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شتي ردماني جهرم   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 3بزرگساالن و سالمندان 

 تهيه کنندگان:

رشته پرستاریاساتيد گروه   

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ی ردسي  ربانهم رزیكميته با هم

 شهره جوادپور تدوين کننده:استاد 

 

 1400 بهمن ماه

 

 پرستاری و پیراپزشکی دانشکده /علوم پزشکی جهرم دانشگاه 
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 4 تعداد واحد : 3بزرگساالن و سالمندان نام درس : 

 1400-1401تحصيلي دوم ترم  دت زمان ارائه درس :م  كارشناسي پرستاری  رشته و مقطع تحصيلي :

  10-12، سه شنبه  10-12 دوشنبه ،  10-12  شنبه

 جوادپور  استاد :مسئول درس 

 سميه رمضانلي استاد – پرنيان  استاد اساتيد همکار:  

  زمان شروع و پايان :

 1401تا خرداد  1400بهمن 

 نويدزش: آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه فضای آمو 2بزرگساالن و سالمندان  پيشنياز :

یددادگیری  دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرددشرح دوره :  سددامانه  جدداسی در  تددوای م تدددریم مح و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به 

ابی تکوینی اس یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت الین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت باسخورد و ارائه باسخورد اس استاد به منظور ارسیالکترونیک به صورت افالین یا آن

 و پس آسمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 نهايي دوره: ف اهدا

 آشنايي دانشجو با بیماران مبتال به اختالالت شايع سیستم هاي حمايتي پوست 

 آشنايي دانشجو با بیماران مبتال به اختالالت شايع خون و هموستاز

 آشنايي دانشجو با بیماران مبتال به اختالالت شايع  سیستم اعصاب 

 م و گوش آشنايي دانشجو با بیماران مبتال به اختالالت چش

 آشنايي دانشجو با عفونت هاي بیمارستاني و بیماران عفوني

 آشنايي دانشجو با روش کار در اتاق عمل

. 
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 دوره اختصاصيف اهدا رديف
 ارزيابي بیماران مبتال به بیماريهاي پوستي را بیان نمايد. 1
 بیماري هاي پوستي عفوني، انگلي و التهابي را بشناسد. 2
 را شرح دهد. دچار سوختگي ي پرستاري از افراد مراقبت ها 3
 فرآيند تولیدخون و فرآيندهاي دخیل در حفظ هموستاز را توضیح دهد. 4
 از فرآيند پرستاري به عنوان چهارچوبي براي مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت خونريزي دهنده استفاده نمايد. 5
 ت خون بشناسد و با نقش پرستار براي تجويز خون و فرآورده هاي خوني آشنا باشد.انواع روش هاي درماني را براي اختالال 6
 بررسي، درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت چشم را شرح دهد. 7
 بررسي، درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت گوش را شرح دهد. 8
 به اختالالت نورولوژيک را شرح دهد. بررسي، درمان و مراقبت از بیماران مبتال 9

 بتواند با استفاده از فرايند پرستاري از بیماران مبتال به اختالل عملکرد نورولوژيک مراقبت نمايد. 10
 روش کار در اتاق عمل را شرح دهد . 11
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  استاد جوادپور  جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

لااو ی  -1 ناااتومي و فيزيو مروری بر آ

 چشم و تست های تشخيصي

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت   آنالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  

كاات  -2 خااتتالت  -گلوكوم ا كاتارا ا

 انکساری چشم 

 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  

هااابي  -3 فااوني و الت هااای ی ماااری  بي

غده اشکي و  ا اختتالت -چشم 

 تومورهای چشم -پلک 

 

 –تاالر گفتگو   سامانه نوید  آفالین 

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  

شبکيه قرنيه و بيماری های  -4

اثرات  -اور انسهای چشما

چشمي بيماريهای سيستميک ا 

 تجويز داروهای چشمي

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 دنوی

 دوشنبه 

10-12 

 تحلیل  

ساااتهای  -5 گاااوش و ت نااااتومي  آ

گااوش  -تشخيصي هااای  ماااری  بي

 خارجي

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  کالس وارونه

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  
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 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین    بيماری های گوش مياني،  داخلي -6

سامانه  -واتساپ

 ویدن

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  

ساات و  -7 لااو ی پو ناااتومي و فيزيو آ

آشنايي با  -تست های تشخيصي

 ضايعات پوستي

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  

يااا  ریفونت قا -8 ناات  –چي ) تن یفو

 های انگلي پوست ) شپش و گال 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ت ادوب کانک آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  

ساات)  -9 فااوني پو هااای ی ماااری  بي

هاارپ  ا  ياات،  زردزخم، فوليکول

فااوني  هااابي غيری هااای الت بيماري

 پوست )پسوريازي  و پمفيگوس 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 انشد  

سااون -10 سااتيونز جان  -سااندرم ا

 تومورهای پوستي

 

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید آفالین  سوختگي  -11

سامانه  -واتساپ

 نوید

 دوشنبه 

10-12 

 دانش  
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   پرنیاناستاد  جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

 2و  1دیابت نوع  -1

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ت ادوب کانک آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  

کم کاری و پرکاری غده غدد  -2

 تیروئید و پاراتیروئید

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  

غممدد  -3 کمماری  کمماری و پر کممم 

 -فئوکروموسیتوما –ادرنال 

غممده  کممم کمماری  کمماری و پر

 هیپوفیز

 –تاالر گفتگو   سامانه نوید  آفالین 

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  

نمممماتومف و فیزیو مممممو ی  -4 آ

 سیستم خونساز و تست

 کم خونف و انواع ان -های تشخیصف 

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 تحلیل  

نممده -5 خممونریزی ده  -اختالالت 

 اختالالت انعقادی

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین     وسمف و انواع آن -6

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  

فممموم  -7 ممممام  ن پمممل میو و مو تی

 هوچکینم پلف سایتمیا

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  
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سممفید  -8 هممای  بممول  اختالالت گل

 خون و اصول ترانسفیو ن

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  

فرایند عفونت و پیشگیری از  -9

 عفونت در بیمارستان

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  

نممت  -10 هممای عفونففعفو بیماری 

 های باکتریالم و ویروسف(

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

ه  سه شنب

12-10 

 دانش  

 بیماری های عفونف نوپدید -11

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید آفالین 

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-10 

 دانش  
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 استاد رمضانلی    جدول زمانبندي دروس

روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

آناتومی و فیزیولوژی سیتم  .1

آشنایی با عالئم  -اعصاب

های مختلف شایع و روش

معاینه فیزیکی در سیستم 

 عصبی

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین -آنالین   همراه با پرسش و پاسخ–

سامانه  -واتساپ

 نوید

شممممممنبه 

10-12 

 دانش  

های مختلف آشنایی با روش .2

تشخیصی در بیماریهای 

سیستم اعصاب، تغییر سطح 

هوشیاری و مداخالت 

 پرستاری مربوطه

 –تاالر گفتگو   اسکای روم ادوب کانکت  آفالین  -آنالین   همراه با پرسش و پاسخ –

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 دانش  

ای، افزایش فشار داخل جمجمه .3

درمان و مداخالت پرستاری 

مربوطه،جراحی های داخل 

 جمجمه و مراقبت های آن

 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین  -آنالین   پرسش و پاسخ همراه با–

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 تحلیل-دانش  

 اختالالت تشنجی و صرع .4

 سردرد و انواع آن        

 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 تحلیل-دانش  

عروقی ) -اختالالت مغزی .5

CVA  )ایسکمیک و هموراژیک

و مراقبت های پرستاری 

 مربوطه

 –تاالر گفتگو  ی روم اسکا ادوب کانکت  آفالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 تحلیل-دانش  

صدمات مغز)آسیب دیدگی  .6

سر، مغز و ..(، درمان و 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین   

سامانه  -واتساپ

شنبه 

10-12 

 دانش  
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 نوید مداخالت پرستاری مربوطه

بیماری های سیستم عصبی  .7

،  MSغزی، )مننژیت، آبسه م

MG )..و گلین باره و 

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 دانش  

اختالالت اعصاب جمجمه  .8

ای)نورالژی عصب سه قلو و 

فلج بل..(، تومورهای مغزی و 

 مداخالت پرستاری مربوطه

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 دانش  

اختالالت دژنراتیو  .9

 )پارکینسون و ..(

 بیرون زدگی دیسک کمر     

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 دانش  

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین    روش کار در اتاق عمل .10

سامانه  -تساپوا

 نوید

شنبه 

10-12 

 دانش  

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آفالین    روش کار در اتاق عمل .11

سامانه  -واتساپ

 نوید

شنبه 

10-12 

 دانش  

 
 

 (تماعیو شکبه های اجadobe connect ، ،آموسش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آسمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده اس کتابخانه های دیجیتال استفاده اس شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک ها)آموسشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،سوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده اس محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آموسش در گروههای کوچک )درس بصورت غیرمجاسی :  روشها و مدلهای ارائه**** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارسیابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (ها، درونی ساسی حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارسشگذاری، ساسماندهی ارسش

حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید

 استوری الین
 

 

 

 منابع درسي : 

 2018 –ويرايش چهاردهم  -سودارث  برونر  – داخلي جراحي کتاب پرستاري 

 ايشويرآخرين  –لک و هوکس ب -  داخلي جراحي کتاب پرستاري 

 يرايش وآخرين  –من الک -  داخلي جراحي کتاب پرستاري 

 

 :نحوه ارزشیابي 

 زشیابي تکويني و ارزشیابي پاياني : ار

لدد  ارزشیابي تکويني : - شددجو تع بدده دان شددود  مددی   در صورت رعایت مالک های سیر .... درصد نمره در نمره نهایی لحاظ 

 می گیرد.
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی اس فضای یادگیری الکترونیک -
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -
 

 ارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانهمش -
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 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 نمره 6.7 استاد جوادپور مباحث 

 کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (نمره   0.5 -

و مشارکت فعال در تعامالت و تاالر  کسب شده )اس انجام تکالیف فردی انجام شده توسط هر دانشجو نمره  1 -

 ( فعال در کالسهای آنالینو حضور  گفتگو

 حضوریبصورت  دوره ای کسب شده اس آسمون نمره  5.2 -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد اس آیتم های ذکر شده می باشد. -

 

  نمره 6.6 -  پرنیان مباحث استاد 

 کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (نمره   0.5 -

و مشارکت فعال در تعامالت و تاالر  جام تکالیف فردی انجام شده توسط هر دانشجوکسب شده )اس ان نمره  1 -

 (های آنالینو حضور فعال در کالس گفتگو

 کسب شده در آسمون پایان ترم  نمره    5.1 -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد اس آیتم های ذکر شده می باشد. -

 

  نمره 6.7 –رمضانلي مباحث استاد 

و مشارکت فعال در تعامالت و  تکالیف فردی انجام شده توسط هر دانشجو-کوییز کسب شده )اس انجام  مره ن 0.7 -

 (و حضور فعال در کالسهای آنالین  تاالر گفتگو

 حضوریبصورت دوره ای کسب شده اس آسمون نمره  5 -

 کسب شده در آسمون پایان ترم  نمره  1 -

 ایی براساس جمع هرتعداد اس آیتم های ذکر شده می باشد.نمره نه -

 
 
 
 

 مقررات : 

 نمره 10حد نمره قبولی : 

  یک جلسه:  های آنالینتعداد دفعات مجاس غیبت در کالس 

 مشارکت دانشجویان در کلیه آسمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 

بصورت آنالین یا ممکن است شرایط کالس  ، در بالین دانشجویاناستاد یا  براساس شرایط مرتبط با کرونا و حضور 

 .تغییر نماید  آفالین


