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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

پرستاری :  نام درس
 سالمندان یک مبحث گوارش

 یک واحدتعداد واحد: 

 پرستاریرشته تحصیلی: 

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

محل برگزاری: 
دانشکده پرستاری 

 ومامایی

 

خانم مدرس: 
 عباسپور

 

 1400دوم  نیمسال تحصیلی:

دانشکده  نام دانشکده:
 پرستاری ومامایی

 پرستاری گروه آموزشی:

یکشنبه ساعت برگزاری: روز و 
18-16  

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

522229202 

 آدرس دفتر:

دانشکده 
 پرستاری ومامایی

 

 آدرس ایمیل:
abbaspour8083@gmail.com 

 

 هدف کلی درس:

 شناخت اختالالت مربوط به دستگاه گوارش و تدابیر درمانی مربوط به هر کدام.  (1

 ت بر اساس فرآیند پرستاری .سامان دهی مددجویان مبتال به این اختالال (2

 

 اهداف اختصاصی درس: 

 بخش های مختلف دستگاه گوارش را نام برده و عملکرد فیزیولوژیک هربخش را تشریح کند. -1
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مراقبت های قبل ، حین و بعد از انجام هر تست را در قالب یک برنامه و موارد کابرد هر تست تشخیصی را توضیح دهد. -2

 .آموزشی تدوین نماید.
 

را بشناسد.  فرآیند درمان ) طبی و پرستاری ( مربوط به هر کدام  دهان  تظاهرات بالینی مربوط به هر کدام از این اختالالت . -3

 از این اختالالت را توضیح دهد
 

م را بشناسد.  فرآیند درمان ) طبی و پرستاری ( مربوط به هر کدامری تظاهرات بالینی مربوط به هر کدام از این اختالالت   -4

 از این اختالالت را توضیح دهد.
 

تظاهرات بالینی مربوط به هر کدام از این اختالالت معده  را بشناسد.  فرآیند درمان ) طبی و پرستاری ( مربوط به هر کدام  -5

 از این اختالالت را توضیح دهد.

 

در هر کدام از اختالالت روده  یارو مراقبت پرست یدرمان ندیفرآدهد. حیرا توض یاختالالت روده ا یعموم ینیتظاهرات بال -6

 دهد. حیرا توض یا

 ( تومورها و سرطان روده، هرنی،دیورتیکول،سندرم روده تحریک پذیر، ترومای روده) یاختالالت روده ا یعموم ینیتظاهرات بال -7

 حیرا توض یوده ا( در هر کدام از اختالالت ری) قبل و بعد از عمل جراح یو مراقبت پرستار یدرمان ندیفرآدهد. حیرا توض

 دهد.

یبوست و بی اختیاری مدفوع ،فیشر ، فیستول آنال )هر کدام از  اختالالت روده بزرگ  ینیساز و تظاهرات بال نهیعوامل زم -8

( در هر کدام از ی) قبل و بعد از عمل جراح یو مراقبت پرستار یدرمان ندیفرآدهد. حیرا توض،همورویید،پیلونیدال کیست(

 دهد. حیه  را توضاختالالت گفته شد

9-  
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  :منابع اصلی درس٭

 ،ترجمه مریم عالیخانی،نشر جامعه نگر 2018درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ، گوارش ، برونر و سودارث -1

 ، بیماری های گوارش، ترجمه دکتر حمیده کریمی، دکتر شقلیق خباز ، انتشارات اندیشه رفیع،2015اصول طب داخلی هاریسون -2

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

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

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

 

 

 

 :درس یفرع منابع

 سخنرانی ، مباحثه ای ، وبینار آنالین : سیتدر روش

 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. با استفاده از ارائه تکالیف درسی ، امتحان میان ترم  و حضور در سامانه و دریافت به موقع دروس  وامتحان پایان ترم محاسبه میارزشیابی به صورت کتبی 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 

 

 

(نمرره درس صرفر خواهرد  17/4درصورت غیبت بیش از حد مجاز) سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 شد./

 

 

 1400نیمسال اول/دوم سالمندان یک )گوارش (جدول زمان بندی ارائه برنامه درس.

آمادگی الزم 

انشجویان قبل از د

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مطالعه آناتومی و 

فیزیولوژی دستگاه 

 گوارش

خانم 

 عباسپور
 1 1/12/1400 14-16 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش و حلق



 

5 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشجو سرفصل مربوط 

به سیستم تغذیه را از 

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

 –بررسی و شناخت سیستم تغذیه ای ) تاریخچه 

 تست های تشخیصی( -معاینه بالینی
 

16-14 8/12/1400 2 

دانشجو سرفصل مربوط 

را از  اختالالت دهان به 

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور
سامان دهی مراقبت از مددجویان با اختالالت 

 الت دهان، دندان و غددبزاقی(دهان)اختال
16-14 15/12/1400 3 

دانشجو سرفصل مربوط 

را از  اختالالت مری به 

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

سامان دهی مراقبت از مددجویان با اختالالت 

 مری)دیسفاژی ، آشاالزی،رفالکس(

 

16-14 22/12/1400 4 

 امتحان میان ترم
نم خا

 عباسپور

سامان دهی مراقبت از مددجویان با اختالالت معده 

 )گاستریت حاد و مزمن، زخم معده، سرطان معده(. 
 

16-14 14/1/1401 5 

دانشجو سرفصل مربوط 

را اختالالت روده ای به 

از کتب معرفی شده و 

خانم 

 عباسپور

ختالالت روده ای) سامان دهی مراقبت از مددجویان با ا

اختالالت التهابی، انسداد روده ،گاستروآنتریت، عفونت 

 های انگلی،آپاندیسیت،پریتونیت،...( 

16-14 21/1/1401 6 
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مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

 

دانشجو سرفصل مربوط 

به اختالالت روده ای را 

از کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

اختالالت روده سامان دهی مراقبت از مددجویان با 

تومورها و سرطان روده، هرنی،دیورتیکول،سندرم )ای

 روده تحریک پذیر، ترومای روده (

16-14 28/1/1401 7 

دانشجو سرفصل مربوط 

به اختالالت آنوررکتال را 

از کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

ورکتال  سامان دهی مراقبت از مددجویان با اختالالت آن

)یبوست و بی اختیاری مدفوع ،فیشر ، فیستول آنال 

 ،همورویید،پیلونیدال کیست(

16-14 11/2/1401 8 

 

         14/1/1401تاریخ امتحان میان ترم:      ٭

 *تاریخ امتحان پایان ترم: براساس تاریخ اعالمی توسط آموزش دانشگاه   تاریخ امتحان پایان ترم:٭ 

 م برای دانشجویان:سایر تذکرهای مه٭
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