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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني جهرم

هردو طرح  

Course plan           
 

 

 

  تهيه کنندگان:

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

مرکز  رسی  برنامه ریزی دكميته با همکاری  

  مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 شهره جوادپور  تدوين کننده:استاد 

 1044شهریور 
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 یراپزشکیو پ یدانشکده پرستار

 

 

 

 

 

 

 

 شرح دوره : 
 

 ف نهايی دوره: اهدا
 

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

 سیستم ادراری. و فیزيولوژیبر آناتومی ری مرو - 

بررسی و شناخت سیستم ادراری ) تاريخچه سالمت ، معاينات فیزيکی ، تستهای تشخیصیی و الاليیم و نشیانه هیای -

 شايع(.

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

 يت (.يت ، گلومرونفرکلیه ، پیلونفرآبسه 

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

 ساالت( 11) یواحد نظر 3 تعداد واحد : 2پرستاری بزرگساالن / سالمندان  نام درس :

    14-12 شنبه هاچهارو  شنبه هايک مدت زمان ارائه درس :  ناسی پرستاری رشکا  ع تحصیلی :رشته و مقط

  شهره جوادپورمسئول درس : 

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

 پرندآور 

 22/6/1041: زمان شروع 

 11/14/1041 :زمان پايان 

 یشناسرو( ی دا1مندان )بزرگساالن / سال یپرستار پیشنیاز :

 (ی) فارماکولوژ 

فضای آموزش: آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه 

 ديريت م



 3 

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 -

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

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

پستان ، آبسیه ،  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

 یپیرپالزی، 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  - 

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

 ( . یوپاتیوميکارد

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

 (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  -

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

 .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 

 (حضوری

آموزشهای ** اعت ارائهس

 حمایتی و مکمل 

روش 

 زشیابیار

و  )تکوینی

 نی(پایا

 سطح یادگیری

***** 

 دستگاه تنفس یولوژیزیو ف یآناتوم

 –پللاوپ پوینلل   فایلل   رمضانلیاستاد 

PDF –  کتاب متن 

 طیمحللللاسللللتفاده ا  

 ی ،اسللللکاادوب کانک

 پیپوم،اسکا

دانشللللک ه 

 پرستاپی

و  یکشلللن  

شن    چهاپ

12-14 

سلللللتفاده ا  ا

شلللللللللل ک  

 -یاجتملللللا 

  تاالپ گفتگو 

 -کلللللوییز 

میان ترم و 

 پایان ترم

 ب  یاد سپاپی 

 یو تس  ها ن یمعا یو پوش ها ینشان  شناس

 عیاو  الئم ش یتنفس یها یماپیب یصیتشخ

اد بللللل  یللللل // // // // // // // رمضانلیاستاد 

 -پاپیسللللللل

 فهمی ن 

 ستمیم تال ب  اختالالت س ماپانیمراق   ا  ب

  ،یفاپنژ ،، سینو ی  ینیتنفس) پ یفوقان

 یزیخونرالتهاب لو ه ها و آدنوئی ،  ،یالپنژ

 و سرطان حنجره( ینیب

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

و  یپنومون ی،آتلکتا  م تال ب  ماپانیمراق   ا  ب

 یویس  پ
 // // // // // // // // نلیرمضاتاد اس

پلوپ )  یهایماپیم تال ب  ب ماپانیمراق   ا  ب

، هموتوپاکس،  میآمپ  وژن،یفپلوپال ا، یپلوپ 

 پنوموتوپاکس(

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

م تال ب   ماپانیمراق   ا  بی، ویپ یآم ول

 دستگاه تنفس یطانهاو سر یشغل یهایماپیب
 // // // // // // // // نلیرمضااستاد 

م تال ب  ص مات قفس   ماپانیا  ب مراق  

 )انواع ترومای کن  وترومای نافذ(ن یس
 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

مزمن  یهایماپیم تال ب  ب ماپانیمراق   ا  ب

 و آسم  یپ یانس اد
 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 
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و ا مال  یویپ یهایماپیدپ ب یپرستاپ یتهامراق 

 ن یقفس  س یوتراپیزیو ف ن یقفس  س یجراح
 // // // // // // // // رمضانلیاستاد 

و  روق و  آناتومی و فیزیولوژی قلب با آشنایی

 برپسی بیماپ قل ی

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

تشخیصی  ایآشنایی با آ مایشات و پوش ه

  یی قلاپی هابیم

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

دپمان و مراق   ا  بیماپان م تال ب   با آشنایی

اختالالت شریان کرونری)آترواسکلرو ، آنژین 

 ص پی، انفاپکتوس میوکاپد(

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

و پیشگیری ا   دپمان مراق  ، با آشنایی

کاپدی ، میوکاپدی ، ان وقلب ) ونی ف ماپیهایبی

 پریکاپدی (

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

دپیچ   دپمان بیماپیهای مراق   و با آشنایی

قلب)پروالپس دپیچ  میترال، کومیشوپوتومی، 

تنگی آئوپت، ناپسایی آئوپت، ناپسایی دپیچ  

 میترال، تعویض دپیچ  ها(

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

قلب  ناپسایی مراق   ، دپمان با آشنایی

 )ناپسایی قلب، کاپدیومیوپاتی ها(

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

 هیپرتانسیون

 

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

ا  اختالالت شریانی،  و مراق   دپمان با آشنایی

 وپی ی و لنفاوی 

 

 

 // // // // // // // // ادپور جواستاد 

 دستگاه ادپاپی یولوژیزیف ی وآناتوممروپی بر 

 

 // // // // // // // // استاد عبدی 

، یادپاپ ستمیو س  یو شناخ  کل یبرپس

معاینات فیزیکی ، تست های تشخیصی و 

 // // // // // // // // استاد عبدی 
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 عالئم شایع

 

-سیدرونفروزیـ ه یدستگاه ادرار یسنگها

 ادراریستم احی های سیجر

         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 )ضربهیدراردستگاه ا 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

 و...  ژتیکنورو

 // // // // // // // // اد عبدی است

آناتومی و فیزیولوژی تس  های  مروپی بر

 تشخیصی و معاینات دستگاه تناسلی مردان

 // // // // // // // // استاد عبدی 

توموپهای خوش خیم و ب خیم پروستاتی  و  

 انواع پوشهای دپمانی و جراحی.. پروستات،

 // // // // // // // // استاد عبدی 

ن بیض ، اوپکی ، ، سرطابیض اختالالت 

  ، واپیکوس  ، کریپتواپکی یسم، هی پوس

 هیپراسپادیاس و اپی سپادیاس

 // // // // // // // // استاد عبدی 

مروپی بر آناتومی و فیزیولوژی و تستهای 

سلی تشخیصی و معاینات پستان و دستگاه تنا

پستان ل  ب خیم و خوش خیمتوموپهای  - نان

 نوک پستان بس  ل کیس  ل بیماپیهایآ

 // // // // // // // // استاد پرن  آوپ 
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و لگن ل اختالالت  یدستگاه تناسل ی فونتها

ل کانسر  یدستگاه تناسل یل توموپها یساختاپ

 کسیسرو

 // // // // // // // // استاد پرن  آوپ
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 منابع درسي : 

 

- 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 : 

 تعلی  شیود هید دشنوی و  نمره نهایی لحاظ میی در صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره درارزشیابی تکوينی : -

 یرد.می گ
 یری شلکترونیکهد تکالیف فردی شز فضای یادگ پاسخ هد موقع -

 و تاالر گفتگو شرکت فعال در تعامالت  -

 موارکت فعاالند در کوئیز  -
 

 :تاریخ شمتحان

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 آور و استاد پرند استاد عبدی

 نمره 9   :   نمره نهایی -

 

 استاد جوادپور 
 ر گفتگو و تاال) و حضور فعال در کالسو کوییز یف شن ام تکال  -نمره  1 -

    ترم  میانمون زآ -نمره .45 : -

 نمره .5. :   نمره نهایی -
 

 استاد رمضانلي 
 و حضور فعال  کوییز  -  نمره 0.5    -

 ترم  میان شمتحان  -نمره  .   -

  نمره .5. :   ینمره نهای  -

 

 : مقررات 
 نمره 11حد نمره قبولی : 

 و شمتحان پایانی ضروری شست ، میان ترم کوئیزها موارکت دشنو ویان در کلید آزمونهای حین ترم، 
 


