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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

در این درس فراگیران با اتکا به آموخته های قبلی خود، مراقبتهای پیشرفته و آموزش به مددجویان مبتال به اختالالت 

صفراوی و پانکراس، غدد درون ریز، کلیه، مجاری ادراری و تناسلی را فراگرفته و بر سیستمهای گوارش، کبد، مجاری 
اساس یک الگوی منتخب پرستاری به کسب مهارت در زمینه مراقبت پیشرفته از مددجویان در بیمارستان و سایر 

ستاری و استخراج مراکز مراقبتی مربوطه خواهند پرداخت. مبنای ارائه مراقبتهای تخصصی پرستاری، فرایند پر

 تشخیصهای پرستاری طبق دسته بندی جدید ناندا متناسب با وضعیت بیمار می باشد.

 

 اهداف کلی:

 و علوم پایه زمینه در خود هایآموخته تلفیق برای او در توانایی ایجاد و دانشجو برای مناسب شناختی ساخت تقویت و ایجاد

 سیستم گوارشی، غدد درون ریز و کلیوی اختالالت به مبتال مددجویان به مطمئن و ایمن مراقبت ارائه راه در بالینی علوم

 

 اهداف رفتاری:
 

 : باشند قادر دانشجویان است امید کلی هدف به توجه با درس این پایان در

 ( و مراقبتهای مربوطه رامری سرطان، ریفالکس، تومورهای خوش خیم و دیورتیکول ،آشاالزی)مری شایع بیماریهای -1
  شرح دهند.

 پرستاری سالمت بزرگساالنگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 511558  شماره درس:              2مراقبت از بزرگساالن با اختالالت حاد و مزمن عنوان  درس: 

                                نظری واحد 5/1 :واحدنوع و تعداد 

 داروشناسی بالینی پرستاری، پاتوفیزیولوژی، روشهای پیشرفته پایش سالمت  :پیش نیاز دروس

     کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی     3ترم   فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی:  

  :کالس مکان                                                         8-10سه شنبه   :کالس زمان

 14-16دوشنبه  زمان حضور در دفتر کار:                                    دکتر شهال ابوالحسنی:  مسئول درس

 37927548:  شماره تماس 

    Email: abolhasani@nm.mui.ac.ir   
: abolhasani@nm.mui.ac.ir   

 مریم باقریلیال مردانیان، دکتر ، دکتر فر مادی ابوالحسنی، دکتر شهرام اعتدکتر شهالاساتید درس: 
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 .دهند شرح را مربوطه مراقبتهای و ) معده زخم ،معده سرطان ، ومزمن حاد گاستریت(معده شایع بیماریهای -2

 ای)تومورهای روده کوچک، سلیاک، کولیت روده اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاری مراقبت و دهی سامان -3
 .دهند توضیح را تحریک پذیر( روده کرون، سندرم بیماریاولسراتیو،  

روده، هرنی،  سرطان و آنورکتال، هموروئید،کیست پایلونیدال، تومورها دفعی سیستم اختالالت در پرستاری فرایند -4

 آپاندیسیت را توضیح دهند.و  دیورتیکول

نارسایی حاد  هپاتیت، انواع )کبد شایع بیماریهای در را ارزشیابی و مداخالت تا شناخت و بررسی از پرستاری فرایند -5
 .دهند شرحرا  (سرطان کبد کبد و  سیروز  کبدی،

  های صفراوی سنگ و صفرا کیسه ، التهاب صفرا کیسه شایع بیماریهای در پرستاری های تشخیص و شناخت و بررسی -6

 .کنند مقایسه را
 را توضیح دهند. حاد و مزمن، سرطان پانکراس( تیاختالالت پانکراس)پانکراتپرستاری در فرایند  -7

 را شرح دهند. یچاق یو تحت جراح یمبتال به چاق مارانیبپرستاری در مراقبتهای  -8

 را مقایسه کنند. هیکل وندیو پ یصفاق زیالید ز،یالیهمود ه،یحاد و مزمن کل ییدر نارسا یپرستار ندیفرا -9

 را توضیح دهند. یادرار یاختالالت استاز و انسداد در مجار پرستاری در بیماران دچارمراقبتهای  -10
 دهندرا شرح  عیشا یها یمیخدو ب یدر  اختالالت تناسل یپرستار ندیفرا -11

 و عوارض حاد و مزمن دیابت را توضیح دهند. ابتیدر د یپرستار ندیفرا -12

 )هایپرتیروئیدی، هایپوتیروئیدی، تومور و سرطان تیروئید( را مقایسه کنند.یدیروئیدر اختالالت ت یپرستار ندیفرا -13
فئوکروموسیتوما، سندرم کوشینگ، آدیسون، الدوسترونیسم( را توضیح )هیدر اختالالت غدد فوق کل یپرستار ندیفرا -14

 دهند.

 

    

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

 مجازی)اف الین و آن الین( حضوری، به صورت  .1

 مجازی اف الین به صورت بارگذاری محتوا بر روی سامانه نوید .2

  Big blue buttonمجازی آن الین با سیستم  .3

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:
 وایت برد، ماژیک، کامپیوتر، ویدئوپروژکتور، سامانه نوید

 

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

 و رعایت نظم و ترتیب  ، نداشتن غیبتحضور به موقع .1

در صورت داشتن غیبت بیش از چهار هفدهم کل جلسات، دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان ترم  .2

 نبوده و برای وی نمره صفر منظور خواهد شد.

 مطالعه محتوای هر جلسه قبل از شرکت در کالس و مشارکت در مباحث درس .3

 مطالعه محتواهای اف الین بارگذاری شده .4

 شرکت در آزمون و الیتهای یادگیری نظیر انجام تکلیفانجام فع .5
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 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 02نمره از  فعالیت ردیف

 1 در در زمان مقرر فیانجام تکال 1

 1 حضور فعال در کالس 2
 -  ترم انیم امتحان 3

 11 ترم انیپا امتحان 4

 6  فیتکال انجام 5
 

 درس:تکالیف 

 نقشه مفهومی و بازیهای مفهومی برای محتواهای درسایجاد  -1

 دقیقه 20یکی از محتواهای درس با انجام هماهنگی با اساتید مربوطه و ارائه در کالس درس به مدت انتخاب  -2
 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

  : بیماریهای گوارشو سیسیل اصول طب داخلی هاریسون            

  های کبد و مجاری صفراوی: بیماریو سیسیل اصول طب داخلی هاریسون           

 : بیماریهای کلیه و مجاری ادراریو سیسیل طب داخلی هاریسوناصول 

 غدد درون ریز و متابولیسم: بیماریهای و سیسیل هاریسونطب داخلی اصول 

 ریهای گوارش: بیماو سیسیل سیسیلداخلی طب صول ا 
extbook of medical surgical nursingT .Brunner and suddarth's 

Gastrointestinal nursing 

rsingnuenal R 

 

 

 

 

 

 

https://www.arjmandpub.com/Book/1564
https://www.arjmandpub.com/Book/1564
https://www.arjmandpub.com/Book/1564
https://jafaripub.com/book/5245/%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-2018/
http://elib.mui.ac.ir/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?_afPfm=-ddyegxppf
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 ول زمان بندی کالسدج

 1401-1402اول سال:  نیمسال تحصیلی و      511558  شماره درس:       2اختالالت حاد و مزمن عنوان درس: 

 8-10سه شنبه  زمان:        3دانشجویان ترم    فراگیران:        ارشد پرستاری داخلی جراحی  رشته تحصیلی:

   

 اساتید درس: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

 سه شنبه  1

00/6/1021 

12-8 

معرفی اهداف درس، نحوه اجرا و ارزشیابی 

برگزاری پره ، و آشناسازی دانشجویان

 ،تست

فرایند پرستاری در مددجویان مبتال به 

دیورتیکول،  آشاالزی،)مریاختالالت 

 ریفالکس، تومورهای خوش خیم و سرطان

  (مری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

 مشارکت فعال در کالس

دکتر خانم 

 ابوالحسنی

 سه شنبه 0

02/6/1021 

12-8 

مبتال به فرایند پرستاری در مددجویان 

و مزمن،  حاد اختالالت معده)گاستریت

 معده( معده، سرطان زخم

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 ابوالحسنی

 سه شنبه  3

10/7/1021 

12-8 

 از پرستاری مراقبت و دهی سامان

 ای روده اختالالت به مبتال مددجویان

 کولیت)تومورهای روده کوچک، سلیاک، 

 روده سندرم ،کرون اولسراتیو،  بیماری

 تحریک پذیر( 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 ابوالحسنی

 سه شنبه  0

12/7/1021 

12-8 

 سیستم اختالالت در پرستاری فرایند

آنورکتال، هموروئید،کیست  دفعی

روده، هرنی،  سرطان و پایلونیدال، تومورها

 دیورتیکول، آپاندیسیت 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 ابوالحسنی

 سه شنبه 5

06/7/1021 

12-8 

 اختالالت کبدی)هپاتیت ویروسی، هپاتیت

دارویی، هپاتیت سمی، نارسایی حاد کبدی، 

 سیروز کبدی، سرطان کبد(

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 ابوالحسنی

 سه شنبه 6

3/8/1021 

12-8 

و  حاد سیستیت اختالالت کیسه صفرا)کله

مزمن، سنگ کیسه صفرا، کالنژیت 

 اسکلروزان( 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 ابوالحسنی

 سه شنبه 7

12/8/1021 

12-8 

اختالالت پانکراس)پانکراتیت حاد و مزمن، 

 سرطان پانکراس(

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

 سه شنبه 8

17/8/1021 

12-8 

فرایند پرستاری در بیماران مبتال به چاقی و 

 تحت جراحی چاقی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

آقای دکتر 

 اعتمادی فر
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 سه شنبه 2

00/8/1021 

12-8 

فرایند پرستاری در نارسایی حاد و مزمن 

 کلیه، همودیالیز، دیالیز صفاقی و پیوند کلیه
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

 خانم دکتر باقری

 سه شنبه 12

1/2/1021 

12-8 

پرستاری در اختالالت استاز و فرایند 

 انسداد در مجاری ادراری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

 خانم دکتر باقری

 سه شنبه 11

8/2/1021 

12-8 

فرایند پرستاری در  اختالالت تناسلی و 

 خیمی های شایعدب

 ☒ ضوریح

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

آقای دکتر 

 اعتمادی فر

 سه شنبه 10

15/2/1021 

12-8 

 ☒ حضوری فرایند پرستاری در دیابت

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 مردانیان

 سه شنبه 13

00/2/1021 

12-8 

 ☒ حضوری اختالالت تیروئیدیفرایند پرستاری در 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 مردانیان

 سه شنبه 10

02/2/1021 

12-8 

فرایند پرستاری در اختالالت غدد فوق 

 کلیه 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

مطالعه مباحث کالس، 

مشارکت فعال در کالس، 

 انجام تکلیف

دکتر خانم 

 مردانیان

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


