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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني جهرم

)حضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

 

 
 

 3بزرگساالن و سالمندان 

 تهيه کنندگان:

رشته پرستاریاساتيد گروه   

و    

مرکز مطالعات و توسعه  زی درسی  برنامه ریكميته با همکاری 

 و مرکز آموزش مجازی  آموزش پزشكي

 شهره جوادپور تدوين کننده:استاد 

 

 1401 بهمن ماه

 

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

 0410-0412تحصيلي دوم ترم دت زمان ارائه درس : م  رشته و مقطع تحصيلي :  كارشناسي پرستاری

  8-01 دوشنبه ،  01-02  شنبه

 جوادپور  استاد :مسئول درس 

 مقدم استاد – پرنيان  استاد اساتيد همکار:  

 زمان شروع و پايان : 

 0412تا خرداد  0410بهمن 

 كالس دانشکده پرستاریفضای آموزش:  2بزرگساالن و سالمندان پيشنياز : 

 

شایان ذکرر اسرت براسراس ایرن مطالب درسی ارایه می گردد.,و در طی این درس متناسب با ساعاتحضوری ارائه می گردد بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت  0411دراین درس جهت دانشجویان ورودی شرح دوره : 

 . و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت حضوری برگزار خواهد شد.رزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد به منظور ا

 
 

 ف نهايي دوره: اهدا

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

 خون و هموستازآشنايي دانشجو با بیماران مبتال به اختالالت شايع 

 آشنايي دانشجو با بیماران مبتال به اختالالت شايع  سیستم اعصاب 

 آشنايي دانشجو با بیماران مبتال به اختالالت چشم و گوش 

 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. 0
 بیماري هاي پوستي عفوني، انگلي و التهابي را بشناسد. 2
 را شرح دهد. دچار سوختگي مراقبت هاي پرستاري از افراد  3
 فرآيند تولیدخون و فرآيندهاي دخیل در حفظ هموستاز را توضیح دهد. 4
 ه عنوان چهارچوبي براي مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت خونريزي دهنده استفاده نمايد.از فرآيند پرستاري ب 5
 انواع روش هاي درماني را براي اختالالت خون بشناسد و با نقش پرستار براي تجويز خون و فرآورده هاي خوني آشنا باشد. 6
 م را شرح دهد.بررسي، درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت چش 7
 بررسي، درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت گوش را شرح دهد. 8
 بررسي، درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت نورولوژيک را شرح دهد. 9

 .بتواند با استفاده از فرايند پرستاري از بیماران مبتال به اختالل عملکرد نورولوژيک مراقبت نمايد 01
 روش کار در اتاق عمل را شرح دهد . 00
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  استاد جوادپور  جدول زمانبندي دروس
حیطه های سطح  سرفصل مطالب

 *****یادگیری
مدلهای ارائه روش ها و * 

  درس بصورت حضوری

ابزارهای تعاملی استاد با  وع محتوان

دانشجو جهت ارائه محتوای 

 درس

موزش )فضای آ 

 حضوری(

آموزشهای حمایتی و ** ساعت ارائه

 مکمل 

 روش ارزشیابی

 )تکوینی و پایانی(

مروری بر آناتومي و فيزيولوژی چشم   -0

 و تست های تشخيصي

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

  گلوكوم م كاتاراكت  -2

 اختالالت انکساری چش  

 

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

  دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 شنبه

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 كنفرانس

بررسي پمفلتهای 

آموزشي بيمارستاني در 

ي مورد عملهای جراح

 مرتبط 

 – پرسش و پاسخ

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

 -بيماری های عفوني و التهابي چشم   -3

 -م اخمتالالت دمده اشمکي و پلم  

 تومورهای چش 

 

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 
PBL 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ رانسكنف

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

شبکيه قرنيه و بيماری های  -4

اثرات چشمي  -اورژانسهای چش م

بيماريهای سيستمي  م تجويز 

 داروهای چشمي

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

 -آناتومي گوش و تستهای تشخيصمي -5

 خارجيبيماری های گوش 

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 كالس وارونه

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پاسخپرسش و  كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

 به يادسپاری بيماری های گوش مياني،  داخلي -6

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم
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ت و تسمت آناتومي و فيزيولوژی پوس -7

آشنايي بما امايعات  -های تشخيصي

 پوستي

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

عفونت همای  –چي ) تنيا( رعفونت قا -8

 ست ) شپش و گال(انگلي پو

 به يادسپاری

 فهميدن

 كالس وارونه 

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 كالس وارونه

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

بيماری های عفوني پوست) زردزخم ،  -9

هممرپس م بيماريهممای فوليکوليممت، 

التهممممابي ديرعفمممموني پوسممممت 

 )پسوريازيس و پمفيگوس(

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

تومورهمای  -سندرم استيونز جانسون -01

 پوستي

 

 به يادسپاری

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم

 به يادسپاری سوختگي  -11

 فهميدن

 سخنراني تعاملي 

 بحث گروهي 

 

 شنبه دانشکده پرستاری سامانه نويد و ... ينت، فيل كتاب، پاورپو

 02-01 

 دوشنبه 

01-8 

 – پرسش و پاسخ كنفرانس

 كوييز 

 آزمون پايان ترم
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 استاد پرنیان 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  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

کاری غده غدد کم کاری و پر -2

 تیروئید و پاراتیروئید

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

کممم کمماری و پرکمماری غممدد  -3

 -فئوکروموسیتوما –ادرنال 

کممم کمماری و پرکمماری غممده 

 هیپوفیز

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

آنمممماتومف و فیزیو ممممو ی  -4

 سیستم خونساز و تست

 کم خونف و انواع ان -های تشخیصف 

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 تحلیل  

 -اختالالت خمونریزی دهنمده -5

 اختالالت انعقادی

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -پواتسا

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

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

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  
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مو تیپمممل میو وممممام  نفممموم  -7

 هوچکینم پلف سایتمیا

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

ه شنبه  س

12-11 

 دانش  

اختالالت گلبمول همای سمفید  -8

 خون و اصول ترانسفیو ن

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین   

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

فرایند عفونت و پیشگیری از  -9

 عفونت در بیمارستان

 –تاالر گفتگو  اسکای روم  ادوب کانکت  آنالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

بیماری همای عفونفععفونمت  -11

 های باکتریالم و ویروسف(

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید  آفالین  

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

 بیماری های عفونف نوپدید -11

 –تاالر گفتگو  سامانه نوید آفالین 

سامانه  -واتساپ

 نوید

سه شنبه  

12-11 

 دانش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد مقدم  جدول زمانبندي دروس
* روش ها و مدلهای ارائه  حیطه های سطح یادگیری***** سرفصل مطالب

 درس بصورت حضوری 

ابزارهای تعاملی استاد  نوع محتوا

با دانشجو جهت ارائه 

 محتوای درس

)فضای  

آموزش 

 حضوری(

آموزشهای ** ساعت ارائه

 حمایتی و مکمل 

 یروش ارزشیاب

 )تکوینی و پایانی(
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آناتومی و فیزیولوژی  .1

آشنایی با  -تم اعصابسسی

های عالئم شایع و روش

مختلف معاینه فیزیکی در 

 سیستم عصبی

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

های مختلف شنایی با روشآ .2

تشخیصی در بیماریهای 

سیستم اعصاب، تغییر سطح 

هوشیاری و مداخالت 

 پرستاری مربوطه

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

ای، هافزایش فشار داخل جمجم .3

درمان و مداخالت پرستاری 

مربوطه،جراحی های داخل 

 جمجمه و مراقبت های آن

 

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

 اختالالت تشنجی و صرع .4

 سردرد و انواع آن        

 

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

 عروقی-اختالالت مغزی .5

 (CVA  ایسکمیک و

هموراژیک( و مراقبت های 

 پرستاری مربوطه

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... اب، پاورپوينت، فيل كت

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

)آسیب دیدگی  صدمات مغز .6

سر، مغز و ..(، درمان و 

 مداخالت پرستاری مربوطه

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 یپرستار

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم
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بیماری های سیستم عصبی  .7

     )مننژیت، آبسه مغزی، 

MS ،MG )..و گلین باره و 

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

اعصاب جمجمه اختالالت  .8

ای)نورالژی عصب سه قلو و 

فلج بل..(، تومورهای مغزی و 

 مداخالت پرستاری مربوطه

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

اختالالت دژنراتیو  .9

 )پارکینسون و ..(

 

 به يادسپاری

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

 به يادسپاری روش کار در اتاق عمل .11

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم

 به يادسپاری روش کار در اتاق عمل .11

 فهميدن

TMTD  
 و سخنراني تعاملي

دانشکده  سامانه نويد و ... كتاب، پاورپوينت، فيل 

 پرستاری

 پرسش و پاسخ كنفرانس 

 آزمون پايان ترم 

 

  
 و ...(روش کالس وارونه  –استفاده از روش های تدریس فعال مثل سخنرانی تعاملی گروههای کوچک ،  در حضوری  )آموزش مدلهای ارائه درس بصورت مجازی :  روشها و *

 لیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوت(ح:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تشناختی شامل سطوحسطح یادگیری * * **

 ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی (:)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن  شامل  حیطه نگرش عاطفیاهداف ****

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

 توسط دانشجو پروژه –سمینار  -امل  برگزاری کنفرانسش آموزش های مکمل : *****

 پاسخپرسش و  –ارزشیابی  تکوینی شامل کوییز  ******

 ارزشیابی تکمیلی  شامل آزمون پایان ترم* * * * * *               
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 منابع درسی : 
 آخرین ویرایش -برونر سودارث   – داخلی جراحی کتاب پرستاری 

 آخرین ویرایش –بلک و هوکس  -کتاب پرستاری داخلی جراحی   

 آخرین ویرایش  –الکمن  -کتاب پرستاری داخلی جراحی   

 

 :شیابي نحوه ارز

 ارزشیابي تکويني و ارزشیابي پاياني : 

 در صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره در نمره نهایی لحاظ مری شرود بره دانشرجو تعلر  ارزشیابي تکويني : -

 می گیرد.
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک -
 

 گوو تاالر گفتآنالین شرکت فعال در تعامالت  -
 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 نمره 7.6 استاد جوادپور مباحث 
 کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (نمره   1.5 -

 و مشارکت فعال در تعامالت و تاالر کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده توسط هر دانشجو نمره  0 -

 (و حضور فعال در کالس گفتگو

  بصورت حضوری دوره ای  های  کسب شده از آزموننمره  5.2 -

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

 

  نمره 7.7 -  پرنیان مباحث استاد 

 نمره کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم (  1.5 -

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

 حضورینمره کسب شده از آزمون میانترم بصورت  2.4 -

 نمره  کسب شده در آزمون پایان ترم  2.7 -

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

 

  نمره 7.6 – مقدممباحث استاد 
 (ت دوره ای و امتحانا  نمره کسب شده )کوئیزهای برگزارشده در طول ترم   3   -

فردی انجام شده توسط هر دانشجو و مشارکت فعال در تعامالت و تاالر  نمره  کسب شده )از انجام تکالیف  0.7 -
 گفتگو(

 نمره  کسب شده در آزمون پایان ترم 3   -
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 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -

 نمره 01حد نمره قبولی :  -

  مطاب  قوانین آموزشی : عداد دفعات مجاز غیبت در کالست

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

 


