
 
 پرستاری و مامایی دانشکده

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 

 کارشناسی پرستاری 4ترم مخاطبان:                        (تنفس)3جراحی–داخلی عنوان درس :  
               14-16شنبه ها ، ساعت زمان ارائه درس:                                                      %75 تعدادواحد:

 معصومه اسمعیلی وند مدرس:                            1،2داخلی جراحی درس و پیش نیاز:
 12-14یکشنبه ها ، ساعت ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 

 

دچار اختالالت ممکن است  که  می باشدکامالً اختصاصی عضوی  دستگاه تنفس هدف کلی درس :

مراقبتی،حس امنیت ، توانایی  ستقالل فرد و خودکه این اختالالت در کاهش ا شودمتعددی 

تعامل با اجتماع ومحیط و.. تأثیردارد. در این درس دانشجویان  با انواع بیماریهای مربوط به 

آشنا خواهند شد تا بتوانند در عرصه بالینی اندوخته های تئوری خود را در خدمت  تنفسسیستم 

 رسانی به بیماران بکار برند.

 
 سات : )جهت هر جلسه یک هدف(هداف کلی جلا

 

 تنفسیسیستم آناتومی وفیزیولوژی   باآشنایی دانشجویان  .1

  سیستم تنفسیبررسی و شناخت ،معاینه و تستهای تشخیصی   باآشنایی دانشجویان  .2

 ، تدابیر پرستاری  بیماریهای دستگاه فوقانی تنفس  باآشنایی دانشجویان  .3

 ، تدابیر پرستاری تنفس تحتانیدستگاه  های بیماریآشنایی دانشجویان با   .4

 ، تدابیر پرستاری تنفس تحتانیدستگاه  های بیماریآشنایی دانشجویان با  .5

، تدابیر پرستاریتنفسی مزمن انسدادیبیماریهای  آشنایی دانشجویان با  .6

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 اول جلسه

 تنفسآناتومی وفیزیولوژی آشنایی دانشجویان با  : کلی هدف

 

 : ویژه اهداف

 : باشد قادر دانشجو درپایان
  .آناتومی سیستم تنفس را شرح دهد 

 .عملکرد فیزیولوژیک سیستم تنفس را توضیح دهد  

  

 

 وملسه دج

، عیوب بررسی و شناخت ،معاینه و تستهای تشخیصی چشم  باآشنایی دانشجویان : کلی هدف

 ستاریانکساری، ضعف بینایی، تدابیر پر



 : ویژه اهداف 

 باشد قادر دانشجو درپایان       

 .اصول معاینه بینی و سینوس ها را شرح دهد  

  .اصول معاینه حلق، دهان و تراشه را توصیف نماید 

  .انواع اختالالت آناتومیک قفسه ی سینه را توضیح دهد 

  .الگوهای تنفسی را توصیف نماید 

  .اصول صحیح مشاهده قفسه سینه را توصیف نماید 

  صحیح سمع را توصیف نماید و صداهای طبیعی را از صداهای غیر طبیعی تنفسی اصول

 تشخیص دهد 

  .اصول دق قفسه ی سینه را شرح دهد 

  تست های عملکرد ریه(PFT) ،راپالس اکسی متری ،ی خون شریانی ت گازهامطالعا 

 توضیح دهد. 

  یوگرافی ها با اشعه ایکس، توموگرافی و یا اسکن کامپیوتری رادمطالعات تصویر برداری

،MRI را توصیف نماید.  و اسکن رادیوایزوتوپ 

  را توضیح دهد.  برونکوسکوپی، توراکوسکوپی و توراسنتزروش های اندوسکوپی 

 وملسه سج

 ، تدابیر پرستاری  بیماریهای دستگاه فوقانی تنفس  باآشنایی دانشجویان  : کلی هدف

 : ویژه هدافا

 : باشد قادر دانشجو درپایان

  عفونت های راه هوایی فوقانی(URIs)  .را شرح دهد 

  .رینیت را شرح داده و انواع آن را نام ببرد 

  رینیت را توضیح پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، اقدامات درمانی و مراقبتی در انواع

 دهد. 

  .فارنژیت حاد و مزمن را توضیح دهد 

  .تظاهرات بالینی، تدابیر طبی و پرستاری در فارنژیت حاد و مزمن را شرح دهد 
 1 التهاب لوزه ها و لوزه سوم، تظاهرات بالینی، تدابیر طبی و پرستاری در آن را شرح

 دهد. 

 بالینی، تدابیر طبی و پرستاری در آن را شرح دهد.  آبسه ی اطراف لوزه، تظاهرات 

  .الرنژیت، تظاهرات بالینی، تدابیر طبی و پرستاری در آن را شرح دهد 

 

 

 چهارمجلسه 

  ، تدابیر پرستاری تنفس  تحتانی دستگاه  های بیماریدانشجویان با  آشنایی  : کلی هدف

 : ویژه اهداف 

 : باشد قادر شجودان درپایان

  .آتلکتازی و پاتوفیزیولوژی آن را توضیح دهد 

  .تظاهرات بالینی، تدابیر طبی و پرستاری در آتلکتازی را شرح دهد 

  .تراکئوبرونشیت حاد را توضیح داده و تظاهرات بالینی در آن را شرح دهد 

  درمانی و مراقبت پرستاری در تراکئوبرونشیت حاد را توضیح دهد. تدابیر 

  .پنومونی را تعریف نماید و انواع آن را بر اساس علت طبقه بندی نماید 

  .تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در انواع پنومونی را توضیح دهد 



  سندرم حاد تنفسی شدید(SARS) ف نماید. را تعری 

  تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در سندرم حاد تنفسی

 را توضیح دهد.  (SARS)شدید 

 هد. تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در انواع پنومونی را توضیح د 

 

 پنجمجلسه 

 ، تدابیر پرستاری  تنفس تحتانی دستگاه های بیماری آشنایی دانشجویان با  هدف:

 : ویژه اهداف 

 باشد: قادر دانشجو درپایان       
 ،تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را شرح دهد.  پلوروزی 

  توضیح دهد. افیوژن پلور، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را 

  .امپیم، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را شرح دهد 

  .ادم ریه، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را توضیح دهد 

  نارسایی حاد تنفسی، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را شرح

 دهد. 
  سندرم دیسترس تنفسی حاد(ARDS) تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت ،

 پرستاری در آن را توضیح دهد. 

  .آمبولی ریه، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را شرح دهد 

 
 ششمجلسه 

 ، تدابیر پرستاریتنفسی مزمن انسدادیبیماریهای  دانشجویان با آشنایی  هدف:

 : ویژه اهداف  

 باشد: قادر دانشجو درپایان      

  بیماری مزمن انسدادی ریه(COPD)  .را نام برده و پاتوفیزیولوژی آن ها را شرح دهد 

  عوامل خطر ایجادCOPD مداخالت پرستاری مربوطه، برای به حداقل رساندن این  و

 عوامل خطر را عنوان نماید. 

  برونشیت مزمن را تعریف نموده، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در

 آن را شرح دهد. 

 آن را  آمفیزم را توصیف نماید، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در

 توضیح دهد. 

  بروشکتازی را شرح داده، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را

 شرح دهد. 

  آسم را تعریف نماید، تظاهرات بالینی، تدابیر درمانی و مراقبت پرستاری در آن را

 توضیح دهد. 
 

 منابع:
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 روش تدریس:

 سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ، بحث گروهی

 
 

 وسایل آموزشی :

 رایانه، فیلم های آموزشی، وایت برد

 

 
 سنجش و ارزشیابی:

 ریختا نمره روش تدریس آزمون

 هرجلسه 1 شفاهی و کتبی کوئیز

 پایان جلسه چهارم 4 تشریحی و چهار گزینه آزمون میان دوره

تاریخ تعیین شده  15 تشریحی و چهار گزینه آزمون پایان دوره

 توسط آموزش
 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 حضور به موقع و منظم در تمام جلسات .1

 و بحث گروهیشرکت در فعالیت هایی کالسی  .2

 مطالعه منابع معرفی شده .3

 خاموش کردن تلفن همراه در جلسات کالس .4

 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :  تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                 

 



 (تنفسی)مبحث بیماریهای 3داخلی جراحی  جدول زمانبندی درس                           

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

آناتومی وفیزیولوژی   باآشنایی دانشجویان  20/6/1395 1

  سیستم تنفسی

 عصومه اسمعیلی وندم

بررسی و شناخت   باآشنایی دانشجویان  27/6/1395 2

 سیستم تنفسی،معاینه و تستهای تشخیصی 

 عصومه اسمعیلی وندم

بیماریهای دستگاه   باشنایی دانشجویان آ 3/7/1395 3

 ، تدابیر پرستاری  فوقانی تنفس

 معصومه اسمعیلی وند

 دستگاه های بیماری با شنایی دانشجویان آ 10/7/1395 4

  ، تدابیر پرستاری  تنفس تحتانی

 معصومه اسمعیلی وند

 دستگاه های بیماری با شنایی دانشجویان آ 17/7/1395 5

 ، تدابیر پرستاری  تنفس تحتانی

 معصومه اسمعیلی وند

6 24/7/1395 
 

مزمن بیماریهای  با آشنایی دانشجویان 

، تدابیر پرستاریتنفسی انسدادی

 عصومه اسمعیلی وندم

 


