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شتي ردماني جهرم   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

( هردو طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

 

  تهيه کنندگان:

-استاد سميه رمضانلی استاد جوادپور ،  استاد عبدی ،: اساتيد گروه   

کاری   و مرکز آموزش مجازی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي سي  ربانهم رزیی ردكميته با هم  

 شهره جوادپور  تدوين کننده:استاد 

 1400شهریور 
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 یراپزشکیو پ یدانشکده پرستار

 

 

 

 

 

 

 

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

م خواهد گرفت راساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت با خورد و ارائه با خورد ا  استاد به منظور ار یابی تکوینی ا  یادگیری دانشجو انجاقرار می گیرد شایان ذکر است ب رونیک به صورت افالین یا آنالینالکت

کددالس ،  ممکن است با رعایت پروتکلهای بهداشتی و حد نصاب حضور افراد در ی حضوری ، کالسهار صورت مساعد شدن شرایط د برگزار خواهد شد.ی الین و یا حضورایط به صورت آنو پس آ مون نهایی متناسب با شر .

 گردد. برنامه ریزی 
 

 ف نهايی دوره: اهدا
 

 رهف نهايی دواهدا رديف
 ( :یوی) کل یادرار یدفع ستمیس 1

 سیستم ادراری. و فیزيولوژیبر آناتومی ری مرو - 

هیای - شیانه  يیم و ن صیی و الال بررسی و شناخت سیستم ادراری ) تاريخچه سالمت ، معاينات فیزيکی ، تستهای تشخی

 شايع(.

تالالت الفونی سیستم ادراری ) سیستیت ، سازماندهی و مراقبت با کاربرد فرآيند پرستاری از مددجويان مبتال به اخ  -

 ساالت( 51) یواحد نظر 3 تعداد واحد : 2پرستاری بزرگساالن / سالمندان  نام درس :

    10-12 و سه شنبه ها شنبه هايک مدت زمان ارائه درس :  ناسی پرستاری رشکا  ع تحصیلی :رشته و مقط

  یرمضانل هیمسئول درس : سم

استاد  - سمیه رمضانلی استاد  –استاد البدی همکار : اتید اس

 پرندآور 

 20/6/1400: زمان شروع 

 11/10/1400 :زمان پايان 

 یشناسرو( ی دا1مندان )بزرگساالن / سال یپرستار پیشنیاز :

 (ی) فارماکولوژ 

فضای آموزش: آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه 

 ديريت م
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 يت (.يت ، گلومرونفرکلیه ، پیلونفرآبسه 

سازماندهی مراقبت از مددجويان مبتال به تومورهای دستگاه ادراری ) سرطان مثانه ، ...( ، صدمات دستگاه ادراری ،   -

درزادی  سیستم ادراری ، بیماری های الروقی سنگهای دستگاه ادراری ، بی اختیاری ادراری ، مثانه نوروژنیک ، اختالالت ما

 تاری با توجه به تشخیص های پرستاری مرتبط.مراقبت های پرسیدرونفروزيس و ستم ادراری ، هسی

 سازماندهی مراقبت از مددجويان مبتال به مشکالت دفعی ) احتباس ادراری ،       -

 
 و پستان: یمثل، تناسل دیتول ستمیاختالالت س 2

 .و پستان یتناسلمثل ،  دیتول ستمیس یولوژيزیو ف یبر آناتوم یمرور - 

 (عيشا ميو الال یصیتشخ ی، تستها یکيزیف ناتي، معا یسالمت خچهيو شناخت ) تار یبررس -

گی  ،  یدستگاه تناسل یشامل : الفونت ها یتناسل ستمیمبتال به اختالالت س انيمراقبت از مددجو یسازمانده  - و ل

 .کسيکانسر سرو رینظ میو بدخ میخوش خ ی، تومورها یدستگاه تناسل یاختالالت ساختار

پستان ، آبسه ،  میو بدخ میخوش خ یمبتال به اختالالت پستان شامل : تومورها انيمراقبت از مددجو یسازمانده -

 پستان و اختالالت پستان در مردان. یپرتروفینوک پستان ، ه یهايماری، ب ستیک

 یپرپالزی، ه میو بدخ میش خخو یمورها: تو شامل یتناسل ستمیمردان مبتال به اختالالت س مراقبت از یسازمانده -

 سميدی، کرپتوارک کوسلي، وار دروسلی، ه تیميدی، اپ تی، اورک ضهی) سرطان ب ضهی، اختالالت ب تیپروستات و پروستات

 (.سيموزی، ف
 اختالالت گردش خون: 3

 قلب و الروق. یولوژيزیو ف یبر آناتوم یمرور  - 
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 (عيشا ميو الال یصیتشخ ی، تستها یکيزیف ناتي، معا یمتسال خچهين ) تارگردش خو ستمیو شناخت س یبررس  -

 يی، نارسا وکاردی، انفارکتوس م یصدر  يمبتال به اختالالت قلب و الروق شامل : آنژ انيمراقبت از مددجو یسازمانده -

و   تيیدکاري، پر تيداروکی، م تيقلب ) آندوکارد یو ساختمان یالفون یها یماریقلب ، ب یا چهيدر یهايماریقلب ، ب

 ( . یوپاتیوميکارد

ئیورت،  سیمي) آترواسکلروز ، التهاب و آنور یطیالروق مح یها یماریمبتال به ب انيمراقبت از مددجو یسازمانده  - آ

 (یسيوار یو زخمها اهرگهایس يی، نارسا یدياختالالت ور نود،يبورگر ، ر یماری، ب یانيشر یترومبوز ، آمبول

 یو ادم لنفاو تيژشامل لنفان یاواختالالت لنف  -
 :یتنفس ستمیاختالالت س 4

 . ینیو ب یتنفس ستمیس یولوژيزیو ف یبر آناتوم یمرور  - 

 (.عيشا ميو الال یصیتشخ ی، تستها ناتي، معا خچهي) تار یتنفس ستمیو شناخت س یبررس  -

بیا  ژهيو نا ی، نا ، حنجره، حلق  ینیبمل شا یفوقان یمبتال به اختالالت تنفس انيمددجومراقبت از  یسازمانده  - هیا 

 .یپرستار نديتوجه به کاربرد فرآ

 یهیايماری، ب ی، پنومون یشامل اتلکتاز یتحتان یتنفس ستمیمبتال به اختالالت س انيمراقبت از مددجو یسازمانده -

 . هير میبدخ یها یماریو ب یشغل

 

 : توجه 

و  یماریاز ب ی، عوارض ناش یو جراح یی، دارو یطب ی، انواع درمان ها یصیتشخ ی، عالئم و نشانه ها ، روش ها یولوژیزیخطر ، پاتوف اختالالت فوق ، ذکر علت ، عوامل یدر تمام

 یندظات دوران سالمخود ، آموزش به خانواده ، جامعه و مالح زت ادر مورد مراقب ماریبر آموزش به ب دیبا تأک یپرستار یها صیبر تشخ یمبتن یپرستار یدرمان و مراقبتها

 است. یضرور
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای **** استاد مربوطه سرفصل مطالب

ارائه درس بصورت غیر 

 مجازی 

ابزارهای تعاملی *** نوع محتوا*

استاد با دانشجو جهت 

 ارائه محتوای درس

)فضای  

آموزش 

 غیرحضوری(

آموزشهای ** اعت ارائهس

 حمایتی و مکمل 

روش 

 زشیابیار

و  )تکوینی

 نی(پایا

 سطح یادگیری

***** 

 دستگاه تنفس یولوژیزیو ف یآناتوم

 ی و یصدددددد       رمضانلیاستاد 

، نرم  تی سنگ  ی سال

فدددز      نگیسددد ر ی 

 نیال ی ستو  ا،یکمتژ

سدددددددت،مالتیو  ی ئوک

 نیآنال یآزمونها ا،یم 

مددددوزل آنال   ن،یدددد،آ

adobe connect و

 (ی جتماع یشکبه ها

سددددتفاده  ز  حدددد   طیم

سددددکا دوب کانک  یت، 

 پی وم، سکا

شددددک ه  د ن

 پرستا ی

شدددنبه و  یک

شددنبه  سدده 

12-10 

سدددددتفاده  ز   

شددددددددددبکه 

مددددداع  -ی جت

  تاال   فتگو 

 -کدددددوییز 

میان ترم و 

 پایان ترم

  د نشسطح  -

سددددددددطح  -

 عاطفی

 یو تست ها نهیمعا یو  ول ها ینشانه شناس

 عیاو عالئم ش یتنفس یها یما یب یصیتشخ
 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

 ستمیمبتال به  ختالالت س ما  نیمر قبت  ز ب

 ت،یفا نژ ،، سینوزیتتینیتنفس)   یفوقان

 یزیخونر لتهاب لوزه ها و آدنوئی ، ت،یال نژ

 و سرطان حنجره( ینیب

 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

و  یپنومون ی،آتلکتاز مبتال به ما  نیمر قبت  ز ب

 یویسل  
 // // // // // // // // نلیرمضااستاد 

پلو  )  یهایما یمبتال به ب ما  نیمر قبت  ز ب

، هموتو  کس،  میآم   وژن،یفپلو  ل  ، یپلو ز

 پنوموتو  کس(

 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

مبتال به  ما  نیمر قبت  ز بی، وی  یآمبول

 دستگاه تنفس یطانهاو سر یشغل یهایما یب
 // // // // // // // // نلیرمضااستاد 
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مبتال به ص مات قفسه  ما  نی ز ب مر قبت

 ) نو ع ترومای کن  وترومای ناف (نهیس
 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

مزمن  یهایما یمبتال به ب ما  نیمر قبت  ز ب

 و آسم هی  ی نس  د
 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

و  عمال  یوی  یهایما ید  ب ی رستاپ یمر قبتها

 نهیقفسه س یوتر پیزیو ف نهیقفسه س یجر ح
 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

و عروق و  آناتومی و فیزیولوژی قلب با آشنایی

 بر سی بیما  قلبی

 // // // // // // // // جوادپور استاد 

تشخیصی  ایآشنایی با آزمایشات و  ول ه

 بیی قلبیما ی ها

 // // // // // // // // جوادپور استاد 

د مان و مر قبت  ز بیما  ن مبتال به  با آشنایی

 ختالالت شریان کرونری)آترو سکلروز، آنژین 

 ص  ی،  نفا کتوس میوکا د(

 // // // // // // // // جوادپور استاد 

و پیشگیری  ز  د مان مر قبت، با آشنایی

کا دیت، میوکا دیت،  ن وونی قلب )عف ما یهایبی

 پریکا دیت(

 // // // // // // // // جوادپور استاد 

د یچه  د مان بیما یهای مر قبت و با آشنایی

قلب)پروالپس د یچه میتر ل، کومیشو وتومی، 

تنگی آئو ت، نا سایی آئو ت، نا سایی د یچه 

 میتر ل، تعویض د یچه ها(

 // // // // // // // // جوادپور استاد 

قلب  نا سایی مر قبت ، د مان با آشنایی

 )نا سایی قلب، کا دیومیوپاتی ها(

 // // // // // // // // جوادپور استاد 

 هی رتانسیون

 

 // // // // // // // // جوادپور استاد 

 ز  ختالالت شریانی،  و مر قبت د مان با آشنایی

 و ی ی و لنفاوی 

 

 

 // // // // // // // // ادپور جواستاد 
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 دستگاه  د   ی یولوژیزیف ی وآناتوممرو ی بر 

 

 // // // // // // // // استاد عبدی 

، ی د    ستمیو س هیو شناخت کل یبر س

معاینات فیزیکی ، تست های تشخیصی و 

 عالئم شایع

 

 // // // // // // // // استاد عبدی 

-سیدرونفروزیـ ه یدستگاه ادرار یسنگها

 ادراریستم جراحی های سی

         استاد عبدی 

 ادامه سنگهای ادراری .... 
         استاد عبدی 

  تیستی)س یادرار  ستمیس یاختالالت عفون

 ( تی، گلومرونفر تیلونفری، پ هی،آبسه کل

 // // // // // // // // استاد عبدی 

طان مثانه ( و )سریدستگاه ادرار یتومورها

 و ..( هیه کلب )ضربهیدستگاه ادرار صدمات

 // // // // // // // // بدی استاد ع

 .... یدستگاه ادرار یتومورهاادامه 
 // // // // // // // // استاد عبدی 

 پیوند کلیه –ی ویحاد و مزمن کل یینارسا
 // // // // // // // // استاد عبدی 

مثانه  ـ  یادرار ستمیس یاختالالت مادرزاد

 ژتیک و... نورو

 // // // // // // // // اد عبدی است

آناتومی و فیزیولوژی تست های  مرو ی بر

 تشخیصی و معاینات دستگاه تناسلی مرد ن

 // // // // // // // // استاد عبدی 

تومو های خول خیم و ب خیم پروستاتیت و  

  نو ع  وشهای د مانی و جر حی.. پروستات،

 // // // // // // // // استاد عبدی 

ن بیضه،  و کیت، ، سرطابیضه ختالالت 

 ل، و  یکوسل ، کری تو  کی یسم، هی  وس

 هی ر س ادیاس و  پی س ادیاس

 // // // // // // // // استاد عبدی 
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مرو ی بر آناتومی و فیزیولوژی و تستهای 

سلی تشخیصی و معاینات پستان و دستگاه تنا

ب خیم و خول خیم پستان د تومو های  -زنان

 نوک پستان بسه د کیست د بیما یهایآ

 // // // // // // // //  ستاد پرن  آو  

و لگن د  ختالالت  یدستگاه تناسل یعفونتها

د کانسر  یدستگاه تناسل ید تومو ها یساختا 

 کسیسرو

 // // // // // // // //  ستاد پرن  آو 

 
 (ی اجتماعیو شکبه هاadobe connect ، ین،آمو ش آنالنهای آنالین ویدئوکست،مالتی مدیا، آ موپادکست، )ا: شامل : نوع محتو*
  

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

  (fcc،،اسکایپ، وم روم ،اسکایکانکتادوب اده ا  محیط ستفا)استاد با دانشجو: ابزارهای تعاملی  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آمو ش در گروههای کوچک )رائه درس بصورت غیرمجا ی : روشها و مدلهای ا**** 

 ( یابی ، ترکیب قضاوتسطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وار***** 

 (ار شها، درونی سا ی دادن ، ار شگذاری، سا ماندهی ت و توجه ، واکنش نشان حیطه نگرش عاطفی :)دریاف

 حیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (

 

 دانشجو انجام می گیرد. هنگی قبلی اساتید باکالس های آنالین از طریق هما: تاریخ  ویان گرامیه دانشجقابل توج
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  ثال صداگذاری روی اسالیددر تولید محتوا : به عنوان م رم افزار بکارگرفته شدهن

 استوری الین
 

 

 

 منابع درسی : 

SmeltezerSc,Bare B. Bruner and suddarth's Text Book ot Medical 

Surgical Nursing. (End ed). Philadelphia: Lippincott 

Black JM,hawks,JH,Keene,AM>Medical Surgical Nursing. ( end ed) . 

Philadelphia: Saunders

 

 :نحوه ارزشیابی 

 ارزشیابی تکوينی و ارزشیابی پايانی : 

مددی در صورت رعایت مالک های  یر .... درصد نمره درارزشیابی تکوينی : - لدد   نمره نهایی لحاظ  شددجو تع بدده دان  شددود 

 یرد.می گ

 

 
 

 یری الکترونیکبه تکالیف فردی ا  فضای یادگ پاسخ به موقع -
 
 

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 
 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -
 

 :تاریخ امتحان

 

 نحوه محاسبه نمره کل درس :

 آور و استاد پرند استاد عبدی
 

 نمره 1  : ر گفتگو(و تاال فعال در تعامالتمشارکت ) و کوییز یف انجام تکال   -

 نمره 7:  مون پایان ترم آ    -

  نمره 1:  حضور فعال در کالسهای آنالین -

 نمره 9   :   نمره نهایی  -

 

 استاد جوادپور 

 ر گفتگو(فعال در تعامالت و تاالمشارکت و ) و کوییز یف انجام تکال  -نمره  1.3    -
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    ترم  میانمون آ  -نمره 3.7 : -

 حضور فعال در کالسهای آنالین نمره  0.5 -

 نمره 5.5 :   نمره نهایی  -
 

 استاد رمضانلی 

 ر گفتگو(فعال در تعامالت و تاالمشارکت و  ) و کوییز یف انجام تکال-  نمره 0.5    -

 ترم  میان امتحان  -نمره  4.8   -

 حضور فعال در کالسهای آنالین  - نمره  0.2 -

  نمره 5.5 :   نمره نهایی -

 
 

 : مقررات 

 نمره 10حد نمره قبولی : 

  یک جلسه :های آنالین غیبت در کالس  تعداد دفعات مجا 

 و امتحان پایانی ضروری است ، میان ترم کوئیزها مشارکت دانشجویان در کلیه آ مونهای حین ترم، 
 


