
 
 دانشکده

 پرستاری و مامایی
 

کارشناسی ارشد   مخاطبان:   یجراح -یمزمن داخل یهایماریاز اختالالت و ب یپرستارعنوان درس :     
 یجراح- یپرستاري داخل

 12-2شنبه  4و  3 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:واحد کارآموزی     1واحد نظری  5/1 تعدادواحد:
 دکتر رستم جاللی مدرس:             (65-66نیمسال اول  2-4به ، سه شن)زمان ارائه درس:   

    یجراح -یداخل حاد  یهایماریاز اختالالت و ب یپرستار درس و پیش نیاز:

 
  هدف کلی درس :

 وندیاز اختالالت مزمن بزرگساالن و پ یدر خصوص مرالبت پرستار رانیو کسب مهارت فراگ ییآشنا
گروه از  نیا یمرالبت یازهایکه بتوانند ن یبه نحو ؛یپرستار یالگوهاها و  هیاعضا بر طبك نظر

"مرالبت  نحوهو  یمرالبت در منزل، بازتوان یو اجرا یزینموده و لادر به برنامه ر ییرا شناسا انیمددجو
 بر شواهد باشند. یو خانواده مبتن انیاز خود" به مددجو

 
 هداف کلی جلسات : ا

 
 مراقبت در منزل ،یوانبازت ،یخودمراقبت میمفاه

 مربوط به آن یو مباحث اخالق وندیبر بحث پ یمرور
 یو عروق یاختالالت مزمن قلب

 هیر یمزمن انسداد یینارسا
 یمزمن کل یینارسا

 هیکل وندیپ
 و ...( مری)آلزا یاختالالت مزمن مغز

 (سیاسکلروز پلی)مولت یاختالالت مزمن عصب
 یکیاختالالت مزمن متابول

 ها( یو استوم کیمن دستگاه گوارش )اولسر پپتاختالالت مز
 (هیتنفس )سرطان ر ستمیس یها یمیبدخ

 قلب وندیپ
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 مراقبت در منزل  ،یبازتوان ،یخودمراقبت میمفاه
 .ندیبحث نما یان در پرستار تیکرده و در مورد اهم فیرا تعر یخودمرالبت-1
 .ندیبحث نما یان در پرستار تیکرده و در مورد اهم فیتعررا  یبازتوان -2
 .ندیبحث نما یان در پرستار تیکرده و در مورد اهم فیمرالبت در منزل را تعر-3

 مربوط به آن  یو مباحث اخالق وندیبر بحث پ یمرور
 کند. انیرا ب وندیانواع پ-1
 دهد. حیرا توض وندیمربوط به پ یمباحث اخالل-2

  یو عروق ین قلباختالالت مزم
 .دینما انی( را بیللب یی)نارسا یعرول یبا اختالالت مزمن للب ماریمرالبت از ب-1
در  هیمبتال به اختالالت فوق،دادن داروها، نمش تغذ ماریو اداره ب مار،مرالبتیب شیدر مورد نمش پرستار درپا-2
 انیبا اختالالت فوق را بحث و ب انیجومدد یاز اختالالت مذکور و نمش پرستار در اصالح سبک زندگ یریشگیپ

 کند.
 .دیارائه نما یپرستار یاز الگوها یکیبا اختالالت مزمن را براساس  مارانیو مرالبت از ب یبررس-3

  هیر یمزمن انسداد یینارسا
 .دینما انیرا ب هیر یبا اختالالت مزمن انسداد ماریمرالبت از ب-1
در  هیمبتال به اختالالت فوق،دادن داروها، نمش تغذ ماریو اداره ب البتمار،مریب شیدر مورد نمش پرستار درپا-2
 انیبا اختالالت فوق را بحث و ب انیمددجو یاز اختالالت مذکور و نمش پرستار در اصالح سبک زندگ یریشگیپ

 کند.
 .دیارائه نما یپرستار یاز الگوها یکیبا اختالالت مزمن را براساس  مارانیو مرالبت از ب یبررس-3

  یمزمن کل یینارسا
 دهد. حیتوض هیمزمن کل ییمبتال به نارسا مارانیمرالبت از ب-1



 انیدر مورد اختالالت ب یپرستار یاز الگوها یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس ی)نمشها3و 2اهداف  -2
 شده(

  هیکل وندیپ
 را شرح دهد  هیکل وندیپ مارانیمرالبت از ب-1
 انیدر مورد اختالالت ب یپرستار یاز الگوها یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس یها)نمش3و 2اهداف  -2

 شده(
 و ...( مری)آلزا یاختالالت مزمن مغز

 دهد. حی(را توض مری)آلزایمبتال به اختالالت مزمن مغز مارانیمرالبت از ب-1
 انیدر مورد اختالالت ب یپرستار یگوهااز ال یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس ی)نمشها3و 2اهداف  -2

 شده(
 ( سیاسکلروز پلی)مولت یاختالالت مزمن عصب

 کند. انی( را بسیاسکلروز پلی)مولت یمبتال به اختالالت مزمن عصب مارانیمرالبت از ب-1
 انیبدر مورد اختالالت  یپرستار یاز الگوها یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس ی)نمشها3و 2اهداف  -2

 شده(
 یکیاختالالت مزمن متابول

 کند. انیو عوارض آن( را ب ابتی)دیکیمبتال به اختالالت مزمن متابول مارانیمرالبت از ب-1
 انیدر مورد اختالالت ب یپرستار یاز الگوها یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس ی)نمشها3و 2اهداف  -2

 شده(
 ها( یو استوم کیاختالالت مزمن دستگاه گوارش )اولسر پپت

 کند. انی( را بکیمبتال به اختالالت مزمن دستگاه گوارش )اولسر پپت مارانیمرالبت از ب-1
 انیدر مورد اختالالت ب یپرستار یاز الگوها یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس ی)نمشها3و 2اهداف  -2

 شده(
 (هیتنفس )سرطان ر ستمیس یها یمیبدخ

 ( را شرح دهد.هیتنفس )سرطان ر ستمیس یها یمیدچار بدخ مارانیمرالبت از ب-1
 انیدر مورد اختالالت ب یپرستار یاز الگوها یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس ی)نمشها3و 2اهداف  -2

 شده(
 قلب وندیپ

 للب را شرح دهد. وندیپ مارانیمرالبت از ب-1
 انیدر مورد اختالالت ب یپرستار یاز الگوها یکیو مرالبت بر اساس  یپرستار، و بررس ی)نمشها3 و2اهداف  -2

 شده(
 

 منابع:
 :کولومیشده در کور یمنابع معرف 

  یپرستار یمزمن و مراقبت ها یها یماریمربوط به ب یمعتبر علم یها تیمقاالت و سا کتب،
 :یشنهادیپ منابع

 
1. Smeltzer S.C, Bare G.B, Hinkle J.L, Cheever K.H. Brunner & 

Suddarth`s Textbook of Medical-Surgical Nursing.(Last Edition). 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 

2. Black, Joyce M., Jane Hokanson Hawks, and Annabelle M. Keene. 
Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes 
- Single Volume. W.B. Saunders Company, (last edition) 

 روش تدریس:
پرسش و  –حل مسئله  – یشیکوچک، نما یگروه –اي  مباحثه ،یشامل: سخنران تواندیم ريیادگی – یاددهیروش 
 یشیآزما ،یگردش علم –پاسخ 

 وسایل آموزشی :
 تور، ویدئو پروژکرایانه، وایت بورد، اسالید

 سنجش و ارزشیابی 

)بر  سهم از نمره کل روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

بعد هفته  3حد اکثر تا   %30  ارائه پروژه
 از شروع ترم

 

آزمون پایان 
 ترم

بسته  -تشریحی
 پاسخ

بر اساس برنامه  60%
 آموزش

 



حضور فعال در 
 کالس

   %10 پایش طول ترم

 
 از دانشجو:مقررات کالس و انتظارات 

 

 از کالس  شیمطالعه پ
  یدر منابع علم جستجو

 حضور بمولع و منظم در کالس  ،یمشارکت فعال در مباحث کالس 
 باشد. سیمطالب موردتدر یریمناسب جهت فراگ یعلم یربنایز یدارا

 یمطالعات کتابخانه ا كیدرگسترش معلومات خودازطر یداده شده،سع یبااستفاده ارآموزش ها -
 .دینما

 در طی ساعات کالس تلفن همراه خود را در حالت سایلنت لرار دهد.
شود( به طور کامل مطالعه کرده  یدانشجو در مورد موضوع مشخص شده )در کالس مشخص م

برنامه  کی نی)منابع مورد استفاده ذکر شود( همراه با تدویو شفاه یو مطالب را به صورت کتب
اورم،  یمورد نظر الگو یدر کالس ارائه دهد.) الگو یپرستار جیرا یبر طبك الگوها یمرلبت

 اساس  انتخاب دانشجو است.( برو جانسون  یرو
 بصورت خالصه نگاشته شده و در کالس ارائه گردد. یمماالت مرتبط با موضوع انتخاب

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 یجراح -ینزنو دادل یٍایهاریاز ادحالالت و ة یپرشحار ضیپا جدول زناىتيدی درس

 2-4شً طيتً ،  روز و شاعث جلصً :                                    

 

 ندرس نَضَع ٌر جلصً              جاریخ ًجلص

 دکحر رشحم جاللی نراقتث در نيزل ،یةازجَاى ،یدَدنراقتح مینفاٌ 6/7/95 1

 یدکتر رستم جالل نرةَط ةً آن یو نتاحخ ادالق َىدیةر ةحخ پ ینرور 13/7/95 2

 یرستم جالل دکتر یو عروق یادحالالت نزنو قلت 22/7/95 3

 یرستم جالل دکتر ًیر ینزنو اىصداد ییىارشا 27/7/95 4

 یرستم جالل دکتر ینزنو کل ییىارشا 4/8/95 5

 یرستم جالل دکتر ًیکل َىدیپ 11/8/95 6

 یرستم جالل دکتر و ...( هری)آلزا یادحالالت نزنو نغز 18/8/95 7

 یرستم جالل دکتر (سیاشکلروز پلی)نَلح یادحالالت نزنو عصت 25/8/95 8

 یدکتر رستم جالل یکیالت نزنو نحاةَلادحال 2/9/95 9

12 9/9/95 
 

و  کیادحالالت نزنو دشحگاه گَارش )اولصر پپح

 ٌا( یاشحَن

 یرستم جالل دکتر

11 16/9/95 
 

 یرستم جالل دکتر (ًیجيفس )شرطان ر صحمیش یٌا یهیةدد

 یرستم جالل دکتر قلب َىدیپ 23/9/95 12

13  
 

  

14  
 

  

15 
 

   

 


