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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

پرستاری :  نام درس
 سالمندان دو

 یک و نیم واحدتعداد واحد: 

 پرستاریرشته تحصیلی: 

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

 محل برگزاری: 

 

خانم مدرس: 
 عباسپور

 

 1400دوم نیمسال تحصیلی:

پرستاری  نام دانشکده:
 ومامایی

 پرستاریگروه آموزشی:

یک روز و ساعت برگزاری: 
 4-6شنبه 

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

05152229202 

آدرس 
دانشکده دفتر:

 پرستاری ومامایی 

 

 آدرس ایمیل:

Abbaspour8083@gmail.com 

 

فکر خالق ، اصول ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد فرآیند پرستاری و بهره گیری از مهارت ت هدف کلی درس:

 اخالقی و موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری

 

 اهداف اختصاصی درس: 

 سیستم تنفس را توضیح دهدآناتومی و فیزیولوژی  -1

 را توضیح دهد خیص در بیماریهای تنفسی شروشهای ت -2

 را توضیح دهد تنفس فوقانی تالالتدرمان و مراقبت از اخ -3
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 را توضیح دهد تنفس فوقانی تالالت درمان و مراقبت از اخ -4

 را بیان نماید تنفس تحتانیتالالت درمان و مراقبت از اخ -5

 را توضیح دهد درمان و مراقبت از بیماریهای انسدادی مزمن و اسم -6

 را توضیح دهد سرطان ریه -7

 را بیان و توضیح دهدروشهای مراقبت تنفسی وسیستم درناژ -8

 توضیح دهدو پستان  سیستم تولید مثل آناتومی وفیزیولوژی  -9

 را شرح دهد  ناسلیالت تالبه اختالمبت ساماندهی مراقبت در زنان -10

 را شرح دهد  ناسلیالالت تبه اختالمبتمردان ساماندهی مراقبت در  -11

 را شرح دهد  پستان الالت به اختال مددجویان مبت از مراقبت یھساماند -12

  :منابع اصلی درس٭

1- Smeltzer, S.C & Bare, B. Brunner & suddarth, s Textbook of medical surgical nursing(last ed.). 

2-   Philadelphia, Lippincott 2- Black, H.M., Hawks, J.H., keen, A.M., medical surgical nursing. (last ed.) , P hiladelpia: Saunders. 

3- Polaski, A.L., Tatro, S.E., Luckman's , Core priniciple and Practice of medical surgical nursing. (last ed.). Philadelphia. 

 برونر . سودارث : پرستاری داخلی و جراحی، تولید مثل و بیماری ھای پستان  -4

 5 -برونر . سودارث : پرستاری داخلی و جراحی،پرستاری تنفس - 



 

3 
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  :درس یفرع منابع

 وبینار آنالین، مباحثه ای -سخنرانی: سیتدر وشر

 

 ارائه تکالیف درسی ، امتحان میان ترم  و حضور در سامانه و دریافت به موقع دروس  وامتحان پایان ترم مسوولیت های فراگیران:

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 گردد. دروس  وامتحان پایان ترم محاسبه میارزشیابی به صورت کتبی با استفاده از ارائه تکالیف درسی ، امتحان میان ترم  و حضور در سامانه و دریافت به موقع 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره  4تکالیف درسی و دریافت به موقع مطالب از سامانه نوید :                 نمره  8: آزمون پایان ترم
 نمره   8امتحان میان ترم)خود آزمونها(    : 

 

 

 (نمره درس صفر خواهد شد./ 17/4درصورت غیبت بیش از حد مجاز)ر دانشجو در کالس درس:سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخی٭
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 1400نیمسال دوم پرستاری سالمندان دو  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مطالعه آناتومی 

 وفیزیولوژی مبحث درس 

خانم 

 عباسپور

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس فوقانی  -
 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس تحتانی -  

و پرفوزیون اکسیژن ظرفیت های ریوی حجمهاو - 
 .خون و حبابچه ها

 انتقال گازها در خون 

8-10 1/12/1400 1 

دانشجو سرفصل مربوط 

روش های تشخیصی به 

را از کتب  سیستم تنفس 

 معرفی شده مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

 خیص بیماریهای تنفسی شروشهای ت

قبل و بعد از الزم مراقبتهای پرستاری - 
، اسپیرومتری ، برونکوسکوپی ،  CXR پروسیجرها

 ،تستهای عملکرد ریه ، ABGبرونکوگرافی ، 
انجام قبل و بعد از الزم مراقبتهای پرستاری -

 تستهای تشخیصی 

8-10 8/12/1400 2 

دانشجو سرفصل مربوط 

به بیماریهای سیستم 

تنفس فوقانی   را از کتب 

 معرفی شده مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

و مراقبت و درمان بیماریهای  عالیم ونشانه ها
النزا سرما خوردگی آنفو)دستگاه تنفس فوقانی 

  (ورینیت ...
، درمان وتدابیر پرستاری در عالیم تشخیصی 

مورد سرماخوردگی، آلرژی ، فارنژیت، تونسیلیت 
 وسینوزیت 

8-10 15/12/1400 3 
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دانشجو سرفصل مربوط 

به دستگاه تنفس فوقانی 

را از کتب معرفی شده 

 مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

بیماری و مراقبت و درمان عالیم ونشانه ها  -
انسداد )اهای دستگاه تنفس فوقانی 

 انسداد حنجره نریزی بینی،آپنه،وبینی،خ
 (طان حنجره سر

عالیم ، تشخیص ، درمان وتدابیر پرستاری   -
خونریزی بینی،آپنه و  درمورد انسداد بینی 

 انسداد حنجره 

تشخیص ، درمان وتدابیر پرستاری عالیم  -
 .حنجره انسداددرمورد 

قدامات پرستاری و نوتوانی بعد از عمل ا  -
 جراحی سرطان حنجره 

 

8-10 22/12/1400 4 

دانشجو سرفصل مربوط 

به اختالالت  سیستم 

تنفس تحتانی را از کتب 

 معرفی شده مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

خیصی ، اقدامات شبالینی ، اقدامات تعالیم تعریف ، -
یت ش،تراکئو برونابسه ریه الالت درمانی و مراقبتی اخت

 حاد 
خیصی مراقبتهای شبالینی ، روشهای ت عالیم تعریف ،-

 درمان پی گیری پنومونی 
 ا نواع بیماریهای شغلی ریه -  

افراد در معرض خطر و راههای پی گیری از بیماریهای - .
 شغلی ریه 

 

8-10 14/1/1401 5 

 امتحان میان ترم 
خانم 

 عباسپور

خیصی ، ش، اقدامات تبالینی عالیم تعریف ، - -
 یت مزمن شاقدامات درمانی و مراقبتی برون

 خیصی ،شبالینی ، اقدامات تعالیم تعریف ، - -
 کتازی شمراقبتهای درمان و پی گیری برون

8-10 21/1/1401 6 
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خیصی شبالینی ، اقدامات تعالیم تعریف ،  - 
 مراقبتهای درمان و پی گیری آمفیزم 

خیصی شبالینی ، روشهای تعالیم تعریف ،  -
 قبتهای درمان و پی گیری آسم مرا

دانشجو سرفصل مربوط 

به سرطان های سیستم 

تنفس را از کتب معرفی 

شده و مقاالت مرتبط 

 مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

 انواع سرطانهای ریه -
 علل بروز و مکانیسم بروز سرطان و عوامل خطر - 

خیصی شبالینی و اقدامات تعالیم پی گیری ، - .
 در مراقبت از سرطان حنجره 

خیصی در شبالینی و اقدامات تالیم پی گیری ، ع
 مراقبت از سرطانهای برونکوژنیک 

مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از عمل - . 
 به سرطان ریه  تالیان جراحی های مب

 

8-10 21/1/1401 7 

دانشجو سرفصل مربوط 

را از  به فیزیوتراپی تنفس

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

ن ژروش انجام اکسیو روشهای مراقبت تنفسی 
 درمانی 

روش و ار مثبت شروش انجام تنفس متناوب با ف- 
 ر الیزانجام درمان با نبو

 روش انجام فیزیوتراپی قفسه سینه - 

روش انجام تنفس دیافراگمی و تنفس با لبهای - 
 غنچه 

م در اکسیژن درمانی ، الزمراقبتهای پرستاری 
،ا  بوالیزرار مثبت درمان با نشتنفس متناوب با ف

 فیزیوتراپی قفسه سینه و انواع تنفس 

 اندیکاسیون وسیستم درناژ- . 

8-10 28/1/1401 8 

دانشجو سرفصل مربوط 

آناتومی وفیزیولوژی به 

خانم 

 عباسپور
 9 28/1/1401 10-8 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولیدمثل 
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دستگان تولید مثل را از 

کتب معرفی شده مطالعه 

 نماید.

خیصی مورداستفاده در ارزیابی تش ایھآزمون-  

 عملکردسیستم تولیدمثل،تناسلی

 روری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه پستان م
خیصی مورداستفاده در ارزیابی شت ایھآزمون- - 

 عملکردسیستم پستان 

دانشجو سرفصل مربوط 

به عفونت ها واختالالت 

سیستم تناسلی را از کتب 

معرفی شده و مقاالت 

 مرتبط مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

 پرستاری ایھ ومراقبت درمان ا،ھ عالیم ونشانه-
 الالت دستگاه تناسلی ولگن،اخت ایھ عفونت

ساختاری دستگاه تناسلی،تومورهای دستگاه 
 تناسلی زنان 

به سرطان  مبتال زنان در پرستاری ایھمراقبت 
دستگاه تولیدمثل زنان که تحت پرتودرمانی و 

 شیمی درمانی 

8-10  10 

دانشجو سرفصل مربوط 

تومورهای خوش خیم به 

و بدخیم سیستم ژنیتال و 

اختالالت بیضه را از کتب 

معرفی شده و مقاالت 

 مرتبط مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

عالیم ونشانه ها ، درمان و مراقبت پرستاری  -

از تومورهای خوش خیم ، بدخیم ، هپیر 

 پالزی خوش خیم پروستات 

  اختالالت بیضه -

8-10 11/2/1401 11 

دانشجو سرفصل مربوط 

را از بیماریهای پستان به 

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

 ایھ، درمان و مراقبت عالیم ونشانه ها  -
آبسه  )پستان ایھرستاری از بیماری پ

 یپرتروفیھ پستان نوک ایھ،کیست،بیماری
  پستان(

خوش خیم پستان, الالت پاتوفیزیولوژی اخت -
 یم بدخ

8-10 18/2/1401 12 
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 ایھنیاز و درمان مختلف ایھروش - -
مبتال بیماران بخشی  توان و روانی جسمی،

 به سرطان پستان 

رآیند پرستاری به عنوان یک چهارچوب، ف-  -
به سرطان مبتال برای مراقبت از بیماران 

 پستان که تحت عمل جراحی قرار می گیرند 

 

 

       21/1/1401تاریخ امتحان میان ترم:      ٭

 براساس تاریخ اعالمی توسط آموزش دانشگاه  اریخ امتحان پایان ترم:*ت   

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


