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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و زنان تناسلی دستگاه و  ،غدد درون ريز،  عفونی دستگاههاي فيزيولوژي و تشريح بر مروري ضمن درس اين :شرح درس

 ذكتر  دستتگاههاي  يك از هر در شايع اختالالت و پرداخته ها سيستم اين در تشخيصی روشهاي و ها آزمايش شرح مردان به

 آمتوز   بر تاكيد با نوتوانی پيشگيري تا از پرستاري هاي مراقبت و عوارض درمان، پاتوفيزيولوژي، اتيولوژي، نظر از را شده

ضمن تدريس اين درس به دانشجو كمك می شود آموخته هاي خود را بتا آموختته هتاي     .دهد می توضيح خانواده و بيمار به

قبلی تلفيق نموده و از ساخت دانشی جديد خود براي ارتقاء صالحيت حرفه اي خود در مراقبتت از متددجويان بزراستا  و    

 سالمند بهره ايرد.

 

حرفه اي در ارائه مراقبت به مددجويان بزراسا  ايجاد توانايی در دانشجو به منظور ارتقاء توانمندي  اهداف کلی:

بر اساس فرآيند  مردان و زنان تناسلی غدد درون ريز، عفونی، دستگاهيا سالمند مبتال به اختالالت شايع سيستم هاي 

 پرستاري،و با بهره ايري از مهارت تفکر خالق و پايبندي به اصو  اخالقی حرفه اي در خدمات پرستاري

 

 وعالئم تشخيصی هاي فيزيکی،تست سالمت،معاينات )تاريخچه سيستم غدد درون ريز شناخت و بررسی اهداف رفتاری:

 دهند شايع(را شرح

 درمان ومراقبت هاي پرستاري شرح دهند. ,ونشانه ها  ,را از نظر علل، عالئم اختالالت غده تيروئيد )كم كاري، پركاري،(

 سالمت بزرگساالنگروه آموزشی 
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 درمان ومراقبت هاي پرستاري شرح دهند. ,ونشانه ها ,عالئمرا از نظر علل،  اختالالت متابوليسم)ديابت(

طرح صحيح مراقبت پرستاري جهت رفع مشکالت ناشی از اختالالت غدد مترشحه داخلی) اختالالت تيروئيد، ديابت 

 (تدوين نمايند.

تشخيصی وعالئم بررسی وشناخت مددجويان مبتال به بيماري هاي عفونی و تاريخچه سالمت، معاينات فيزيکی )تست هاي 

 شايع( را بيان نمايند.

 عفونت هاي باكتريا  و ويرا )سل ،تب مالت ،مننژيت، و كزاز.آنفلونزا( را توصيف نمايند

مشکالت مربوط به بيماران مبتال بيماري هاي عفونی را تشخيص داده و برنامه ريزي صحيح پرستاري جهت رفع اين 

 مشکالت طراحی نمايند

 دهند توضيح را وپستان مردان و زنان مثل توليد سيستم وفيزيولوژي آناتومی

:الزم به ذكر است كه مي توان اهداف بسيار اختصاصي تر و جزيي تر تدوين نمود ولي با توجه به محدوديت صفحه توجه

 مجبور شديم اهداف را به صورت كلي تر تدوين نموده واين اهداف توسط مدرسين اطالع رساني خواهد شد.
 تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:روش  

 پيش سازمان دهنده 

 سخنراني 

 در گروه های كوچک بحث 

 Case method 

 پرسش و پاسخ  

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 وايت بورد 

 ماژيک 

 كتاب 

 كامپيوتر 

 اينترنت 

 سامانه نويد 

 

 

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

)شايسته است و رعايت نظم و ترتیب، اصول اخالقی و موازين اسالمی در کالس.  ،نداشتن غیبتحضور به موقع

دقیقه قبل از شروع در کالس حاضر باشند.(الزم به ذکر است که در صورت داشتن غیبت بیش از چهار  5دانشجويان 
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 ترم نبوده و برای وی نمره صفر منظور خواهد شد. هفدهم کل جلسات،دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پايان
 پس از هماهنگی با استاد صورت گیرد.خروج ازکالس . 2

.دانشجويان بايستی از مطالعه جزوات غیر مرتبط با موضوع درس،صحبت با همکالسی ها،استفاده از تلفن همراه،کار 3

 خودداری نمايند. با نوت بوک و هر اقدام ديگری که سبب اختالل در نظم کالس گردد

 ..حضور فعال داشتن در کالس)نظیر گوش دادن فعال و مشارکت در پرسش و پاسخ ها(4

الف( غیبت درجلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشی مربوطه درصورتی مجازخواهدبود  -5

وباتشخیص معاون محترم  يید شدهأومشمول کسر نمره نخواهد گرديد که با ارائه مدارک مستند وگواهی معتبر وت

 آموزشی دانشکده مجاز شناخته  شود.

 ب( نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو درکالس درس درسقف کمتر ازچهار هفدهم به شرح زير می باشد:

 يک جلسه غیبت غیر موجه                                              قابل بخشش -

 کسر يک نمره                                           دو  جلسه غیبت غیر موجه     -

 نمره 25/2سه  جلسه غیبت غیر موجه                                              کسر -

 نمره 4چهار جلسه غیبت غیر موجه                                             کسر -

غیرمجاز( که به صورت گروهی انجام می شود، به ازای هرجلسه استاد ج( درخصوص نحوه برخورد با تعطیلی کالس )

 نمره کسر نمايد. 2می تواند تا سقف 

 د( استاد مکلف به حضور وغیاب درتمامی جلسات درس وتحويل لیست حضوروغیاب به آموزش دانشکده می باشد.

غیاب ازاستاد واجرای مقررات آموزشی براساس مصوبات شورای  و ه( آموزش دانشکده ملزم به دريافت لیست حضور

 آموزشی دانشگاه وآئین نامه های مربوطه می باشد. 

 
 

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

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 02نمره از  فعالیت ردیف

 2 نمره 1فعال در کالس و پاسخ و به سواالت :  حضور 1

 8 میان ترم  0

 01            سواالت چندگزینه ای() یپایان دوره:  آزمون کتب 3

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع
1- Brunner& Suddarth, Text Book of Medical surgical nursing, Philadelphia: co. 2018 
0- .Kathleen S.Osborn,Cheryl E Wraa,Annita B Waston.Medical – Surgical 

Nursing.preparation for practice.pearson.Boston 2016 
3- Donna D Ignatavicius.M Linda Workman. Medical – Surgical Nursing Critical 

thinking for collaborative Care.5th edition Saunders.ST.Louis2019. 
 2222 نواک -4
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 جدول زمان بندی کالس

  1041-1041اول سال: نیمسال تحصیلی و      511356 شماره درس: مراقبت پرستاری در منزلعنوان درس: 

61-61شنبه ها ساعت  زمان:    دومگروه  5دانشجويان ترم  فراگیران:                    پرستاری رشته تحصیلی:

     

 صبوحی، خانم مومنیدکتر یوسفی، خانم اساتید درس: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

مروری بر آناتومی و فیزيولوژی سیستم  2/7/1041 1

تولید مثل مردان،بررسی و شناخت 

سیستم) تاريخچه سالمتی،معاينات 

هیپر  فیزيکی ،تست های تشخیصی(

 خیم پروستات،پروستاتیتپالزی خوش 

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 آقای دکتر یوسفی

 اختالالت)لگن  و تناسلی دستگاه های عفونت 9/7/1041 2

 از مراقبت و تناسلی،درمان دستگاه ساختاری

 خانواده و بیمار به آموزش و نوتوانی تا پیشگیری

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم مومنی

 و تناسلی دستگاه های ادامه عفونت 11/7/1041 3

 تناسلی،درمان دستگاه ساختاری اختالالت.)لگن

 به آموزش و نوتوانی تا پیشگیری از مراقبت و

 خانواده و بیمار

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 مومنیخانم 

 رحم،و و تخمدان بدخیم و خیم خوش تومورهای 23/7/1041 0

 بیمار به آموزش و رحم،پیشگیری دهانه سرطان
 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم مومنی

 و خیم خوش تومورهای)پستان بافت اختالالت 34/7/1041 5

 نوک بیماريهای و بدخیم،آبسه،کیست،هیپرتروفی

 و بالینی پستان،خطرسازها،تظاهرات

به  آموزش و نوتوانی تا پیشگیری آزمايشگاهی،از

 بیمار

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم مومنی

 و بالینی پروستات،تظاهرات سرطان 7/8/1041 1

 و طبی های درمان پاراکلینیکی،انواع

 و رستاری های مراقبت و جراحی

 بیمار آموزش و پرستاری بیمار آموزش

 وخانواده

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 آقای دکتر یوسفی

آلت تناسلی : اورکیت،  و  بیضه اختالالت 10/8/1041 7

 بیضه، تورشن واريکوسل، اپیديديمیت،

 و بالینی بیضه، تظاهرات سرطان

 درمان تشخیص،آزمايشگاهی، 

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 آقای دکتر یوسفی

 ، تعريف، طبقه بندی،)عالئم, ونشانه ها ابتيد 21/8/1041 8

 مروری بر آناتومی و فیزيولوژی(
 

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم صبوحی

 دکتر نوریخانم  ☐تکلیف ☐ حضوری به مبتال مددجويان شناخت و بررسی 28/8/1041 9
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 ☐آنالین  رايج اصطالحات عفونی بیماريهای

 ☐آفالین 

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

عفونت های باکتريال و ويرال) تب مالت  5/9/1041 14

-عالئم-، ، مننژيت ، کزاز، سل( تشخیص

 پرستاریمراقبت -درمان

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر نوریخانم 

ادامه عفونت های باکتريال و ويرال)  12/9/1041 11

-عالئم-آنفلونزا،  سپتی سمی( تشخیص

 پرستاریمراقبت -درمان

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 دکتر نوریخانم 

 )کنترل و درمان با تغذيه و ورزش(  ابتيد 19/9/1041 12

 و کنترل قند خون و کتون

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم صبوحی

 )دارودرمانی ابتيد 21/9/1041 13

 و تدابیر پرستاری

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم صبوحی

 )عوارض حاد ديابت و فرايند پرستاری ابتيد 3/14/1041 10

 در ديابت(

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم صبوحی

 عوارض دير رس ديابت() ابتيد 14/14/1041 15

 مراقبت پرستاری از بیماران ديابتی و بستری و

 تحت عمل جراحی

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم صبوحی

اختالالت غده تیروئید )عملکرد تیروئید، بررسی  17/14/1041 11

و يافته های تشخیصی و آزمونهای تیروئید، کم 

 کاری تیروئید و مراقبت های پرستاری(

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم صبوحی

تیروئید )  اختالالت غده 20/14/1041 17

هیپرتیروئیديسم، تیروئیديت، تومورهای 

تیروئید، گواتر و سرطان تیروئید و 

 مراقبت های پرستاری(
 

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم صبوحی

 بر اساس تقويم آموز تاریخ امتحان پایان ترم: 

 


