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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی 
 طرح درس دوره
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سه
جل

 

عنوان/ محتوا ساعت روز تاریخ اهداف کلی/ هدف   
روش /روش

 هاي تدریس
وسایل کمک 

 آموزشی
کار 

لیعم  
 ارزیابی

  
  
1  
 

../.../90  
 چهار
 شنبه

5/10-5/8 

مفاهیم پایه در 
آناتومی و فیزیولوژي 

سیستم هاي متابولیک 
تاریخچه 

سالمتی،معاینات 
فیزیکی،تست هاي 

  تشخیصی 
 

                                   .دنبیان نمایرا  در بدن آناتومی و فیزیولوژي سیستم هاي متابولیک .1

                                        .ندنرا تعریف کدر بیماران  معاینات فیزیکی تی،تاریخچه سالم .2
                                  تست هاي تشخیصی و عالئم شایع بیماري هايانواع مختلف  .3

  . دنرا شرح ده سیستم متابولیک
 .دنرا شرح ده آنها هورمون ها و عملکرد غدد، .4

 سخنرانی
پرسش و  بحث

 پاسخ
 –کامپیوتر 
ویدئو 
رپروژکتو  
 موالژ

 ندارد ندارد

  
  
  
  
  
2 

../.../90  
 چهار   

 شنبه
5/10-5/8 

 ،علل و مکانیسم ایجاد
روش هاي درمانی و 
پرستاري کم کاري و 
پرکاري غده هیپوفیز 

 خلفی و قدامی
 

علل و مکانیسم ایجاد ،روش هاي درمانی و پرستاري کم کاري و  .1
 .را شرح دهند وفیز خلفی و قدامی پرکاري غده هیپ

 
 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

  
  
  
  
3 ../.../90  

 چهار
 شنبه

5/10-5/8 

 ،علل و مکانیسم ایجاد
روش هاي درمانی و 
پرستاري اختالالت 
غدد تیروئید شامل 

یروئیدیسم گواتر،هیپو ت
و هیپر تیروئیدیسم 
،تیروئیدیت ،سرطان 

 تیروئید

علل و مکانیسم ایجاد ،روش هاي درمانی و پرستاري اختالالت   غده  .1
  .شرح دهندتیروئید شامل هیپو تیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسم را 

علل و مکانیسم ایجاد ،روش هاي درمانی و پرستاري اختالالت   غده  .2
  .شرح دهندرا  سرطان تیروئیدو  تتیروئیدیتیروئید شامل 

 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور

دارد
 2کوئیز از  ن

 قبلی جلسه



             
    

  
  
  
4  
  

../.../90  
 چهار
 شنبه

5/10-5/8  

 ،علل و مکانیسم ایجاد
روش هاي درمانی و 

پرستاري اختالالت پارا 
تیروئید شامل 

هیپوپاراتیروئیدیسم و 
و   یسمهیپرپاراتیروئید

فوق کلیه شامل 
پرکاري و کم کاري 

  غده فوق کلیه

 
  
روش هاي درمـانی و پرسـتاري اخـتالالت پـارا      علل و مکانیسم ایجاد، .1

شـرح   تیروئید شـامل هیپوپاراتیروئیدیسـم و هیپرپاراتیروئیدیسـم را   
  .دهند

فـوق کلیـه   غـدد  روش هاي درمانی و پرستاري  علل و مکانیسم ایجاد، .2
  .شرح دهند کاري غده فوق کلیه راشامل پرکاري و کم 

  
  

 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

  دانشجویان

  
  
  
  
  
5 

 چهار  90/.../..
 شنبه

5/10-5/8 

 آشنایی دانشجویان با
 ،علل و مکانیسم ایجاد
روش هاي درمانی و 

پرستاري دیابت 
  ملیتوس

   .شرح دهند را ملیتوسدیابت  ،و مکانیسم ایجادعلل  .1
  .را توضیح دهند  ملیتوس عالیم و عوارض زودرس و دیررس دیابت .2
  .شرح دهند را  ملیتوس روش هاي درمانی و پرستاري دیابت  .3
 .شرح دهند را  ملیتوس پرستاري دیابت  .4

 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

پروژکتور 
 اورهد

ان ترم از می ندارد
 جلسات قبلی

  
  
  
  
6 

../.../90  
 چهار
 شنبه

5/10-5/8 

علل و مورد  مطالعه در
روش  ،مکانیسم ایجاد

هاي درمانی و 
پرستاري اختالالت 
 کبد و کیسه صفرا

 شامل پانکراتیت حاد،
 سرطان پانکراس،

التهاب حاد و مزمن 
سرطان  کیسه صفرا،

انواع  کیسه صفرا،
هپاتیت ویروسی و 

 آبسه کبد، باکتریایی،
 پیوند کبد،

 آمیلوئیدوزیس،
  بیماري ویلسون

 

 روش هاي درمانی و پرستاري اختالالت کبد ،علل و مکانیسم ایجاد .1
پیوند سیروز،  آبسه کبد، انواع هپاتیت ویروسی و باکتریایی،  شامل 

  .را شرح دهدبیماري ویلسون  آمیلوئیدوزیس، کبد،
  
پرستاري اختالالت کیسه  روش هاي درمانی و ،علل و مکانیسم ایجاد .2

را   سرطان کیسه صفرا التهاب حاد و مزمن کیسه صفرا،شامل  صفرا
  .شرح دهد

 پانکراتیت حاد، روش هاي درمانی و پرستاري  ،علل و مکانیسم ایجاد .3
  .را شرح دهد صدمات پانکراس سرطان پانکراس،

 

 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

سش و پر
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان



  :نحوه ارزشیابی دانشجو
کوئیز  طبق برنامه  1در طول ترم جمعاً (از  کل نمره دانشجو % 10: کوئیزها )1

  )برگزار خواهد شد
 )طبق برنامه طرح درس(از کل نمره دانشجو % 20: میان ترم )2
 )خواهد شد برگزار …در تاریخ %  ( 70امتحان پایان ترم  )3

  

  
در صورت عدم حضور در کوئیز و میان ترم دانشجو  نمره آن جلسه صفر منظور می )   4

  شود 
  در صورت غیبت در جلسات آموزشی ، آموزش طبق مقررات رفتار خواهد  کرد )  5
  .مشاهد میزان فعایت دانشجو در بحثها در نمره نهایی دانشجو محاسبه خواهد شد )6

 
 

Reference  

brunner & suddarth text book medical – surgical nursin, Philadelphia, saunders co,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بسمه تعالی 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی 
 طرح درس دوره

 کارشناسی پرستاري : پرستاري                رشته و مقطع تحصیلی: گروه آموزشی                     مامایی ارومیه                                       پرستاري و: دانشکده
  دکتر همتی مسلک پاك: نام مدرس                         25/1:تعداد واحد                        اسکلتی و بافت همبند         –سیستم عضالنی : نام واحد درسی

سه
جل

 

وزر تاریخ عنوان/ محتوا ساعت  اهداف کلی/ هدف   
روش /روش

 هاي تدریس
وسایل کمک 

 آموزشی
کار 
 عملی

 ارزیابی

  
  
1  
 

../.../90  5/8-5/10 سه شنبه 

 آناتومی و
فیزیولوژي 

سیستم اسکلتی 
  ماهیچه اي –

 

   .اسکلتی را توضیح دهد –سیستم عضالنی  .آناتومی و فیزیولوژي  .1
 .اسکلتی توضیح دهد –ررسی سالمت  سیستم عضالنی درباره اهمیت تاریخچه بهداشتی ب .2
 .اهمیت بررسی فیزیکی و چگونگی آن را توضیح دهد    .3

 سخنرانی
بحث پرسش و 

 پاسخ
 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 موالژ

 ندارد ندارد

  
  
  
  
  
2 

../.../90 سه شنبه     5/10-5/8 

ی 
کلت

 اس
تم

یس
رس

ی د
یص

شخ
ي ت

تها
تس

اي
چه 

اهی
م

 

) اسکن  CT(نگاري کامپیوتري  پرتو کاربرد کرده،فهرست  گاري راانواع مطالعات پرتون .1
  .اسکلتی راتوضیح دهد –درسیستم عضالنی 

      .بیان کند اسکلتی را –درسیستم عضالنی ) MRI(تصویربرداري رزونانس مغناطیسی  .2
  .اسکن استخوان راتوضیح دهد و) تراکم سنجی ( دانسیتومتري  ،نحوه انجام آرتروگرافی   .3
توضیح  را آرتروسنتز وآرتروسکوپی  ،سیستم عضالنی اسکلتی اع مطالعات آندوسکوپی درانو .4

 .دهد
  .توضیح دهد کاربردهاي آن را بیوپسی و ، میلوگرافی الکترو .5
 .دفهرست کن عضالنی را –روشهاي تشخیصی آزمایشگاهی درسیستم اسکلتی  .6
 در تست هاي تشخیضی را توضیح دهد مراقبتهاي پرستاري .7

 
 
 
 

بحث  نرانیسخ
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

  
  
  
  
3 

../.../90  5/8-5/10 سه شنبه 

بررسی اطالعات 
عینی وذهنی 
درسیستم 

 –اسکلتی 
 ماهیچه اي

  .  شرح حال رابیان کند سابقه و نحوه اخذ .1
  .بیان کند عروقی را –ی نحوه بررسی چگونگی بررسی وضعیت عصب .2
      .شرح دهد سیستم عضالنی را اختالالت حسی در و درد .3
  بررسی وضعیت قرارگیري بدن راتوضیح دهد .4
     .شرح دهد را راه رفتن مددجو نحوه ارزیابی طرز وستون فقرات  شکلهاي شایع در تغیر .5
     .توضیح دهد را نحوه ارزیابی استحکام استخوانها .6
مشکالت  واندازه عضالت عملکرداعصاب محیطی  قدرت و ،مفاصل دچگونگی ارزیابی عملکر .7

  .توضیح دهد سن را ارتباط با دستگاه حرکتی در
 .فهرست کند را)  ROM(دامنه حرکتی  انواع حرکات در .8

    

 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور

تی
سکل

ی ا
ضالن

م ع
ست

یس
ه س

عاین
 م

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

 در دفتر
ارزیابی 

 دانشجویان



  
  
  
4  
  

../.../90   5/8-5/10 سه شنبه 

روش هاي 
مراقبت در 
 اختالالت 

  اسکلتی عضالنی

  .شرح دهد انداختن شکستگیها را انواع جا .1
  .توضیح دهد را بیحرکت کردن شکستگیها .2
   .اقدامات پرستاري آن را توضیح دهد انواع تراکشن و .3
   .مات پرستاري مربوط به آن را توضیح دهدانواع فیکساتور هاي خارجی و داخلی و اقدا .4
  .انواع بریس و آتل و کاربرد آن را توضیح دهد .5
   .بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدي را توضیح دهد ننحوه مراقبت و درما .6

 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 3کوئیز از  ندارد

  قبلی جلسه

  
  
  
  
  
5 

 5/8-5/10  سه شنبه  90/.../..

صدمات سیستم 
 –عضالنی 

صدمات (اسکلتی 
  )بافت نرم
 

  .لیست کند انواع صدمات بافت نرم را .1
.                                          دهدشرح  با کوفتگی را مددجو تظاهرات بالینی درمان طبی اقدامات پرستاري الزم در .2
  .راشرح دهد Sprain با  مددجو درمان طبی مراقبتهاي پرستاري در تظاهرات بالینی .3
  .با پیچ خوردگی راتوضیح دهد  تظاهرات بالینی درمان طبی اقدامات پرستاري درمددجو .4
 .توضیح دهد رفتگیهاي مفصلی  را اقدامات پرستاري در ،درمان طبی، تظاهرات بالینی انواع، .5
  .بیماریهاي شایع اندامها و درمان و اقدامات آن را توضیح دهد .6
 .توضیح دهد صدمات ورزشی را اقدامات طبی درو حوه پیشگیري ن، صدمات ورزشی .7
 صدمات ورزشی راشرح دهد با مراقبتهاي پرستاري درمددجو .8

 
 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

پروژکتور 
 اورهد

 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

  
  
  
  
6 

../.../90  5/8-5/10 سه شنبه 
اي توموره

  استخوان
 

    .انواع تومورهاي استخوانی رافهرست کند .1
  . توضیح دهد پاتوفیزیولوژي تومورهاي استخوانی را .2
 فعالیت تشخیصی در بررسی و رده،فهرست ک تومورهاي استخوانی را تظاهرات بالینی در .3

  .تومورهاي استخوانی راشرح دهد
  درمان طبی تومورهاي استخوان راتوضیح دهد  .4
 . مربوط به مددجوي مبتال به تومورهاي استخوانی راشرح دهد پرستاري فرآیند .5
 .نحوه پیشگیري ازشکستگیهاي مرضی درمددجوي مبتال به تومورهاي استخوانی رابیان کند .6

 

 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

  
  
  
7 ../.../90 شنبه سه   5/10-5/8 

  
اختالالت 
متابولیکی 
 استخوان

یافته هاي تشخیصی ، عوامل خطرساز ،پاتوفیزیولوژي ،نحوه پیشگیري ،تعریف را ستئوپروزا .1
  .شرح دهد را استئوپروز رابطه با در  پرستاري فرآیند ،درمان داروئی، درمان طبی

، عوامل خطرساز ،زیولوژيپاتوفی ،نحوه پیشگیري ،تعریف  را) استئومالسی( نرمی استخوان  .2
توضیح  در نرمی استخوان را  پرستاري فرآیند ،درمان داروئی، یافته هاي تشخیصی درمان طبی

  .دهد
، یافته هاي تشخیصی درمان طبی، عوامل خطرساز ،پاتوفیزیولوژي ،تعریف  بیماري پاژه را .3

 .توضیح دهد بیماري پاژه را پرستاري در فرآیند ،درمان داروئی
 

سخنران
ی

 
ش و پاسخ

 بحث پرس

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

ز از میان ترم
جلسه  7

 گذشته

  
  
  
8 ../.../90   5/8-5/10 سه شنبه 

صدمات سیستم 
 اسکلتی عضالنی

     .شرح دهد تظاهرات بالینی شکستگیها را رده وفهرست ک انواع شکستگیها را .1
      .شرح دهد شکستگیها را زمراقبتهاي طبی ا اده وتوضیح د درمان فوري شکستگیها را .2
 . توضیح دهد را بیمارداراي شکستگی هاي باز  مراقبتهاي پرستاري از  .3
 .دمددجوي داراي شکستگیهاي بسته راشرح ده مراقبتهاي پرستاري از .4
 .دیررس شکستگیها راشرح دهد وعوارض زودرس  .5
 .شرح دهد یافته هاي تشخیصی درسندرم کمپارتمان را وسندرم کمپارتمان   .6
 .شرح دهد سندرم کمپارتمان را مراقبتهاي پرستاري در .7

 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

تر 
 دف

 در
بت

 و ث
سخ

و پا
ش 

رس
پ

یان
جو

انش
ی د

زیاب
ار

 



             
  
  

  :نحوه ارزشیابی دانشجو
کوئیز  طبق برنامه  2در طول ترم جمعاً (از  کل نمره دانشجو % 10: کوئیزها )4

  )برگزار خواهد شد
 )طبق برنامه طرح درس(از کل نمره دانشجو % 20: میان ترم )5
 )برگزار خواهد شد …در تاریخ %  ( 70امتحان پایان ترم  )6

  
  
در صورت عدم حضور در کوئیزها و میان ترم دانشجو  نمره آن جلسه صفر منظور می )   4

  شود 
   .رددر صورت غیبت در جلسات آموزشی ، آموزش طبق مقررات رفتار خواهد  ک)  5
  .مشاهد میزان فعایت دانشجو در بحثها در نمره نهایی دانشجو محاسبه خواهد شد )6

 
 

Reference  

brunner & suddarth text book medical – surgical nursin, Philadelphia, saunders co,  
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../.../90 
سه شنبه    5/10-5/8 

اختالالت بافت 
 همبند

یافته هاي ، عوامل خطرساز ،فیزیولوژيپاتو ،نحوه پیشگیري ،تعریف  را آرتریت روماتوئید .1
  .شرح دهد را آرتریت روماتوئید پرستاري فرآیند ،درمان داروئی، تشخیصی درمان طبی

یافته هاي ، عوامل خطرساز ،پاتوفیزیولوژي ،نحوه پیشگیري ،تعریف  را استئو آرتریت .2
 .هدشرح د را استئو آرتریت پرستاري فرآیند ،درمان داروئی، تشخیصی درمان طبی

یافته هاي تشخیصی درمان ، عوامل خطرساز ،پاتوفیزیولوژي ،نحوه پیشگیري ،تعریف را نقرس .3
 .توضیح دهد را نقرسبیماري  پرستاري در فرآیند ،درمان داروئی، طبی

 

 سخنرانی
بحث پرسش و 
پاسخ نمایش 

 فیلم
 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد ندارد

10 

  
../.../90 

 5/8-5/10 سه شنبه
تالالت بافت اخ

 همبند

یافته هاي تشخیصی ، عوامل خطرساز ،پاتوفیزیولوژي ،نحوه پیشگیري ،تعریف  را لوپوس  .1
  . توضیح دهد را لوپوس در پرستاري فرآیند ،درمان داروئی، درمان طبی

یافته هاي تشخیصی ، عوامل خطرساز ،پاتوفیزیولوژي ،نحوه پیشگیري ،تعریف  را  اسکلرودرمی .2
 راشرح دهد اسکلرودرمی پرستاري فرآیند ،مان داروئیدر، درمان طبی

 سخنرانی
بحث پرسش و 
پاسخ نمایش 

 فیلم

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

 3کوئیز از 
 قبلی جلسه



 بسمه تعالی 
 

بی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غر  
 طرح درس دوره

 کارشناسی پرستاري : رشته و مقطع تحصیلی                         پرستاري           : گروه آموزشیمامایی ارومیه                                                       پرستاري و: دانشکده
  دکتر همتی مسلک پاك: نام مدرس                                ساعت تئوري 22:تعداد واحد              هاي اعصاببیماریمراقبتهاي پرستاري از بیماران مبتال به : نام واحد درسی

سه
جل

 

عنوان/ محتوا ساعت روز تاریخ اهداف کلی/ هدف   
روش /روش

 هاي تدریس
وسایل کمک 

 آموزشی
کار 
 عملی

 ارزیابی

  
  
1  
 

../.../90 شنبه پنج   5/10-5/8 

 آناتومی و
ولوژي فیزی

  عصبیسیستم 
 

   .را توضیح دهد عصبیسیستم  .آناتومی و فیزیولوژي  .4
 .توضیح دهد عصبیدرباره اهمیت تاریخچه بهداشتی بررسی سالمت  سیستم  .5
 .اهمیت بررسی فیزیکی و چگونگی آن را توضیح دهد    .6

 سخنرانی
بحث پرسش و 

 پاسخ
 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 موالژ

 ندارد ندارد

  
  
  
  
  
2 

../.../90 شنبه پنج   5/10-5/8 
معاینات فیزیکی 

 عصبیدرسیستم 

  
  .توضیح دهد را معاینه قدرت عضالنی و رفلکسهاي سطحی و عمقینحوه انجام   .8
  .توضیح دهد را معاینه حس ها و تست هاي تعادلینحوه انجام  .9

 .توضیح دهد راگانه جمجمه اي  12بررسی کامل نحوه انجام  .10
  .توضیح دهد را ت ذهنی و سطح هوشیاريمعاینه وضعینحوه انجام  .11

 

 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

  
  
  
  
3 

../.../90 شنبه پنج   5/10-5/8 
تستهاي 
تشخیصی 

 عصبیدرسیستم 

 در )MRI(مغناطیسی تصویربرداري رزونانس  و  )اسکن  CT(نگاري کامپیوتري  پرتو .1
  توضیح دهد را عصبیسیستم 

    .را بیان کند عصبیسیستم  در PET,SPECT, EEG, LP,EPS, EMGکاربرد  .2
  در تست هاي تشخیضی را توضیح دهد مراقبتهاي پرستاري    .3

 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور

تم 
سس

سی
نه 

معای
بی

صب
 ع

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان
  
  
  
4  
  ../.../90 شنبه پنج   5/10-5/8  

افزایش فشار 
  داخل جمجمه

 
 .فشار داخل جمجمه را شرح دهد افزایش .7
 .مکانیسمهاي جبرانی در افزایش  فشار داخل جمجمه را شرح دهد .8
 .دهدعالیم افزایش فشار داخل جمجمه و روشهاي مانیتورینگ آن را توضیح  .9

 عوامل افزایش دهنده فشار داخل جمجمه را شناخته و روشهاي مقابله با آنها را شرح دهد .10
 .درمان فشار داخل جمجمه را شرح دهد .11
 .پرستاري در فشار داخل جمجمه را شرح دهد .12

 
  

 
 

بحث  سخنرانی
 –کامپیوتر  پرسش و پاسخ

ویدئو 
 پروژکتور

 ندارد
 3کوئیز از 

  قبلی جلسه



  
  
  
  
  
شنبه پنج  90/.../.. 5  5/10-5/8 

بیماریهاي عروقی 
مغز و مراقبت 
  هاي مربوطه

 

 
 .علل بروز بیماریهاي عروقی مغز را توضیح دهد .9

 .حمالت موقت ایسکمیک مغز را شرح دهد .10
 .عالئم بالینی حمالت ایسکمیک مغز را بشناسد .11
 روشهاي تشخیصی بیماریهاي عروق مغزي را توضیح دهد .12
 .را تشریح دهدعلل بروز بیماریهاي عروق مغز  .13
 .عالئم بالینی بیماریهاي عروق مغز را تشریح دهد .14
 .عوارض بیماریهاي عروق مغز را تشریح دهد .15
 .طرح هاي مقابله اي و مراقبت هاي پرستاري بیماریهاي عروق مغز را تشریح دهد .16

  
 

 
 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

پروژکتور 
 اورهد

 ندارد

پرسش و 
ت پاسخ و ثب

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

  
  
  
  
6 

../.../90 شنبه پنج   5/10-5/8 
تومورهاي 

  سیستم عصبی
 

 
    .رافهرست کند  سیستم عصبی انواع تومورهاي  .7
  . راتوضیح دهد سیستم عصبی پاتوفیزیولوژي تومورهاي .8
 فعالیت تشخیصی در تظاهرات بالینی درتومورهاي استخوانی رافهرست کند بررسی و .9

  .راشرح دهد  سیستم عصبی تومورهاي 
  .توضیح دهد را  سیستم عصبی درمان طبی تومورهاي   .10
 . راشرح دهد  سیستم عصبی پرستاري مربوط به مددجوي مبتال به تومورهاي  فرآیند .11

  

 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

میان ترم از 
 جلسات قبلی

  
  
  
7 

../.../90 شنبه پنج   5/10-5/8 

  
ر بیهوش ، ببما

مصروع و تشنج 
 کرده 

 
 .بیهوشی و سطوح مختلف هوشیاري را تعریف نماید .4
 .علل کاهش سطح هوشیاري در بیماران را توضیح دهد .5
 .مراقبتهاي پرستاري از بیمار بیهوش را شرح دهد .6
 .علل ایجاد صرع را بطور خالصه شرح دهد .7
 .انواع صرع را توضیح دهد .8
 .عد از حمله صرعی را شرح دهدعالیم قبل، حین و ب .9

 . شرح دهد را  صرعپرستاري مربوط به مددجوي مبتال به  فرآیند .12
 

 
 

 سخنرانی
بحث پرسش و 

 پاسخ
 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

  
  
  
8 

../.../90 شنبه پنج   5/10-5/8  
آسیب ضربه اي 

 مغز

     .شرح دهد را غز را بر اساس نوع و ماهیت آسیبآسیب هاي مانواع  .8
 .کانکاشن را توضیح دهد .9

 .کونتوزیون را توضیح دهد .10
     . انواع شکستگی جمجمه را توضیح دهد   .11
  . آسیب منتشر آکسونی را توضیح دهد  .12
 .مراقبت هاي خاص شکستگی قاعده جمجمه را شرح دهد .13
 .انواع هماتوم هاي خاص مغزي را توضیح دهد .14
 .ي تشخیصی و درمانی  هماتوم هاي خاص مغزي را توضیح دهدروشها .15
    .شرح دهد را آسیب ضربه اي مغز  مراقبتهاي پرستاري در .16

  

 
 
 
 

بحث  سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان



             
  
  

  :نحوه ارزشیابی دانشجو
کوئیز  طبق برنامه  2در طول ترم جمعاً (از  کل نمره دانشجو % 10: کوئیزها )7

  )برگزار خواهد شد
 )طبق برنامه طرح درس(و از کل نمره دانشج% 20: میان ترم )8
 )برگزار خواهد شد …در تاریخ %  ( 70امتحان پایان ترم  )9

  
  
در صورت عدم حضور در کوئیزها و میان ترم دانشجو  نمره آن جلسه صفر منظور می )   4

  شود 
  در صورت غیبت در جلسات آموزشی ، آموزش طبق مقررات رفتار خواهد  کرد )  5
  .و در بحثها در نمره نهایی دانشجو محاسبه خواهد شدمشاهد میزان فعایت دانشج )6

 
 

Reference  

brunner & suddarth text book medical – surgical nursin, Philadelphia, saunders co,  
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 پنج    90/.../..
 شنبه

5/10-5/8 
ضربه اي  آسیب

 نخاع

     .شرح دهد را آسیب هاي نخاع را بر اساس نوع و ماهیت آسیبانواع  .1
 .علل آسیب هاي ضربه اي نخاع را توضیح دهد .2
  .آسیب هاي ضربه اي نخاع را توضیح دهد عالیم بالینی  .3
     . را توضیح دهد شوك نروژنیک و پاتوفیزیولوژي آن .4
 .دهد.شرح دهد را آسیب ضربه اي نخاع  مراقبتهاي پرستاري در .5

 
 

 سخنرانی
بحث پرسش و 
پاسخ نمایش 

 فیلم

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان

10 

  
../.../90 

شنبه پنج  5/10-5/8 
بیماران مبتال به 

عفونت هاي 
 عصبی

 
  .دهندشرح را  مننژیتروش هاي درمانی و پرستاري  علل و مکانیسم ایجاد، .3
 .شرح دهندرا  آبسه مغزيروش هاي درمانی و پرستاري  علل و مکانیسم ایجاد، .4

 .شرح دهندرا  آنسفالیتروش هاي درمانی و پرستاري  علل و مکانیسم ایجاد، .5

  .شرح دهندعلل و مکانیسم ایجاد، روش هاي درمانی و پرستاري بیماري کروتز جاکوب فیلت را  .6
 

 سخنرانی
بحث پرسش و 
 پاسخ نمایش

 فیلم

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 3کوئیز از  ندارد

 قبلی جلسه

11  

  
../.../90 

شنبه پنج  5/10-5/8 

بیماران مبتال به 
اختالالت 
اتوایمون و 
  نوروپاتی ها

 .شرح دهندرا  مولتیپل اسکلروزیسروش هاي درمانی و پرستاري  علل و مکانیسم ایجاد، .1

 .شرح دهندرا  گیلن بارهپرستاري روش هاي درمانی و  علل و مکانیسم ایجاد، .2

 .شرح دهندرا  میاستنی گراویسروش هاي درمانی و پرستاري  علل و مکانیسم ایجاد، .3

  .شرح دهندرا  پارکینسونروش هاي درمانی و پرستاري  علل و مکانیسم ایجاد، .4
  .شرح دهندعلل و مکانیسم ایجاد، روش هاي درمانی و پرستاري کره هانتینگتون را  .5

  

 
 

نیسخنرا  
بحث پرسش و 
پاسخ نمایش 

 فیلم

 –کامپیوتر 
ویدئو 

 پروژکتور
 ندارد

پرسش و 
پاسخ و ثبت 

در دفتر 
ارزیابی 

 دانشجویان



  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  پرستاري و مامایی ارومیهدانشکده 
     رد آنها در پرستارينظریه ها و مفاهیم پرستاري و کارب :درس

  نظري واحد دو  :تعداد واحد
  آقاي شمس، دکتر همتی مسلک پاك :ینمدرس

نظریه ها چهارچوب عملکردي در حرفه . نظریه ها مبانی فکري هر رشته علمی به شمار می روند که بر پایه مفاهیم شناخته شده آن رشته طراحی و معرفی می گردند :شرح درس
. عه می دهندارائه مسیر علمی و مستند پرستاران را در ارائه خدمات پرستاري حرفه اي آماده نموده و نوعی هویت حرفه اي مستقل در ایشان ایجاد و توس پرستاري هستند که با

.یادگیري مفاهیم و نظریه هاي پرستاري از ضروریات ورود به تحصیالت تکمیلی است و شاخصی براي صالحیت حرفه اي به شمار می آید  
:هداف درسا  

:محترم قادر خواهد بود يدانشجودرس در پایان   
. الگوهاي پنداشتی معرفی شده، فرایند پرستاري و مفاهیم مورد بحث را در طرح برنامه مراقبت از مددجو بکار گیرد -1  

.از عهده انتقال این مفاهیم در امر آموزش به دانشجویان و پرسنل برآید -2  
:نحوه تدریس  

. توسط دانشجویان ارائه می گردد کنفرانسو گروهی بحث  سخنرانی، رتاین درس به صو  
:وظایف دانشجویان  
:از دانشجویان محترم انتظار می رود  

.داراي زیربناي فکري مناسب جهت فراگیري مطالب درس باشند -1  
. آنها را نقد و ارائه نماید ،مقاالت علمی ضمن آشنایی با نتایج مطالعهبا  -2  

.نظم و مداوم در کالس حضور یافته و در بحث هاي علمی کالس شرکت فعال داشته باشدبه طور م -3  
.هاي مقرر ارائه نمایندزمان عالیت هاي یادگیري تعیین شده را در ف -4  

.مقاله مربوط به کنفرانس خود را سه روز قبل از ارائه در اختیار مدرس و کپی آن را در اختیار همکالسان خود قرار دهد -5  
.در مورد خالصه کارت ها، ارائه کارت براي جلسه اي که قرار است تدریس شود، از قبل آماده گردیده و در کالس تحویل استاد مربوطه گردد -6  

:فعالیت هاي یادگیري  
. بصورت بحث گروهی و گزارش مکتوب  ارائه خواهد کرد دو مفهوم آنراپس از انتخاب هر دانشجو  -1  

. مکتوب  ارائه خواهد کرد خالصه کارت بصورت 12حداقل , مقاالتنتخاب و مطالعه پس از اهر دانشجو  -2  
. آنرا به رویت و تایید اساتید برساند مفاهیمدانشجو موظف است یک هفته قبل از ارائه شفاهی : تذکر  



:روش ارزشیابی  
%40 امتحان پایان ترم                                                         -1  
%25ارائه کنفرانس دو مفهوم بصورت شفاهی و کتبی                     -2  
%20          خالصه کارت                                   6ارائه حداقل  -3  
   %15        حضور فعال در مباحث کالس                                  -4

 جدول برنامه کالسی
تموضوعا جلسات ردیف تکالیف مربوطه و نحوه  استاد 

 اداره کالس
معرفی درس، اهداف و انتظارات از  اول 1

 دانشجویان
 --------------  آقاي شمس

  آقاي شمس لمس و محدوده قلمرو انسان  دوم 2
  آقاي شمس درد و کنترل آن سوم 3
نظریه نیازهاي اساسی بشر و نظریه  چهارم 4

 عمومی سیستم ها
  آقاي شمس

  آقاي شمس مرگ و مردن پنجم 5
محرومیت از ادراکات حسی و دریافت  ششم  6

 بیش از حد آنها
  آقاي شمس

  آقاي شمس فرایند پرستاري و نظریه هاي زیر ساز آن هفتم  7
  آقاي شمس تصویر ذهنی انسان از خویشتن  هشتم  8
روهی و سخنرانی بحث گ دکتر همتی مسلک پاك مفاهیم اساسی در نظریه پردازي نهم  9

 استاد
بحث گروهی و سخنرانی  دکتر همتی مسلک پاك مفاهیم اساسی در نظریه پردازي دهم  10

 استاد
بحث گروهی و سخنرانی  دکتر همتی مسلک پاك عدم تحرك و پس آمدهاي آن یازدهم  11

(                )  دانشجو  
منديسال دوازدهم  12 و سخنرانی بحث گروهی  دکتر همتی مسلک پاك 

(                ) دانشجو  
بحث گروهی و سخنرانی  دکتر همتی مسلک پاكخواب و (ریتم هاي بیولوژیک  سیزدهم  13



(                ) دانشجو .......................)  
بحث گروهی و سخنرانی  دکتر همتی مسلک پاك نظریه اورم چهاردهم  14

و ارائه  دانشجو -استاد
ارتخالصه ک  

بحث گروهی و سخنرانی  دکتر همتی مسلک پاك نظریه جانسون پانزدهم 15
و ارائه  دانشجو -استاد

 خالصه کارت
بحث گروهی و سخنرانی  دکتر همتی مسلک پاك نظریه روي شانزدهم 16

و ارائه  دانشجو -استاد
 خالصه کارت

 بحث گروهی دکتر همتی مسلک پاك جمع بندي هفدهم 17
 
 

:خالصه کردن مطالب طرز تهیه و  
خالصه . یک مطلب به بیانی ساده یا خالصه بیان مطالب مهم و اساسی یک نوشته در مختصرترین شکل ممکن استخالصه یا چکیده عبارت است از فشرده نکات عمده و مهم  )1

 .توجه داشته باشید که خالصه فهرست مندرجات رئوس مطالب نیست. شودخالصه باید جامع و کامال مستقل تهیه . باید از اصل مدرك باشد و همه نکات اساسی آن را شامل گردد
 :یک گزارش خالصه ممکن است با توجه به اهداف زیر تهیه شود: هدف از تهیه خالصه )2
 به عنوان یک راهنما براي خوانندگان. 
 به عنوان مقدمه اي بر موضوع کلی گزارش. 
 اقع تنها بر مبناي خواندن خالصه تصمیم گیري می کنندبراي صرفه جویی در وقت مسئوالن اجرایی در اکثر مو. 

.موفق بوده یا نهتهیه خالصه براي نویسنده حکم مروري دوباره دارد با تهیه خالصه، نویسنده می تواند دریابد که آیا در بیان آنچه می خواسته است بگوید   
:طرز تهیه خالصه خوب  

.تمام نوشته ها را بدقت بخوانید) الف  
.عات مهم و اصلی را مجزا و خالصه کنیدموضو) ب  
.مطالب اصلی هر بخش را مجزا و خالصه کنید) ج  

.همچنانکه گزارش را می خوانید همه مطالب تکراري، فهرست ها، مثالها و توصیف جزئیات را حذف کنید) د  
و واقعیتهاست بدون ذکر جزئیات مطالب حذف شده را در قالبی کلی تر بیان کنید، چرا که هدف شما انتقال نظریات، حقایق) ه  

از کل گزارش قابل فهم و درك است؟خالصه اي را که تهیه کرده اید مجددا بخوانید آیا کامال متاثر از اصل نوشته است؟ آیا براي خواننده نیز به عنوان مطلبی جدا و مستقل ) و  
 بسمه تعالی

:   نام و نام خانوادگی دانشجو  



: عنوان مقاله:                                     مقاله) گان(نده نام و نام خانوادگی نویس  
:سال:         ماه:                         شماره مجله:                                              نام مجله  

                                                       :         تاریخ ارائه کارت:                                          شماره کارت
)عنوان مقاله انتخابی(  

.از هر دو روي کارت استفاده شود. و نتیجه گیري داشته باشد) محتوي(مقدمه، اصل مطلب : و خالصه مقاله باید  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          .                                    این قسمت جهت زیرنویسی می باشد
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