آمیلوئیدوزیس

 ویلسون

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 یکشنبه 23

13/09/1401 

 14-16ساعت 

 باز و اسید تعادل در پایه مفاهیم

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 اقریبخانم دکتر  

 سه شنبه 24

15/09/1401 

 14-16ساعت 

 سرطان حاد، پانکراتیت

 پانکراس،کله پانکراس،صدمات

 سرطان و مزمن، حاد یستیتس

 صفرا، سیروز کبدی کیسه

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر شهریاری 

 یکشنبه 25

20/09/1401 

 14-16ساعت 

 باز)اسیدوز و اسید اختالالت

 متابولیک، آلکالوز و تنفسی

 (متابولیک و تنفسی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

 شنبه سه 26

22/09/1401 

 14-16ساعت 

 اسید اختالالت در پرستاری فرایند

 باز و

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

 تاریخ امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم آموزش
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 جدول زمان بندی کالس

   511353 رس:شماره د                                                       1پرستاری سالمت بزرگساالن عنوان درس: 

 1401-1402اول سال:  نیمسال تحصیلی و  

 14-16، سه شنبه 14-16یکشنبه زمان:      2گروه      3 دانشجویان ترمفراگیران:    پرستاریرشته تحصیلی: 

  

  

 ییخانم دکتر باقری، خانم دکتر مردانیان، آقای موسی رضااساتید درس: 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ ردیف

 یکشنبه 1

20/06/1401 

 14-16ساعت 

 

معرفی درس، مروری بر آناتومی و 

 فیزیولوژی سیستم گوارش

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

سه شنبه  2

22/06/1401 

 14-16ساعت 

مراحل فرایند پرستاری، بررسی و 

 شناخت و تشخیص پرستاری 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

 یکشنبه 3

27/06/1401 

 14-16ساعت 

 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی و 

ارزیابی عملکرد دستگاه عضالنی 

عاینات فیزیکی، اسکلتی، انجام م

 تستهای تشخیصی، عالئم شایع

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

سه شنبه  4

29/06/1401 

 14-16ساعت 

مراحل فرایند پرستاری، تدوین 

 اهداف و برنامه ریزی 

 

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

یکشنبه  5

10/07/1401 

 14-16ساعت 

 

شناخت و بررسی سیستم هضم و 

جذب)تاریخچه، معاینه فیزیکی و 

 تستهای تشخیصی(

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

سه شنبه  6

12/07/1401 

 14-16ساعت 

مراحل فرایند پرستاری، اجرا و  

 ارزشیابی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 

 

 

 

 خانم دکتر باقری

 یکشنبه  7

17/07/1401 

فرایند پرستاری در تغذیه درمانی 

بیماران)تغذیه در فرد سالم، سوء 

تغذیه، انواع روشهای تغذیه، مراقبت 

پرستاری از مددجویان مبتال به سوء 

تغذیه نظیر چاقی، بی اشتهایی و 

 پرخوری عصبی(

 

 ☒ ریحضو

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 
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 سه شنبه 8

19/07/1401 

 14-16ساعت 

پرستاری در عوارض دیررس شکستگی، 

 شکستگی در مناطق خاص

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

  ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

 یکشنبه  9

24/07/1401 

فرایند پرستاری در مددجویان مبتال 

 به اختالالت هضم و جذب،

 مری)آشاالزی،دیسفاژی،ریفالکس(

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 سه شنبه 10

26/07/1401 

 14-16ساعت 

پرستاری در صدمات سیستم 

حرکتی)کوفتگی، کشیدگی، پیچ 

خوردگی، دررفتگی، شکستگی(، 

 شکستگی عوارض حاد

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

 یکشنبه 11

1/08/1401 

 14-16ساعت 

 مبتال مددجویان در پرستاری فرایند

و  حاد معده)گاستریت اختالالت به

 معده( معده،سرطان زخممزمن،

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 سه شنبه 12

3/08/1401 

 14-16ساعت 

 گچ، فیکساتور،  در پرستاری مراقبت

 از بعد و قبل مراقبتهای و تراکشن

جراحی ارتوپدی، ارتوپالستی  اعمال

 مفصل زانو و فمور

 ☒ حضوری

 ☐ین آنال

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

 یکشنبه 13

8/08/1401 

 مبتال مددجویان در پرستاری فرایند

گاستروانتریت، عفونتهای انگلی،  به

 سندرم روده تحریک پذیر

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 سه شنبه 14

10/08/1401 

 14-16ساعت 

 در آمپوتاسیون،  پرستاری فرایند

 پا  اختالالت

 

 ☒ ضوریح

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

15 

 

 

 یکشنبه

15/08/1401 

 14-16ساعت 

 از پرستاری مراقبت و دهی سامان

 اختالالت به مبتال مددجویان

 التهابی،کولیت ای)اختالالتروده

 کرون سندرم اولسراتیو،  بیماری

 تحریک پذیر( روده

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 سه شنبه 16

17/08/1401 

 14-16ساعت 

 استئوپروز، پرستاری در  فرایند

 استئومیلیت  استئوماالسی،

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

 یکشنبه 17

22/08/1401 

 14-16ساعت 

 باز و اسید تعادل در پایه مفاهیم

 

 ☒ حضوری

 ☐ن آنالی

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

 سه شنبه 18

24/08/1401 

 14-16ساعت 

 آرتریت در پرستاری فرایند

 اریتماتو لوپوس و روماتوئید

 

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

 یکشنبه 19

29/08/1401 

 14-16ساعت 

 تنفسی باز)اسیدوز و اسید اختالالت

 و تنفسی وزمتابولیک، آلکال و

 متابولیک(

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 

 

 

 خانم دکتر باقری
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 شنبه سه 20

1/09/1401 

 14-16 ساعت

 التاختال در پرستاری فرایند

آنورکتال،  دفعی سیستم

هموروئید،کیست پایلونیدال، 

 آنورکتال

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 یکشنبه 21

06/09/1401 

 و اسید فرایند پرستاری در اختالالت

  باز

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر باقری 

 سه شنبه 22

08/09/1401 

 14-16ساعت 

 استئوآرتریت، در پرستاری فرایند

 و استخوان پاژه، سل عفونی، آرتریت

 فقرات و ستون مفاصل

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

 یکشنبه 23

13/09/1401 

 14-16ساعت 

 و تومورها در پرستاری فرایند

روده، هرنی، دیورتیکول،  سرطان

 آپاندیسیت، پریتونیت

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 سه شنبه 24

15/09/1401 

 14-16ساعت 

 اسکلرودرمی، در پرستاری فرایند

 آرتریت نقرسی نقرس،

 

 

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای موسی رضایی 

25 

 

 یکشنبه

20/09/1401 

 14-16ساعت 

 باکتریایی،آبسه و ویروسی هپاتیت

پانکراس،پیوند  و صفرا کبد،کیسه

 بیماری و کلیه،آمیلوئیدوزیس

 ویلسون

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 سه شنبه 26

22/09/1401 

 14-16ساعت 

 حاد،سرطان پانکراتیت

 پانکراس،کله انکراس،صدماتپ

 و مزمن، سرطان حاد سیستیت

 صفرا، سیروز کبدی کیسه

 سیروز کبدی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر مردانیان 

 تاریخ امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم آموزش

 

 

 

 

  
 

 


