
  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
 دانشکده پرستاري ابهر

  مدیریت پرستاري
  

  واحد نظري 2:واحد  تعداد
   کلیه دروس اختصاصی پرستاري  :پیش نیاز واحد

  
  :هدف کلی

  شناخت و آشنایی دانشجویان با مهارتهاي مدیریت پرستاري
  

  :ن درس قادر خواهد بودفراگیر پس از پایا: اهداف ویژه      

  . مفاهیم ومبانی مدیریت و رهبري و  فرایند رهبري را شر ح دهد-1
  .ـ نظریه هاي  سازمانی و ساختارهاي سازمانی را شرح دهد2
  . تئوریهاي رهبري و مدیریت را شر ح دهد -3
  . ـ برنامه ریزي در مدیریت را شر ح دهد4
  .دهدـ سازماندهی در مدریت پرستاري را توضیح 5
  .ـ مدیریت  تأمین نیروي انسانی را توضیح دهد6
  .ـ هدایت و هماهنگی در مدیریت را توضیح دهد7
  .بودجه بندي و تخصیص منابع در مدیریت پرستاري را توضیح دهد -8
  . روشهاي کنترل و نظارت در پرستاري را شر ح دهد -9

  . سیستم ارزشیابی و حسابرسی در پرستاري را شر ح دهد -10
  . تضمین کیفیت و استانداردهاي پرستاري را شر ح دهد -11
  .مفهوم تغییر در سازمان را توضیح دهد -12
  .ارتباطات در مدیریت پرستاري را شر ح دهد -13

          .مدیریت بحران و تصمیم گیري در مدیریت را توضیح دهد -14 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :تکالیف دانشجویی 

  ترجمه یکی از  عناوین مربوطه به برنامه ریزي ، سازماندهی ، مدیریت نیروي انسانی ، هدایت و رهبري هماهنگی -1    
، هر دانشجو یک عنوان را ترجمه و در کالس ارائه  2004 -2007گزارش دهی ، بودجه بندي از مجالت پرستاري 

  .خواهد کرد
  .ارائه یک مقاله تحقیقی در رابطه با مدیریت پرستاري از نشریات و فصل نامه هاي موجود پرستاري -2
  
  

   : دانشجو نحوه ارزشیابی
  % 10ارائه تکالیف دانشجویی                                   -1
 %15آزمون کوئیز اول                                            -2

 %15کوئیز دوم                                           آزمون -3

  %60آزمون پایان ترم                                           -4
  

  
  
  

  فهرست رئوس مطالب

  
   

  
  

  جلسه
  عنوان

  مفاهیم ومبانی مدیریت و رهبري ، تمایز بین مدیریت و رهبري و عملکرد پرستار مدیر و رهبر  اول

و انواع نظریه هاي سازمانی کال سیک و انسانی وسیستم هاي اجتماعی ، انواع سازمان هاي رسمی و فرایند رهبري   دوم
  غیر رسمی

  سوم
...انواع تئوري هاي رهبري شامل نظریه هاي خصیصه اي و اقتضایی و تئوري انگیزش و بهداشت و  

  ادامه بحث تئوریهاي رهبري  چهارم
  ه ریزیها در مدیریت پرستاريتعریف برنامه ریزي و انواع برنام  پنجم
  تعریف سازمان دهی و اختیار و مسئولیت و سلسله مراتب سازمانی -کوئیز اول  ششم
  ادامه بحث سازماندهی و انواع  سیستم هاي ارائه مراقبت هاي پرستاري  هفتم

  مدیریت تأمین نیروي انسانی و انواع روش هاي بکار گیري نیروي انسانی در پرستاري  هشتم
  ادامه مبحث مدیریت پرسنلی  منه

  .هدایت و هماهنگی در مدیریت پرستاري ، سیستم هاي هدایتی   دهم
  . روشهاي بودجه بندي. انواع بودجه بندي   یازدهم

  تعریف مفاهیم کنترل و نظارت در پرستاري و انواع روشهاي کنترل و نظارت در پرستاري : کوئیز دوم   دوازدهم
  د پرسنلی و حسابرسی در نظارت پرستاريارزشیابی عملکر  سیزدهم
  مفهوم تضمین کیفیت و تضمین استانداردها وانواع استانداردهاي پرستاري   چهاردهم
  مفهوم تغییر در سازمان و مقاومت در برابر تغییر در سازمانها   پانزدهم

  ارتباطات در مدیریت پرستاري و انواع شیوه هاي ارتباطی در پرستاري   شانزدهم
  ارائه تکالیف دانشجویان و بحث و تبادل نظر  دهمهف



  :منابع فارسی
  1384موسوي ، سید احمد ،اصول ومبانی مدیریت در پرستاري، تهران ،خسروي ،-1
  :ا 1379: شرکت به نشر، مشهد. فدائی، سید قاسم  ،اصول مدیریت خدمات پرستاري ، -2
  .1378انتشارات نوردانش تهران ،.ریت و رهبري در پرستاريمائورین پی سو لیون ـ ترجمه مروت گیوي ـ مدی -3
  1377: تهران. نیک شکرنیا ، فاطمه،مدیریت و رهبري اثر بخش در پرستاري ، بشري -4
  1377:آذرمیرخت ، مبانی ارتباطات در پرستاري ، فرادانش ، تهران. جمیله ، گودرزي . مرادي  -5
  1375: تهران . ت پرستاري و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران مرباغی، اکرم ،مدیری. هرو آبادي ، شفیقیه -6
  1371: تهران. ترجمه دواچی ، ابراهیمی، قابلجو، شهراب، راهنماي مدیریت پرستاري ،. آن مارمیزتومی  -7
  

  
  
  

  :تهیه و تنظیم
  سیده فریبا شرفی

  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان دانشگاه علوم
  دانشکده پرستاري ابهر

  مفاهیم پرستاري
  واحد نظري    5/1: تعداد  واحد 

  میکروب شناسی ، انگل شناسی ، بیوشیمی ،  تغذیه و تغذیه درمانی . ، تشریح و فیزیولوژي :   پیش نیاز 
  

مباحث آناتومی و فیزیولوژي ، فن پرستاري و بیوشیمی اطالعات  فراگیر به منظور گذراندن این واحد باید: رفتار ورودي
  .  را داشته باشند 

  
  

شناخت و آشنایی دانشجویان با مفاهیم پرستاري و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور برقراري ارتباط بین : هدف کلی 
  .مفاهیم و نظریه هاي پرستاري و کاربرد آن در مراقبت از مددجویان 

  
  

  : فراگیر در پایان این درس قادر خواهد بود : ویژه  اهداف
 .کاربرد فرآیند پرستاري در مراقبت از مددجویان را توضیح دهد  -1

 . مفهوم تنیدگی و سازگاري را شرح دهد   -2

 .اختالل در تصویر ذهنی از خود را شرح دهد   -3
 .شوك و انواع آن را شرح دهد   -4

 .صدمات و ترمیم سلولی را شرح دهد   -5

 .ل پیشگیري و مفهوم نوتوانی را شرح دهد اصو  -6

 .مراقبت در بیماریهاي مزمن را شرح دهد   -7

 .سالمندي و مراقبتهاي سالمندي را توضیح دهد  -8

 .مرگ ومراحل رویارویی با آن را شرح دهد  -9

 .کنترل عفونت در بیمارستان و اهمیت آن را شرح دهد -10     
  

  
  
  

  :روش آموزش 
روش سخنرانی و بحث گروهی،پرسش و پاسخ و به همراه استفاده از وسایل تکنولوژي آموزشی این درس با استفاده از 

همچنین مشارکت دانشجویان در امر تدریس با ارائه . وایت برد ، اسالید ،اورهد و فیلم آموزشی ارائه خواهد شد 
  .فاده از اینترنت می باشدکنفرانس پیرامون موضوعات درسی و مقاالت دانشجویی مرتبط با عناوین درسی با است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فهرست رئوس مطالب    

  
  
  
  
  

          
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  

 جلسه
 عنوان

 اول 
 ارائه طرح درس و تعیین تکالیف دانشجویی و مروري کلی بر کاربرد فرآیند پرستاري 

 مفهوم تنیدگی و سازگاري و تئوریهاي سازگاري  -ادامه بحث کاربرد پرستاري دوم 

 خود و توجهات پرستاري اختالل در تصویر ذهنی از  سوم

 ...)هیپو ولمیک، نوروژنیک، کاردیوژنیک و(پاتوفیزیولوژي شوك وانواع شوك  چهارم 

 توجهات و مراقبتهاي پرستاري در شوك -آزمون کوئیز اول پنجم

 انواع صدمات و آسیب سلولی و فرآیند ترمیم سلولی ششم 

 نوتوانی  مفهوم معلولیت و –اصول پیشگیري و انواع آن  هفتم 

 هشتم
 بیماریهاي مزمن و اثرات آن در زندگی به همراه توجهات و مراقبتهاي پرستاري الزم و مربوطه 

 نهم
 سالمندي و مراقبتهاي سالمندي

 دهم
 مرگ ومراحل رویارویی با آن  -آزمون کوئیز دوم 

 یازدهم
 فهوم عفونتهاي بیمارستانی و کنترل عفونت در بیمارستان

 دوازدهم
 ع بندي مطالب ، دوره وبحث و بررسی پیرامون تکالیف درسی و ارائه نظرات و پیشنهادات جم



  
  :تکالیف دانشجو 

ترجمه و ارائه مقاله در خصوص موضوعات درسی با استفاده از اینترنت یا ژورنال هاي پرستاري ترجیحاً سالهاي           -1
2007-2004 .  

  .ارائه کنفرانس در رابطه با موضوعات مفاهیم پرستاري  -2 
  
  

  :نحوه ارزشیابی 
  
  نمره 2%            10مشارکت فعال دانشجو در امر آموزش                         -1
 نمره 4%            20امتحان کوئیز اول و دوم                                                    -2

 نمره 2%            10شجویی                                                            تکالیف دان -3

  نمره 12%            60آزمون پایان ترم                                                                 -4
  

   
  : منابع فارسی

  . 1383، ژیال عابد سعیدي ، انتشارات ارجمند ، تهران ،  سوزان اسملترز ، مفاهیم بیوفیزیکی روانی و اجتماعی  -1
 . 1379فراهانی زیبا ، مفاهیم پرستاري ، انتشارات نوردانش ، تهران ،  -2
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  :تهیه و تنظیم 
  سیده فریبا شرفی   

  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر 
  
  
  
  
  
  



  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  دانشکده پرستاري ابهر
  
  

  فرآیند یادگیري و اصول آموزش به مددجو: نام درس    
   واحد عملی  5/0و  واحد نظري  5/0:تعداد واحد 

  ـــــــــــ: یاز پیشن   
شناخت و آشنایی دانشجو با فرآیند آموزش و روش تدریس و یادکیري و کاربرد و طراحی آموزش   :هدف کلی

  .به بیمار در فرایند پرستاري 
  

  :پایان این واحد آموزشی فراگیر قادر خواهد بود در  :نظري  اهداف ویژه
  . رح دهدجایگاه آموزش به بیمار در مراقبت هاي بهداشتی را ش -1
 . فرایند آموزش و یادگیري را شرح دهد  -2

 . انواع نظریه هاي یادگیري و کاربرد آن را شرح دهد  -3

 . اصول و موانع یادگیري را بیان کند  -4

 .انواع روش هاي آموزش را توضیح دهد -5

 .نقش مواد و رسانه هاي آموزشی را در امر آموزش توضیح دهد -6
 .دهد فرایند ارزشیابی و انواع آن را شرح   -7

  
  :عملی   اهداف ویژه

  .اهداف کلی و رفتاري را تدوین نماید  -1
 .مددجویان را از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی بررسی نماید  -2

 .نیاز هاي آموزشی مددجوي فرضی را تدوین نماید  -3

 . طراحی آموزشی براي مددجوي فرضی را تدوین نماید -4
  . جرا نماید آموزش به مددجوي فرضی را به طریقه ایفاي نقش ا-5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  : روش  آموزش 

این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ و به کمک ابزارهاي آموزشـی موجـود   
مشارکت دانشجو در امرآموزش با ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درسی و اجراي طراحی . برگزار می گردد

  .  ه طریقه ایفاي نقش خواهد بود آموزشی براي بیمار فرضی ب
  
  : تکالیف دانشجو  

ترجمه و ارائه مقاالت تحقیقی یا مروري در رابطه با آموزش در علوم پزشکی و با استفاده از اینترنت  -1
  . 2004 -2007ترجیحا سال 

 .وطه مرب CDارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درسی با استفاده از نرم افراز  پاور پوینت و به همراه  -2
  . عناوین مقاالت و کنفرانس ها و تاریخ تحویل و اجراي آن ها در طی جلسه اول و دوم تعیین می گردد: توجه 

  
  : نحوه ارزشیابی  

  
  %10مشارکت دانشجو در امر آموزش                           -1
 %20ارائه تکالیف دانشجویی                                            -2

 %20یان ترم                                                    آزمون م -3

  %50آزمون پایان ترم                                                       -4
  
  

  . تاریخ و نوع آزمون میان ترم با هماهنگی گروه در طی دوره آموزشی تعیین می گردد: توجه
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  مطالب  رئوس فهرست
  

  عنوان  جلسه
  اول

  ارائه طرح درس و مروري بر عناوین درسی و تعیین کنفرانس ها و تکالیف دانشجویی 
  دوم

  فرایند آموزش و یادگیري  –جایگاه آموزش به بیمار در مراقبت هاي بهداشتی 
  عمومی انگیزش  تئوري هاي –اصول و موانع یادگیري  –انواع نظریه هاي یادگیري و کار برد آن   سوم
  انواع روش هاي آموزش و نقش مواد و رسانه هاي آموزشی   چهارم
  . فرایند ارزشیابی ، مراحل ارزشیابی و انواع آن   پنجم

 –اختصاصی  –طبقه بندي اهداف آموزشی و تدوین اهداف کلی  –بیان اهداف آموزشی  –آزمون میان ترم   ششم 
  ) ی کار گاه آموزش -کار گروهی ( رفتاري 

  . سوم  –دوم  -ارائه مقاله و کنفرانس گروه اول  هفتم 
  . روانی و اجتماعی مددجویان و تعیین نیاز هاي آموزشی آنان  –بررسی جسمی   هشتم 

  ) کارگاه آموزشی  –کار گروهی ( طراحی آموزشی براي مددجوي فرضی   نهم
  شیوه هاي تدریس آموزش به مددجوي فرضی با استفاده از انواع  دهم  و یازدهم 

  پنجم و ششم  –ارائه مقاله و کنفرانس گروه  چهارم   دوازدهم 
  جمع بندي دوره اي عناوین درسی و نظر سنجی دانشجویان   سیزدهم 

  
  

  :منابع فارسی 
  
.  می سال. تهران . اصول آموزش به بیمار ، راهنماي آموزش به بیمار جهت کلیه اعضاي تیم بهداشتی . مهاجر ، تانیا  -1

1380  .  
  1378. بشري . تهران . فرایند یادگیري و اصول آموزش به بیمار . اسدي نوقابی ، احمد علی  -2
سالمی . تهران . ترجمه اعضاي هیئت علمی دانشکده پرستاري  مامایی ایران . اصول و فنون پرستاري . پوتر و پري  -3
 .1381  
  1382. سپهر . بابل . ادگیري در  آموزش پرستاري و مامایی روش هاي تدریس و ی. عبدالعلیان ، معصومه  -4

  
  

  
  :تهیه و تنظیم 

  سیده فریبا شرفی
  )عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر( 

  

  

  

  

  



  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
 دانشکده پرستاري ابهر

  مراقبتهاي پرستاري بیماریهاي تنفس
  )3(جراحی  –پرستاري داخلی 

  پرستاري بیماري هاي تنفس  :عنوان واحد 
  واحد نظري  16/1 :نوع واحد 
  ) 2(جراحی  –داخلی : پیش نیاز 

دانشجو برااي گذراندن واحد مذکور باید اطالعات الزم را در زمینه آناتومی و فیز یو لوژي و  : رفتار ورودي 
مشترك از بیمار بر اساس فرایند پرستاري داشته بررسی وضعیت سالمت سیستم تنفس و مراقبت هاي مستقل و 

  باشد 
شناخت و آشنایی دانشجویان  با  اختالالت سیستم تنفس و مراقبت هاي پرستاري و در مان از بیماران : هدف کلی 

  . مبتال به این اختالالت 
  :فراگیر پس از پایان دوره آموزشی قادر باشد: اهداف ویژه 

  .تم تنفس را توضیح دهدسیسآناتومی و فیزیولوژي -1
  .ـبررسی و آزمون هاي تشخیصی سیستم تنفس را شرح دهد 2      

... ) در هیپوکسمی ، اکسیژن درمانی ، فیزیو تراپی قفسه سینه ، راه هاي هوایی مصنوعی و(  توجهات خاص پرستاري  -3
  . را شرح دهد

  . بیماري هاي سیستم فوقانی تنفس را توضیح دهد-4
  .ي پرستاري و درمانی در اختالالت سیستم فوقانی تنفس را توضیح دهد مراقبت ها-5
  . بیماري هاي سیستم تنفس تحتانی را شرح دهد-6
  . بیماري هاي انسدادي مزمن ریوي را بطور کامل بیان کند-7
  . بیماري هاي شغلی ریه را شرح دهد. 8
  . و مراقبت هاي پرستاري را شرح دهد اختالالت ناشی از تروماهاي قفسه سینه را همرا ه با درمان. 9

  .انواع تومورهاي دستگاه تنفس را همراه با درمان و مراقبت هاي پرستاري را توضیح دهد . 10
  

  :  روش آموزش 
این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی و با استفاده از رسانه هاي آموزشی  موجود شامل اور هد ، 

یشتر دانشجویان از نرم افزار ، پاور پوینت استفاده مـی شـود کنفـرانس و مقالـه پیرامـون      فیلم و جهت یاد گیري ب
 موضوعات درسی توسط فرا گیران جهت مشارکت در امر آموزش الزامی است 

  :ی  تکالیف دانشجوی
 ...تهیه و ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات در سی با استفاده از منابع موجود 

  2004-2007له با استفاده از اینترنت در ارتباط با موضوعات درسی ترجیحا سال ترجمه و ارائه یک مقا
  :نحوه ارزشیابی    

  %5ـ مشارکت در امر آموزش و فعالیت کالسی                                    1
  %5ـ ارائه تکالیف دانشجویی                                                              2
  %20کوئیز اول و دوم                                                          آزمونـ 3
  %65ـ آزمون پایان ترم                                                                     4 

   
 تاریخ آزمون کوئیز ها در طول ترم با هماهنگی گروه تعیین میگردد: توجه 

 
  
  
  
  
 
  



  :ابع فارسی من
  1387.بشري . پوران سامی ، تهران : ترجمه . پرستاري داخلی و جراحی تنفس . برونر و ثودارث  .1
  1380.گلبان . تهران . داوود قادري اصل : اصول طب داخلی سیسیل ، ترجمه  .2
. فـردا  انتشارات بـراي  . تهران . مهشید آریان پور : ترجمه . درس آزمون دستگاه تنفس سیسل و هاریسون . 3 .3
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  :تهیه و تنظیم             
  شرفی سیده فریبا

  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

  دانشکده پرستاري ابهر 
  )  3( پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 

  روش کار در اتاق عمل 
  )ساعت  8( واحد نظري  5/0:   نوع واحد

                                             )2(جراحی –اخلی پرستاري بیماریهاي د : پیشنیاز 
اصول استریلیزاسیون و انواع روشهاي ضد اندن واحد مذکور باید اطالعات الزم را در مورد ردانشجو براي گذ: رفتار ورودي 

                            .داشته باشد عفونی و مراقبتهاي مستقل و مشترك از بیمار بر اساس فرایند پرستاري 

مهارتهاي مراقبت پرستاري از مددجویان درقبل ، حین و بعد از عمل جراحی بر اساس شناخت دانشجویان با آگاهی و: هدف کلی 
  .فرآیند پرستاري 

                                  :در پایان این واحد آموزشی از دانشجو انتظار می رود : اهداف ویژه  
 .                                       قسمت هاي مختلف اتاق عمل را معرفی کند ساختمان و -1

 .       تجهیزات اتاق عمل و کاربرد هر یک از آنها را شرح دهد  -2

  . انواع روش هاي استریلیزاسیون و پیشگیري از انتشار عفونت و حفظ ایمنی در اطاق عمل را توضیح دهد -3
 .تاق عمل را شرح دهد اصول پذیرش در ا -4 

  .مراقبتهاي قبل از عمل جراحی در اتاق عمل را شرح دهد -5
  .مراقبتهاي حین عمل جراحی در بیمار را توضیح دهد  -6
  .مراقبتهاي بعد از عمل جراحی بیمار درریکاوري را شرح دهد  -7
 .روشهاي بیهوشی و تکنیک هاي مربوطه را توضیح دهد  -8

  . وارض ناشی از داروها و روشهاي بیهوشی را شرح دهد داروهاي بیهوشی و ع-9
                              

  : روش آموزش 
د، پاسخ و  به همراه استفاده از  وسایل تکنولوژي آموزشی وایت بر وپرسش  ،این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی

شجویان در امر تدریس با ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درسی می همچنین مشارکت دان. اورهد ارائه خواهد شد  واسالید 
  . باشد 

  
  :تکالیف دانشجو

  .تهیه چک لیست در رابطه با مراقبت هاي قبل ، حین و بعد از عمل جراحی با استفاده از منابع موجود  -
  

  :نحوه ارزشیابی
      %10             مشارکت فعال در امر یادگیري و بحث گروهی           -1
  %20               کوئیز  -2
  %10                                                       تکالیفدانشجویی  -3
    %60         امتحان پایان ترم                                                            . 4
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  :تهیه و تنظیم 
  سیده فریبا شرفی

  بهرعضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان  جلسه

آشنایی با روش هاي  –اتاق عمل و تجهیزات خاص اتاق عمل و کاربرد هر یک از آنها  معرفی ساختمان و قسمت هاي مختلف  اول
  . استر لیزاسیون و انواع روش هاي ضد عفونی ، اصول پذیرش بیمار در اتاق عمل 

مل اصول ایمنی در اتاق عمل و رعایت نکات استریل در اتاق عمل و مراقبت هاي قبل از عمل جراحی  مراقبت هاي حین ع  دوم
  .جراحی و وظایف پرستار سیار و اسکراب  

مراقبت هاي بعد از عمل جراحی و مراقبت هاي اتاق بهبودي  روش هاي بیهوشی و انواع آن ،   تکنیک هاي بیحسی و   سوم
  ..داروهاي بیهوشی استنشاقی وریدي 

  .و تبادل نظر  ارائه تکالیف دانشجویی بحث –ادامه مبحث داروهاي بیهوشی و عوارض بیهوشی   چهارم



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

  دانشکده پرستاري ابهر 

  ) 3( پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 
  پرستاري بیماري هاي قلب و عروق  : عنوان واحد 

   واحد نظري  17/1 :  نوع واحد

     )2(جراحی –بیماریهاي داخلی  : پیشنیاز 
                                          

جهت یادگیري واحد مذکور باید از آناتومی و فیزیولوژي دستگاه قلب و گردش خون و سایر دانشجو : رفتار ورودي 
سیستم هاي بدن و بیماري هاي دستگاه هاي مختلف  بدن و مراقبت هاي پرستاري مستقل و مشترك مربوط به بیماري  

  .ا داشته باشد هاي مذکور اطالعات الزم ر
                          

بیماري هاي شایع قلب و عروق و ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه شناخت دانشجویان با آگاهی و: هدف کلی 
 .مراقبت هاي مستقل و مشترك پرستاري در مدد جویان مبتال به این اختالالت 

                                  :دانشجو انتظار می رود  در پایان این واحد آموزشی از: اهداف ویژه  
 .                                       آناتومی و فیزیولوژي دستگاه قلب را شرح دهد   -1

 .       آزمون هاي تشخیصی و اقدامات پرستاري در آزمون ها و معاینات فیزیکی مبتالیان به بیماري هاي قلبی را شرح دهد -2

  انواع آنژین هاي صدري و انفارکتوس میوکارد را توضیح دهد   -3
 .پیشگیري و مراقبت هاي پرستاري مبتالیان به آنژین صدري و انفارکتوس میو کارد را توضیح دهد -4 

  شوك کاردیو ژنیک و تامپوناد قلبی را توضیح دهد  -5
  . ایست قلبی و احیاء ریوي را شرح دهد  -6
  . .نارسایی قلب را همراه با درمان ومراقبت هاي پرستاري در این اختالالت را شرح دهد  ادم حاد ریه و -7
 انواع بیماري هاي دریچه اي قلب ، درمان و مراقبت هاي پرستاري در این اختالالت را شرح دهد  -8

  .دهد انواع بیماري هاي عفونی قلب ، پیشگیري ، درمان و مراقبت هاي پرستاري هر یک را توضیح  -9
  
شناخت و آشنایی دانشجویان با اختالالت عروقی و گردش خون ، پیشگیري ، درمان و مراقبت هاي ): 2(هدف کلی  

  .پرستاري از مدد جویان مبتال به این اختالالت 
  ) : 2(اهداف ویژه 

  .آناتومی و فیزیولوژي سیستم عروقی را توضیح دهد . 1
  .در پیدایش بیماري عروقی را توضیح دهد  بررسی سیستم عروقی و عوامل خطر آفرین.2
  . انواع بیماري هاي سرخرگ هاي محیطی را به همراه درمان و مراقبت هاي پرستاري توضیح دهد. 3
  .انواع اختالالت سیاهرگی ، درمان و فرایند پرستاري مربوطه را توضیح دهد . 4
  . اري مربوطه را توضیح دهدهیپر تانسیون ، اتیولوژي و پاتو فیزیولوژي و فرایند پرست. 5

               
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



  
  : روش آموزش 

و با استفاده از وسایل سمعی و بصري موجود شامل فیلم و اسالید   این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی
   .پاور پوینت بر گزار می گردد  جهت یادگیري بیشتر فراگیران مباحثی از درس با استفاده از نرم افزار و. ارائه خواهد شد 

  :تکالیف دانشجو
ترجمه و ارائه ي یک مقاله در رابطه با تازه هاي مراقبت هاي پرستاري در بیماري هاي قلب و عروق ترجیحاً  .1

   2005 -2009سال 
  .ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درس  .2

  :نحوه ارزشیابی
  نمره  2%         10      پرسش و پاسخ گروهی                            

  نمره  4%         20تکالیف دانشجو یی                                        
  نمره                                        4%         20آزمون میان ترم                                          

  نمره 10%         50                 آزمون پایان ترم                         
  . تاریخ آزمون میان ترم طبق هماهنگی با گروه تعیین خواهد شد : توجه 

  
  :منابع فارسی 

. پوران سـامی   –مینا قمیشی : ترجمه  . برونر و سودارث  ، پرستاري داخلی جراحی ، پرستاري بیماري هاي قلب و عروق  .5
 1387تهران ، بشري  

 1387تهران ، تیمور زاده ، . رادمند ، سینا و سایرین : ی هاریسون ، بیماري هاي قلب و عروق ، ترجمه اصول طب داخل .6

تهران ، براي فـردا ،  . سام زراعتیان و سایرین : مبانی طب داخلی سیسیل و هاریسون ، بیماري هاي قلب و عروق ، ترجمه  .7
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 1380تهران ، گلبان ، . مسعود بروجردي و دیگران : ترجمه مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماري هاي قلب و عروق ،  .8

 1377حجت اله اکبر زاده پاشا ، تهران ،مرکز نشر پاشا ، ) A.B.C.D: ( بیماري هاي داخلی جراحی قلب و عروق ، ترجمه  .9

 1376تهران ، سماط . سید اصغر ساداتیان ) .  C.M.M.D( تظاهرات اصلی و درمان بیماري هاي قلب  .10
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  :تهیه و تنظیم 

  سیده فریبا شرفی 
 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر 

 

 

  

  

  

  



 

  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
 دانشکده پرستاري ابهر
  مدیریت پرستاري

  
  واحد نظري 2 :واحد تعداد

   کلیه دروس اختصاصی پرستاري  :پیش نیاز واحد
  دانشجویان با مهارتهاي مدیریت پرستاري شناخت و آشنایی: هدف کلی

  :فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود: اهداف ویژه    

  . مفاهیم ومبانی مدیریت و رهبري و  فرایند رهبري را شر ح دهد-1
  .ـ نظریه هاي  سازمانی و ساختارهاي سازمانی را شرح دهد2
  . تئوریهاي رهبري و مدیریت را شر ح دهد -3
  . مه ریزي در مدیریت را شر ح دهدـ برنا4
  .ـ سازماندهی در مدریت پرستاري را توضیح دهد5
  .ـ مدیریت  تأمین نیروي انسانی را توضیح دهد6
  .ـ هدایت و هماهنگی در مدیریت را توضیح دهد7
  .بودجه بندي و تخصیص منابع در مدیریت پرستاري را توضیح دهد -8
  . ي را شر ح دهدروشهاي کنترل و نظارت در پرستار -9

  . سیستم ارزشیابی و حسابرسی در پرستاري را شر ح دهد -10
  . تضمین کیفیت و استانداردهاي پرستاري را شر ح دهد -11
  .مفهوم تغییر در سازمان را توضیح دهد -12
  .ارتباطات در مدیریت پرستاري را شر ح دهد -13

             .دهد مدیریت بحران و تصمیم گیري در مدیریت را توضیح -14 
  

  :تکالیف دانشجویی 
  ترجمه یکی از  عناوین مربوطه به برنامه ریزي ، سازماندهی ، مدیریت نیروي انسانی ، هدایت و رهبري هماهنگی -1    

، هر دانشجو یک عنوان را ترجمه و در کالس ارائه  2004 -2007گزارش دهی ، بودجه بندي از مجالت پرستاري 
  .خواهد کرد

  .یک مقاله تحقیقی در رابطه با مدیریت پرستاري از نشریات و فصل نامه هاي موجود پرستاريارائه  -2
  

   : دانشجو نحوه ارزشیابی
  % 10ارائه تکالیف دانشجویی                                   -6
 %15آزمون کوئیز اول                                            -7

 %15                               آزمون کوئیز دوم            -8

  %60آزمون پایان ترم                                           -9
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  فهرست رئوس مطالب

  
  :منابع فارسی

  1386تهران ، انتشارات بشري ،. حسینی،میرمحمد،اصول مدیریت خدمات پرستاري -1
  1387تهران ، انتشارات بشري، . معیریان ،محبوبه ، مدیریت پرستاري و مامائی  -2
  1384موسوي ، سید احمد ،اصول ومبانی مدیریت در پرستاري، تهران ،خسروي ،-3
  :ا 1379: شرکت به نشر، مشهد. فدائی، سید قاسم  ،اصول مدیریت خدمات پرستاري ، -4
  .1378انتشارات نوردانش تهران ،.مائورین پی سو لیون ـ ترجمه مروت گیوي ـ مدیریت و رهبري در پرستاري -5
  1377: تهران. نیک شکرنیا ، فاطمه،مدیریت و رهبري اثر بخش در پرستاري ، بشري -6
  1377:آذرمیرخت ، مبانی ارتباطات در پرستاري ، فرادانش ، تهران. جمیله ، گودرزي . مرادي -7

  
  :تهیه و تنظیم

  سیده فریبا شرفی
  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جلسه
  عنوان

  مفاهیم ومبانی مدیریت و رهبري ، تمایز بین مدیریت و رهبري و عملکرد پرستار مدیر و رهبر  اول

  دوم
و انسانی وسیستم هاي اجتماعی ، انواع سازمان هاي رسمی و غیر  فرایند رهبري و انواع نظریه هاي سازمانی کال سیک

  رسمی
..انواع تئوري هاي رهبري شامل نظریه هاي خصیصه اي و اقتضایی و تئوري انگیزش و بهداشت و  سوم  

  ادامه بحث تئوریهاي رهبري  چهارم
  تعریف برنامه ریزي و انواع برنامه ریزیها در مدیریت پرستاري  پنجم
  تعریف سازمان دهی و اختیار و مسئولیت و سلسله مراتب سازمانی -ئیز اولکو  ششم
  ادامه بحث سازماندهی و انواع  سیستم هاي ارائه مراقبت هاي پرستاري  هفتم

  مدیریت تأمین نیروي انسانی و انواع روش هاي بکار گیري نیروي انسانی در پرستاري  هشتم
  ادامه مبحث مدیریت پرسنلی  نهم

  .ایت و هماهنگی در مدیریت پرستاري ، سیستم هاي هدایتی هد  دهم
  . روشهاي بودجه بندي. انواع بودجه بندي   یازدهم

  تعریف مفاهیم کنترل و نظارت در پرستاري و انواع روشهاي کنترل و نظارت در پرستاري : کوئیز دوم   دوازدهم
  يارزشیابی عملکرد پرسنلی و حسابرسی در نظارت پرستار  سیزدهم
  مفهوم تضمین کیفیت و تضمین استانداردها وانواع استانداردهاي پرستاري   چهاردهم
  مفهوم تغییر در سازمان و مقاومت در برابر تغییر در سازمانها   پانزدهم

  ارتباطات در مدیریت پرستاري و انواع شیوه هاي ارتباطی در پرستاري   شانزدهم
  تبادل نظر ارائه تکالیف دانشجویان و بحث و  هفدهم



  
  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 

 دانشکده پرستاري ابهر
  یژه قلبیمراقبتهاي پرستاري و

  مراقبت هاي پرستاري ویژه : عنوان واحد
  مراقبت هاي پرستاري  ویژه قلبی : عنوان درس 

  واحد نظري  5/1: نوع واحد
  ) 4(جراحی  –پرستاري بیماري هاي داخلی : پیش نیاز 

ي سیسـتم  فراگیر براي گذراندن واحد مذکور باید اطالعات الزم را در مباحث آناتومی و فیزیولـوژ : رفتار ورودي 
  . هاي مختلف بدن بویژه قلب و عروق همراه با آزمون هاي تشخیصی و اختالالت شایع قلب و عروق داشته باشد 

شناخت و آشنایی دانشجویان  با گروهی از اختالالت سیستم قلبی که به مراقبت در بخش هاي ویژه قلبی  : هدف کلی 
  .نیازمند است
  :ره آموزشی قادر باشدفراگیر پس از پایان دو: اهداف ویژه 

  .مشخصات بخشهاي  ویژه قلبی و وظایف پرستاران بخشهاي ویژه قلبی را باز گو کند  -1
  .و معاینات فیزیکی قلب را شرح دهد ـ آناتومی، فیزیولوژي ،تشخیص ، بررسی2      

  .را شرح دهد  )آنژین صدري و انفارکتوس میوکارد ( مراقبت هاي ویژه در بیماریهاي عروق کرونر قلب  -3
  .عوارض بیماري هاي عروق کرونر قلب را همراه با درمان و مراقبت هاي مربوطه شرح دهد -4
  .اصول الکترو کاردیو گرافی را شرح داده و الکترو کاردیو گرام طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد-5  

  . نی و بطنی را شرح دهدانواع اختالالت ریتم قلب با منشأ گره سینوسی و دهلیزي و دهلیزي بط-6
  .اختالالت سیستم هدایتی قلب و انواع بلوك هاي قلبی را توضیح دهد-7 

  .احیاء قلبی ریوي را با توجه  به علل ، نحوه شروع و انجام احیاء بیان کند -8
 .و تمایز آن را بازگو کند کاردیوورژن و دفیبریالسیون را توضیح داده -9

  .همراه با عوارض و مراقبتهاي پرستاري بیان کند درمان بایپس میکر  و انواع آن را  -10
  . شامل رفتار ورودي بوده و پیش آزمون گرفته خواهد شد  2،3،4اهداف ویژه : توجه 

  :  روش آموزش 
این درس با استفاده از روش هاي سخنرانی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ و به کمک ابزار آموزشی موجود برگزار 

  .رخی عناوین نظیر الکترو کاردیو گرافی ترجیحا از نرم افزار پاور پوینت استفاده خواهد شد در تدریس ب.  می گردد 
  :یی تکالیف دانشجو

  .تهیه کارت کتاب در رابطه با الکترو کاردیو گرام  -1
  .ـ ارائه کنفرانس و مقاله در رابطه با عناوین درسی 2      

  :نحوه ارزشیابی   
  %10آموزش                                ـ مشارکت  فعال دانشجودر امر 1
  %  10ـ ارائه تکالیف دانشجویی                                                       2
  %10                                                             کوئیز اول  آزمونـ 3

  %10                                      ـ آزمون کوئیز دوم                        4    
  %60آزمون پایان ترم                                                              -5    

  %100مجموع امتیازات                                                                    
  .با هماهنگی گروه تعیین می گرددتاریخ کوئیز ها در طی دوره آموزشی : توجه 

  
  
  
  
  



  فهرست رئوس مطالب

  جلسه
  عنوان

  مروري بر آناتومی و فیزیولوژي آزمونهاي تشخیصی و بررسی و معاینات فیزیکی قلب   -معرفی درس   اول
  معرفی بخشهاي ویژه قلبی و وظایف پرستاران بخشهاي ویژه قلبی   دوم
  شامل آنژین ناپایدار و پایدار و انفارکتوس میوکارد انواع نارسایی هاي قلبی ـ عروقی   سوم

  انواع نارسایی احتقانی قلب و مراقبتهاي درمانی و پرستاري در آن   چهارم
  ادم حادریه و شوك کاردیوژنیک همراه با علل و درمان و  مراقبتهاي پرستاري   پنجم 
  روکاردیو گرافی طبیعی کوئیز اول ، اصول الکتروکاردیو گرافی و نحوه تشخیص الکت  ششم 
  انواع اختالالت سیستم قلب با منشاء گره سینوسی دهلیزي   هفتم 

  ادامه بحث اختالالت ریتم قلب با منشاء گره دهلیزي بطنی و بطنی   هشتم 
  اختالالت سیستم هدایتی قلب و بلوکهاي قلبی   نهم 

  م آن به همراه داروهاي مورد مصرف در احیا احیاي قلبی و ریوي ، علل نحوه شروع و انجا –کوئیز دوم   دهم 
  کاردیو ورژن و دفیبریالسیون و درمان با پیس میکر   یازدهم 

  ادامه بحث پیس میکر ها و انواع آن   داوزدهم 
  بحث و تبادل نظر گروهی ، بررسی و بازنگري تکالیف دانشجویی   سیزدهم 

  
  :منابع فارسی 

و دیالیز ، تهران بشري  CCU,ICUمراقبتهاي پرستاري ویژه در بخشهاي . حسن سلیمانی ، م –عسگري ، محمدرضا  -1
،4 138 . 

  . 1384.بشري . تهران .   ccuاصول مراقبت هاي پرستاري در . پژهان ، اکبر و سایرین  -2
  1384.سالمی . تهران . ، دیالیز ICU   ،CCUمراقبت هاي ویژه در . بصام پور ، شیوا سادات و سایرین  -3
  .1382علیرضا ،تهران ،نوردانش ،.خاتونی :براي پرستاران،ترجمه   EKGریچارد  دین ،تفسیر  -4
  .  1380مسعود ،تهران ،گلبان،. مجلسی :دوبین ،خواندن فوري الکتروکاردیوگرام ،ترجمه. دیل  -5
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  :تهیه و تنظیم 
  سیده فریبا شرفی

  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر
  
  
  
  
  
  
  



  
  بهداشتی درمانی استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

  دانشکده پرستاري ابهر
  فرآیند یادگیري و اصول آموزش به مددجو

   واحد عملی  5/0و  واحد نظري  5/0:تعداد واحد    
  ـــــــــــ: پیشنیاز    

شناخت و آشنایی دانشجو با فرآیند آموزش و روش تدریس و یادکیري و کاربرد و طراحی آموزش   :هدف کلی
  .یمار در فرایند پرستاري به ب

  :پایان این واحد آموزشی فراگیر قادر خواهد بود در  :نظري  اهداف ویژه
  . جایگاه آموزش به بیمار در مراقبت هاي بهداشتی را شرح دهد -8
 . فرایند آموزش و یادگیري را شرح دهد  -9

 . انواع نظریه هاي یادگیري و کاربرد آن را شرح دهد  -10

 . را بیان کند  اصول و موانع یادگیري -11

 .انواع روش هاي آموزش را توضیح دهد -12

 .نقش مواد و رسانه هاي آموزشی را در امر آموزش توضیح دهد -13

 .فرایند ارزشیابی و انواع آن را شرح دهد   -14

  :عملی   اهداف ویژه
  .اهداف کلی و رفتاري را تدوین نماید  -5
 .مددجویان را از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی بررسی نماید  -6

 .نیاز هاي آموزشی مددجوي فرضی را تدوین نماید  -7

 . طراحی آموزشی براي مددجوي فرضی را تدوین نماید -8

  . آموزش به مددجوي فرضی را به طریقه ایفاي نقش اجرا نماید -5
  : روش  آموزش 

 این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ و به کمک ابزارهاي آموزشـی موجـود  
مشارکت دانشجو در امرآموزش با ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درسی و اجراي طراحی . برگزار می گردد

  .  آموزشی براي بیمار فرضی به طریقه ایفاي نقش خواهد بود 
  : تکالیف دانشجو  

نترنت ترجمه و ارائه مقاالت تحقیقی یا مروري در رابطه با آموزش در علوم پزشکی و با استفاده از ای -3
  . 2004 -2007ترجیحا سال 

 .مربوطه  CDارائه کنفرانس پیرامون موضوعات درسی با استفاده از نرم افراز  پاور پوینت و به همراه  -4

  . عناوین مقاالت و کنفرانس ها و تاریخ تحویل و اجراي آن ها در طی جلسه اول و دوم تعیین می گردد: توجه 
  : نحوه ارزشیابی  

  %10ر امر آموزش                          مشارکت دانشجو د -4
 %20ارائه تکالیف دانشجویی                                            -5

 %20آزمون میان ترم                                                    -6

  %50آزمون پایان ترم                                                      -4
  . تاریخ و نوع آزمون میان ترم با هماهنگی گروه در طی دوره آموزشی تعیین می گردد: هتوج

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  مطالب  فهرست رئوس

  عنوان  جلسه
  ارائه طرح درس و مروري بر عناوین درسی و تعیین کنفرانس ها و تکالیف دانشجویی   اول
  آموزش و یادگیري فرایند  –جایگاه آموزش به بیمار در مراقبت هاي بهداشتی   دوم
  تئوري هاي عمومی انگیزش  –اصول و موانع یادگیري  –انواع نظریه هاي یادگیري و کار برد آن   سوم

  انواع روش هاي آموزش و نقش مواد و رسانه هاي آموزشی   چهارم
  . فرایند ارزشیابی ، مراحل ارزشیابی و انواع آن   پنجم

( رفتاري  –اختصاصی  –طبقه بندي اهداف آموزشی و تدوین اهداف کلی  –زشی بیان اهداف آمو –آزمون میان ترم   ششم 
  ) کار گاه آموزشی  -کار گروهی 

  . سوم  –دوم  -ارائه مقاله و کنفرانس گروه اول  هفتم 
  . روانی و اجتماعی مددجویان و تعیین نیاز هاي آموزشی آنان  –بررسی جسمی   هشتم 

  ) کارگاه آموزشی  –کار گروهی ( فرضی  طراحی آموزشی براي مددجوي  نهم
  دهم  و

  آموزش به مددجوي فرضی با استفاده از انواع شیوه هاي تدریس  یازدهم 

  پنجم و ششم  –ارائه مقاله و کنفرانس گروه  چهارم   دوازدهم 
  جمع بندي دوره اي عناوین درسی و نظر سنجی دانشجویان   سیزدهم 

  :منابع فارسی 
.  سالمی . تهران . اصول آموزش به بیمار ، راهنماي آموزش به بیمار جهت کلیه اعضاي تیم بهداشتی . یا مهاجر ، تان -1

1380  .  
  1378. بشري . تهران . فرایند یادگیري و اصول آموزش به بیمار . اسدي نوقابی ، احمد علی  -2
سالمی . تهران . ده پرستاري  مامایی ایران ترجمه اعضاي هیئت علمی دانشک. اصول و فنون پرستاري . پوتر و پري  -3
 .1381  
  1382. سپهر . بابل . روش هاي تدریس و یادگیري در  آموزش پرستاري و مامایی . عبدالعلیان ، معصومه  -4

  
  
  
  
  

  :تهیه و تنظیم 
  سیده فریبا شرفی

  )عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر( 
  

  

  

  

  

  
  
  



  
  هداشتی درمانی استان زنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ب

  دانشکده پرستاري ابهر 
  ) ارتوپدي و بافت همبند ) (  2( پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 

  واحد نظري 18/1 : نوع واحد

   ، داروشناسی ) 1(جراحی  –پرستاري داخلی : پیش نیاز 

و مراقبتهاي پرستاري از بیماران  ،درمان سکلتیا -شناخت و آشنایی دانشجویان با اختالالت دستگاه عضالنی:  )1(هدف کلی
  .مبتال به این اختالالت 

  :در پایان این واحد آموزشی از دانشجو انتظار می رود ) :  1( اهداف ویژه 
  .به طور اجمالی آناتومی دستگاه عضالنی ، اسکلتی و مفاصل را شرح دهد  -1
  .ح دهد به طور اجمالی فیزیولوژي دستگاه عضالنی  و مفاصل را شر -2
  .اسکلتی را توضیح دهد  -ارزیابی هاي تشخیصی در رابطه دستگاه عضالنی     -3
  .مراقبتهاي پرستاري از بیمار داراي قالب گچی را شرح دهد  -4
  .را شرح دهد  نمراقبتهاي پرستاري از بیمار داراي تراکش -5
  .دهد مراقبتهاي پرستاري از بیماري که تحت عمل جراحی ارتوپدي قرار گرفته را شرح  -6
  .اختالالت مربوط به تروماي عضالنی اسکلتی را شرح دهد  -7
  .عوارض شکستگی ها را شرح دهد  -8
  .اسکلتی را توضیح دهد  –مبتال به تروماي عضالنی  بیمار مراقبتهاي پرستاري و درمان -9

  .اختالالت متابولیک استخوانی را شرح دهد  -10
  .متابولیک استخوانی را شرح دهد  مراقبتهاي پرستاري و درمان مددجوي مبتال به اختاللت  -11
  .اسکلتی را توضیح دهد  –بیماریهاي عفونی سیستم عضالنی   -12
  .مراقبتهاي پرستاري و درمان مددجوي مبتال به عفونت سیستم عضالنی اسکلتی را شرح دهد   -13
  .تومورهاي استخوانی و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را شرح دهد   -14
  .ضیح دهد ت شایع دست و پا را تواختالال  -15
  .جراحی مفصل و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضیح دهد   -16

  
شناخت و آشنایی دانشجویان با اختالالت بافت همبند و مراقبتهاي پرستاري و درمان از بیماران مبتال به ) :  2( هدف کلی 

  .اختالالت ذکر شده 
  

  :ار می رود در پایان این واحد آموزشی از دانشجو انتظ) :  2( اهداف ویژه  
  .به طور اجمالی آناتومی و فیزیولوژي بافت همبند را توضیح دهد  -1
  .ارزیابی هاي تشخیصی در رابطه با اختالالت بافت همبند را توضیح دهد  -2
  .بیماریها و صدمات شایع بافت همبند را توضیح دهد   -3
  .بیماریهاي شایع بافت همبند را شرح دهد  درمراقبتهاي پرستاري  -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فهرست رئوس مطالب
  جلسه

  عنوان
  اول

اسکلتی ، بررسی و معاینه سیستم  –معرفی درس و تکالیف ، مروري بر آناتومی و فیزیولوژي دستگاه عضالنی 
  اسکلتی ، ارزیابی تشخیصی –عضالنی 

دوم و 
  اي توان بخشی مراقبت و درمان  قالب گچی ، تراکشن ، جراحی و سایر مراقبته ،فرایند ترمیم ،شکستگی ها  سوم

  چهارم
  آسیبهاي لیگامنت و تاندون ، قطع اندام ، شکستگیهاي اختصاصی

  پنجم
  درد پشت و کمر )نقرس  السی ، بیماري پاژه ،ا استئوپروز ، استئوم( بیماریهاي متابولیک استخوانی 

  ششم
  »دانشجویی به مدرس ارائه تکالیف « ) استئومیلیت ، آرتریت عفونی (  اسکلتیبیماریهاي عفونی عضالنی 

  هفتم
  اختالالت دست و پا ، جراحی مفصل –تومورهاي استخوانی 

  هشتم
  ند بمروي بر آناتومی و فیزیولوژي بافت همبند ، ارزیابی هاي تشخیصی در رابطه با بیماریهاي بافت هم

  نهم
  آرتریت روماتوئید ، بیماري استحاله اي مفصل 

  دهم
ارائه تکالیف « و سایر بیماریهاي بافت همبند ، اسکلرودرمی  یستمیک پیشرونده ، اسکلروز س زاریتماتو لوپوس

  »اصالح شده به مدرس 
  

  : روش آموزش 
پاسخ و  به همراه استفاده از  وسایل تکنولوژي آموزشی  وپرسش  ،این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی

ارکت دانشجویان در امر تدریس با ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات همچنین مش. ارائه خواهد شد power point شامل 
ارائه مقاله تحقیقی و مروري از اینترنـت و ژورنالهـاي پرسـتاري در ارتبـاط بـا موضـوع درس توسـط        . درسی می باشد 

  . باشدمی    دانشجویان و بحث و تبادل نظر پیرامون آن ، قسمتی دیگر از روشهاي در نظر گرفته شده جهت آموزش
  : تکالیف دانشجو

  .صفحه  یکحداقل  2010-2012ترجمه و ارائه یک مقاله در رابطه با موضوع درس از اینترنت مربوط به سالهاي
  : نحوه ارزشیابی

  نمره3مشارکت فعال در امر یادگیري و بحث گروهی              - 
  نمره  4                   کوئیز  -
  نمره  13                امتحان پایان ترم  -

  . تاریخ و زمان کوئیز در طول ترم تحصیلی جاري اعالم خواهد شد : توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  : منبع اصلی 
 . 1390سالمی ،   -جامعه نگر، تهران، نشرفریبا  نصیري زیبا  : ترجمه  ،  ودارث ، پرستاري ارتوپدي سبرونر و  -1

  :منابع فارسی سایر 
نام آور حمید ، و مقدم : ، ترجمه ) پرستاري سیستم عضالنی و اسکلتی ( احی جر–فیپس و همکاران ، پرستاري داخلی  -2

  .  1372الدن ، تهران انتشارات چهر ، 
 –تهـران   –قاسـم مقـاره دهکـردي    : ، ترجمـه  ) پرستاري  ارتوپـدي  ( جراحی  –الکمن و سودارث ، پرستاري داخلی  -3

   1374انتشارات بشري ، 
دالورخانم مرتضی : ، ترجمه ) پرستاري بیماریهاي ایمنی و روماتیسمی ( جراحی  – برونر و سودارث ، پرستاري داخلی -4

 .  1378و بیشه بان پروانه ، تهران نشر و تبلیغ بشري ، 

کاراندیش سعید ، تهران ، انتشارات : ترجمه ) اصول شکستگی ها و ارتوپدي ( کرافورد آدامز ، جان و هامبل دیوید  -5
  .  1375جعفري ، تابستان 

: ترجمه ) پرستاري اختالالت دستگاه ایمنی ، عفونی ، و بافت همبند ( جراحی  -الکمن و سورنس ، پرستاري داخلی  -6
 .  1373بختیاري ، محمدرضا ، تهران ، نشر و تبلیغ بشري ، 

  
REFERENCES:  
 1-Bruner & suddarth – Textbook of medical – surgical nursing – 12 th edtion . philadelphia . lippincott co . 

2010 .  

2-Phipps . welma & et al . medical – surgical nursing . 6 th ed . newyork . mosby co . 1999 .  

3-Igntavicious donna D & et al . Medical – surgical nursing . 3 rd . vol2 . philadelphia : W.B Saunders co . 

1999 .  

 
 : الهاي پرستاري لیست ژورن

American journal Nursing -. 4. 

Nursing Time .  5. 

Registered Nursing .    6. 

 
 

  
  
  

 :تهیه و تنظیم

  حسین مدنی
 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 

  دانشکده پرستاري ابهر
  )چشم و گوش ( ) 4( اریهاي داخلی جراحی پرستاري بیم

  
     نظري   واحد 7/0:میزان واحد 

  )3( داخلی و جراحی بیماري هاي  پرستاري:  پیشنیاز

آنـاتومی و  تئـوري   مباحـث اطالعـات الزم را در مـورد    گذرانـدن  واحـد مـذکور بایـد     دانشجو بـراي  : رفتار ورودي 

اتاق عمـل اطالعـات و    ، فارماکولوژيمفاهیم پرستاري ، فنون پرستاري ، اصول و  سیستم هاي مختلف بدن فیزیولوژي 

  .را داشته باشد الزم  آگاهی 

  .با بیماري هاي چشم و گوش و مراقبت و درمان این اختالالتشناخت و آشنایی دانشجویان : هدف کلی 

  :در پایان این واحد آموزشی فراگیر  قادر خواهد بود: اهداف ویژه

 . اتومی چشم را شرح دهدو آن فیزیولوژي .1

 .بررسی و معاینه چشم را بطور خالصه شرح دهد .2

 . عیوب انکساري و روشهاي مراقبتی آن را شرح دهد .3

 . بیماریهاي پلک را شرح دهد .4

 . درمان و مراقبتهاي پرستاري بیماریهاي پلک را شرح دهد .5

 . بیماري هاي دستگاه اشکی را شرح دهد .6
 . دستگاه اشکی را شرح دهد درمان و مراقبت هاي بیماري هاي .7

 . بیماري هاي ملتحمه را شرح دهد  .8

 . درمان و مراقبت هاي بیماري هاي ملتحمه را شرح دهد .9

 . بیماریهاي قرنیه را شرح دهد .10

 . درمان و مراقبت هاي بیماري هاي قرنیه را شرح دهد .11

 . کاتاراکت را شرح دهد .12

 . ددرمان و مراقبت هاي بیماري هاي کاتاراکت را شرح ده .13

 . گلوکوم و انواع آن را توضیح دهد .14
 . درمان و مراقبت هاي بیماري هاي گلوکوم را شرح دهد .15

 . اختالالت شبکیه و زجاجیه را توضیح دهد .16

 .  درمان و مراقبت هاي اختالالت شبکیه و زجاجیه را شرح دهد .17

 . فوریت هاي اختالالت چشم را توضیح دهد .18

 . توضیح دهد  اقدامات پرستاري در فوریت هاي چشم را .19

 . در مورد دارو هاي رایج چشمی و عوارض آن توضیح دهد .20

 . آناتومی و فیزیولوژي گوش را مختصراً شرح دهد .21
 . بررسی و معاینه گوش را مختصراً شرح دهد .22

 . بیماریهاي گوش خارجی را شرح دهد .23

 . اقدامات پرستاري و درمان اختالالت گوش خارجی را شرح دهد .24

 . ی را توضیح دهدبیماریهاي گوش میان .25

 . مراقبت هاي پرستاري و درمان بیماري هاي گوش میانی را شرح دهد .26

 . بیماري هاي گوش داخلی را شرح دهد .27

 . مراقبت هاي پرستاري و درمان بیماري هاي گوش داخلی را شرح دهد .28

  



  
  

  :روش آموزش 
ارائه   power pointبصري شامل  این درس با استفاده از  روش سخنرانی و بحث گروهی و به کمک وسایل سمعی و

در ارتباط با موضوع درس توسط  از اینترنت و ژورنالهاي پرستاري   ارائه مقاله هاي تحقیقی و مروري. خواهد شد
  .فراگیران و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها ،قسمتی دیگر از روشهاي در نظر گرفته شده جهت آموزش می باشد 

  
  :تکالیف دانشجو

  حداقل یک صفحه  2010-2012رائه مقاله در ارتباط با موضوع درس از اینترنت مربوطه به سالهاي ترجمه و ا
  

  :نحوه ارزشیابی 
  نمره  3شرکت در بحث گروهی                                                        پرسش و پاسخ و  -
  نمره  4                                                         )                                      2(و ) 1(کوئیز  -
  نمره13                                                       امتحان پایان ترم                                    -

  . هد شدتاریخ و زمان برگزاري کوئیز ها متعاقباً در طول ترم تحصیلی جاري اعالم خوا: توجه 
  
  

ئوري   فهرست رئوس مطالب ت

  عنوان  جلسه
  اول

  مروري بر آناتومی و فیزیولوژي چشم و بررسی و معاینه چشم ، عیوب انکساري 
  بیماریهاي پلک ، داکریوسیستیت ، بیماري هاي ملتحمه و مراقبت هاي پرستاري مربوطه   دوم
  م و مراقبتهاي پرستاري مربوطه بیماري هاي قرنیه ، پیوند قرنیه ، کاتاراکت ، گلوکو  سوم

  انواع یووئیت ، سمپاتیک اوفتالمیا ، بیماري هاي شبکیه ، اندوفتالمیت   چهارم
  فوریت هاي چشم پزشکی ، آمبلیوپیا ، داروهاي چشم و عوارض آن   پنجم
مروري بر آناتومی و فیزیولوژي گوش خارجی و گوش میانی ، بیماري هاي گـوش خـارجی و     ششم

  نی و مراقبتهاي مربوطه گوش میا
بیماري هاي گوش داخلی و مراقبتهاي پرستاري مربوطه ، ارائه تکـالیف دانشـجویی و بحـث و      هفتم

  تبادل نظر پیرامون آن 
  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :اصلی  منبع 
منصوره علی اصغر پور و طاهره نجفی  ، :برونر و سودارث ، پرستاري بیماري هاي چشم و گوش ، ترجمه  .11

 . 1389سالمی ،   -جامعه نگررنش تهران ،

 :فارسی  منابعسایر 

فاطمـه سـمنانی و   : ، ترجمـه  ) پرستاري بیماري هاي چشم و گوش ( جراحی  –الکمن و سورنس ، پرستاري داخلی  -1
 . 1374نشر و تبلیغ بشري ،  –همایون منوچهري ، تهران 

 .1374. تهران . مرکز انتشارات . چشم تظاهرات اصلی و درمان بیماري هاي : نوروزي ، حمید و اقدسی میترا  -2
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  :تهیه و تنظیم 
  ) عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر(  حسین مدنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
  دانشکده پرستاري ابهر

  )یماریهاي خونب( ) 4( پرستاري بیماریهاي داخلی جراحی 
  
  

  )4( پرستاري بیماریهاي داخلی جراحی : عنوان واحد 

  پرستاري بیماریهاي خون:  نام درس

     نظري   واحد 04/1:میزان واحد 

  )3(و  )2(و ) 1(دروس تئوري پرستاري داخلی و جراحی :  پیشنیاز

فراگیر به منظور گذراندن  این واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولـوژي وبررسـی   : رفتار ورودي 

اطالعـات   )3(و  )2(و ) 1(ي پرستاري داخلی و جراحی سیستم خون ، گردش خون ،فارماکولوژي و دروس تئور

  .کافی را داشته باشد

شناخت و آشنایی دانشجویان با انواع اختالالت خونی ،پیشگیري ، درمـان و مراقبتهـاي پرسـتاري در    : هدف کلی 

  . مددجویان مبتال به این اختالالت 

  

  :بود در پایان این واحد آموزشی فراگیر  قادر خواهد: اهداف ویژه

  .و روشهاي مختلف مطالعات خون را توضیح دهدساز خون و آناتومی سیستم  فیزیولوژي-1

  .کم خونی هاي هیپوپرولیفراتیو ،درمان و مراقبتهاي پرستاري هر یک را توضیح دهد-2

  .کم خونی هاي همولیتیک ،پیشگیري و مراقبتهاي پرستاري هریک را توضیح دهد-3

  .ت و درمان هر نوع را توضیح دهدانواع پلی سایتمی ،مراقب-4

  .انواع بدخیمی هاي دستگاه خونساز را به همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري هر یک توضیح دهد-5

  .انواع لنفوم هاي بد خیم را توضیح دهد-6

  .اختالالت خونریزي دهنده ،درمان و فرایند پرستاري مربوطه را توضیح دهد-7

  .الت خونی همراه با ترانسفوزیون خون را توضیح دهداقدامات کلی درمانی در اختال-8

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :روش آموزش 
 powerاین درس با استفاده از  روش سخنرانی و بحث گروهی وپرسش و پاسخ و به کمک وسایل سمعی و بصري شامل 

point  یران و بحث و تبادل ارائه مقاله هاي تحقیقی و مروري در ارتباط با موضوع درس توسط فراگ. ارائه خواهد شد
  .نظر پیرامون آنها ،قسمتی دیگر از روشهاي در نظر گرفته شده جهت آموزش می باشد 

  
  :تکالیف دانشجو

  :دانشجو می تواند یکی از موارد ذیل را به دلخواه انتخاب نماید
ضوع درس از اینترنت در ارتباط با مو 2010ـ 2012ي ترجمه و ارائه مقاله تحقیقی یا مروري از ژورنالهاي پرستار-1
  )حداقل یک صفحه براي هر دانشجو (
ارائه مطالب پژوهشی داخل کشور از فصل نامه هاي پرستاري و پزشکی موجود در کتابخانه و اینترنت در رابطه با -2

  )حداقل یک مقاله براي هر دانشجو (موضوع درس 
  

  :نحوه ارزشیابی 
  نمره3                ور در بحث گروهی و حض پرسش و پاسخ و حضور فعال در کالس درس -
  نمره  5                                             و کوئیز ارائه تکالیف دانشجویی   -
  نمره 12                                                    امتحان پایان ترم                                    -
 

  فهرست رئوس مطالب تئوري
  

  عنوان  جلسه

،روشهاي  ساز خون و آناتومی سیستم  فیزیولوژي –توضیح کلی در مورد واحد درسی و تکالیف دانشجویان   اول
  مطالعات خون ،کم خونی هاي هیپوپروایفراتیو ،درمان ،پیشگیري و مراقبتهاي پرستاري آن 

  کم خونی هاي همولیتیک ارثی ،درمان و مراقبتهاي پرستاري آن   دوم
  انواع پلی سایتمی به همراه مراقبت و تدابیر درمانی    سوم
  ) C.M.L,A.M.L,C.L.L,A.L.L(انواع بدخیمی هاي دستگاه خونساز   چهارم
  تدابیر درمانی و مراقبتهاي پرستاري در بدخیمی هاي دستگاه خونسازي و لنفوم هاي بدخیم   پنجم
  مربوطه اختالالت خونریزي دهنده ،درمان و فرایند پرستاري  ششم
  اقدامات کلی درمانی و مراقبتی در اختالالت وعوارض همراه با تراسنفوزیون خون  هفتم

  ارائه تکالیف دانشجویان و تبادل نظر گروهی  هشتم

  

  
  

  
  
  

  



  

  

  :اصلی  منبع 
  
 ، هران ت،  ژاله محمد علیها  و صدیقه عاصمی   :ترجمه ،خون قلب و عروق و  برونر و سودارث ،پرستاري بیماریهاي-1

 . 1389سالمی ،   -جامعه نگرنشر
 :فارسی  منابعسایر 

     1374میر مجید مصالیی ،تهران ،نشر بشري ،: ترجمه . الکمن ،سورنسن ،پرستاري بیماریهاي خون -2
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  :تهیه و تنظیم
  حسین مدنی

  عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ن زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استا
  دانشکده پرستاري ابهر

  
  پرستاري مهارتهايطرح درس تئوري و عملی اصول و

  
  پرستاري  مهارتهاي اصول و: نام درس    

     
   واحد عملی  5/0و واحد تئوري  5/1:واحد  نوع 

  
  ـــــــــــ: پیشنیاز    

   
تومی و فیزیولوژي سیستمهاي مختلـف بـدن   فراگیر به منظور گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آنا: رفتار ورودي  

   .  اطالعات الزم را داشته باشد 
  

آگاهی و شناخت فراگیران با برخی از نیازهاي اساسی انسان ، اصول پرستاري ، تئوري ها  و مراقبتهـاي اولیـه     :هدف کلی
برخی مراقبتهاي اولیه پرستاري در پرستاري ،  دارو درمانی ، نکات اخالقی در پرستاري برخورد با بیمار مشرف به مرگ و 

  .رابطه با سیستمهاي تنفس ،گوارش و سیستم حسی مددجویان 
  

  :در پایان این واحد آموزشی فراگیر قادر خواهد بود  :اهداف ویژه
  .پایه و اساس حرفه  پرستاري را توضیح دهد -1
  .مبانی تئوري در پرستاري را شرح دهد -2
  .ارائه کننده مراقبتهاي بهداشتی را توضیح دهد  سالمتی و بیماري و سیستمهاي-3
  .عفونت و اصول پیشگیري از آن را شرح دهد -4
  .مراقبتهاي اولیه بهداشتی و اصول ایمنی را رعایت کند -5
     .نیازهاي حسی انسان و اختالالت مربوط به مراقبتهاي پرستاري را شرح دهد-6
  .ا اختالالت تنفس را توضیح دهدسیستم تنفس و مراقبتهاي اولیه در رابطه ب-7
  .سیستم روده اي ،اختالالت شایع آن و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را شرح دهد-8
  .اصول صحیح دارو درمانی و مراقبتهاي پرستاري در تجویز دارو را شرح دهد-9

  .مرگ و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را توضیح دهد-10
اکسیژن درمانی ،ساکشن راه هوایی ،سونداژ ، انما و روشهاي مختلـف   ی،م درمانشامل سر(مراقبتهاي اولیه پرستاري -11

  . را بدرستی انجام دهد) .....و   تجویز دارو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  تئوري وس مطالبئفهرست ر

     
  

  لی وس مطالب عمئفهرست ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان  جلسه
  پرستاري معرفی درس و تکالیف دانشجویی ، پایه و اساس حرفه پرستاري ، تئوري هاي   اول

  اصول ایمنی  دوم
  بهداشتی مراقبتهاي اولیه   سوم

  سالمتی و بیماري   چهارم
  سیستمهاي ارائه مراقبت بهداشتی  پنجم

  عفونت و اصول پیشگیري از آن  ششم 
  نیازهاي حسی ،اختالالت حسی و مراقبتهاي پرستاري مربوطه  هفتم 

  اختالالت تنفسی شایع و مراقبتهاي پرستاري اولیه   هشتم 
  ادامه مبحث اختالالت تنفسی شایع   نهم
  اختالالت شایع سیستم روده اي و مراقبتهاي پرستاري مربوطه    مده

  اصول صحیح تجویز دارو   یازدهم 
  مرگ ، اختالل در پرستاري ،موازین شرعی اسالم در پرستاري  دوازدهم 

  عنوان  جلسه
به برانکارد و صند لـی چرخـدار، مهارتهـاي بهداشـت      حرکت مددجو   در تخت ، انواع پوزیشن ، انتقال مددجو از تخت  اول

  .  ، ماساژ ، توجهات زخم فشاري )دهان و دندان ( فردي 
، نحـوه  ) کانوالي بینی ، ماسک و کـاتتر  ( دهان و بینی و تراکئو ستومی ، نحوه تامین اکسیژن از طریق مختلف   ساکشن  دوم

   .تهیه نمونه خلط ، نحوه استفاده از اسپري  
  . برطرف کردن نیاز هاي دفعی در مددجو ، انما ،  تهیه نمونه مدفوع ، تجویز شیاف رکتالی   م سو

  ) خوراکی ، پوستی ، قطره و پماد ( نحوه نوشتن کارت داروئی و کاردکس ، انواع روشهاي دارو درمانی   چهارم
  سونداژ تزریقات داخل جلدي ، زیر جلدي ،  پنجم
  .ه تزریق انسولین ، هپارین الك تزریقات عضالنی ، نحو  ششم
و   میکروسـت  بـا  ، سـرم در مـانی   ، پ ویـن  الو اسک، نیدل آنژیوکت  با   IV LINE، گرفتن سرم در مانی  انواع سرم ،  هفتم

  . تزریقات وریدي 
  هشتم

  
  .  ، مراقبت از جسد  ترانسفیوژن خون خون گیري وریدي و شریانی ، کشت خون ،



  
  

  : روش آموزش
ارائه خواهد شد   power pointاین  درس با استفاده از  سخنرانی و بحث گروهی و به کمک وسایل سمعی و بصري شامل

ارائه کنفرانس گروهی در ارتباط با موضوع درس توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها ، قسمت دیگري از . 
  .ته شده جهت آموزش است روشهاي در نظر گرف

  
  :تکالیف دانشجو

   2008 تیلورارائه کنفرانس گروهی از کتاب اصول پرستاري  -1
  
  

  :نحوه ارزشیابی
  نمره3:                                                                      مشارکت فعال در کنفرانس ، بحث گروهی و یادگیري 

  نمره3                                                                                                                         :      متحان میان ترما
  نمره 14                                                                                        :                                       امتحان پایان ترم

  .تاریخ برگزاري امتحان میان ترم در طول ترم تحصیلی تعیین خواهد شد   :توجه 
  :   منبع اصلی  

گـروه متـرجمین دانشـکده پرسـتاري و مامـائی      : ترجمـه   ، )جلد اول ، دوم ، سوم ( تیلور و همکاران ، اصول پرستاري -1
  .   1387، نشر و تبلیغ بشري  تهران  ،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  :منابع فارسی سایر  
  . 1384روشهاي پرستاري بالینی ، تهران  ،  انتشارات شهرآب  . موسوي ، ملیحه السادات  و عالیخانی  ، مریم   -2
  روشـهاي پرسـتاري بـالینی ، رشـت ،    . صالح زهی   ، هدایت اهللا وخجسته ، فرنوش و   جمشید زهـی  ،  قـادر بخـش       -3

  .1384انتشارات  کتاب برنا   
  .   1381نشر بشري   –مهارتهاي بالینی پرستاري ، ترجمه زهرا مهدوي و همکاران ، تهران  –تایلور و همکاران -4
  

REFERENCES: 
 

1-Poter and perry . Eundamentals of  Nursing . New york . Mosby Co .  2008.  
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3-Lindeman , Carol  E 8 M C Athie Marylou . Fundmental of Contemporary Nursing practice . 
philadelpia . W.B Saunders Co .1999. 
4-Christen , Barbara Lauristen 8 Kockrow . Elainc Kockrow .Fundations of nursing . third Edition New 
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  :تهیه و تنظیم
  )علمی دانشکده پرستاري ابهر یات عضو ه(حسین مدنی

  
  

  
 
  
  
  
  



  
  

  ندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجا
  دانشکده پرستاري ابهر  

  ) 1(پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 

  هاي بدن اختالالت آب و الکترولیت  پرستاري در 

  واحد تئوري 70/0:   نوع واحد

  درمانی نگل شناسی ، تغذیه و تغذیهتشریح ، فیزیولوژي ، بیوشیمی ، میکروب شناسی ، ا : پیشنیاز 
، بیو شیمی ، در مباحث آناتومی و فیزیولوژي بایدفراگیر به منظور گذراندن  این واحد   :رفتار ورودي 

  .اطالعات کافی را داشته باشد میکروب شناسی ، انگل شناسی ، تغذیه و تغذیه درمانی
          

  . تالالت مایع و الکترولیت ها به همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شناخت و آشنایی دانشجویان با اخ: هدف کلی 
  
  

  :در پایان این واحد آموزشی از دانشجو انتظار می رود : اهداف ویژه  
  . را شرح دهد هاانتشارات و نحوه عملکرد آن ،  ناجزاي آب و الکترولیت بد-1
  . مان و مراقبتهاي پرستاري را توضیح دهد اختالالت مربوط به عدم تعادل مایع در بدن به همراه در-2
  . را به همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد  هااختالالت تعادل الکترولیت -3
     .  باز را به همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد  –عدم تعاد ل اسید  -4
    

  فهرست رئوس مطالب

  
  
  
  
  
  
  

  عنوان  جلسه

  تنظیم داخلی آب و الکترولیتهاي بدن  –ت و نحوه عملکرد آنها اجزاي آب و الکترولی  اول

  .افزایش و کاهش حجم ایزو تونیک  ،سموالرا و هیپو اختالالت هیپراسموالر:  عاختالالت مای –مبادالت مایعات در بین اجزا   دوم 

  اختالالت تعادل الکترولیت هیپوناترمی و هیپرناترمی ، هیپوکالمی و هیپرکالمی   سوم

  هیپومنیزیومی - هیپر کلسمی –هیپوکلسمی   چهارم

  هیپوفسفاتمی و هیپرفسفاتمی -هیپر منیزیومی   پنجم

  بازنگري تکالیف دانشجو   – اختالالت اسید و باز ، درمان و مراقبت ها   ششم



  
  

  : روش آموزش 

ه استفاده از  وسایل تکنولوژي آموزشی پاسخ و  به همرا وپرسش  ،این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی
همچنین مشارکت دانشجویان در امر تدریس با ارائه کنفرانس پیرامون . ارائه خواهد شد  Power pointد و  وایت بر

   .موضوعات درسی می باشد 
  
  

  :تکالیف دانشجو

    کنفرانسهاي درسی -

  :نحوه ارزشیابی

         2                              مشارکت فعال در امر یادگیري و بحث گروهی -1

  8                                     کوئیز  -2

      10                                امتحان پایان ترم   -3

  . تاریخ برگزاري کوئیز ها متعاقبا اعالم خواهد شد: توجه 
  

                  
  

  : منابع فارسی

  . 1376. انتشارات اشتیاق ،  تهران . خسرو ، رهبر . د و باز اسی بیماریهاي کلیه و اختالالت: هاریسون  -1

فاطمه جاللی نیا  ناهید  دهقان نیري و :ترجمه  -اختالالت آب و الکترولیت  درد ،  شوك  و  برونر و سودارث ، پرستاري -2
  . 1387نشر بشري ، ، تهران   -
نیره براهیمی  ، تهران  ،   :ترجمه  - و مراقبت پایان عمر  ، شوك ،سرطان الکترولیت درد،  برونر و سودارث ، پرستاري -3

  . 1383نشر سالمی  ،  
 
REFERENCES : 

 

 1- Brunner & Suddath .Textbook of Medical – Surgical Nursing – 11  th Edition – Lippincott 

.philadelphia .  2008 .                                                                          

2- Phipps . Welma & et all . Medical Surgical  Nursing 6 th  ed . Mosby Co. Newyork . 1999  .           

  
  :تهیه و تنظیم 

  حسین مدنی  
   ت علمی دانشکده پرستاري ابهراعضو هی 

  
  
  



  
  

  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
 نشکده پرستاري ابهردا

  پرستاري بیماریهاي عفونی واگیر و غیر واگیر        
  

  )3(پرستاري بیماریهاي داخلی جراحی :عنوان واحد 
   واحد نظري  5/0:نوع واحد 
  )2(بیماریهاي داخلی جراحی  :پیش نیاز 

و فنون پرستاري ، ایمونولوژي ، ، اصول دانشجو جهت یادگیري واحد مذکور باید از آناتومی و فیزیولوژي :رفتار ورودي
  . میکروب شناسی ، فارماکولوژي و مفاهیم پرستاري اطالعات کافی داشته باشد

 عفونی ، پیشگیري از بروز آنها و  آگاهی و شناخت دانشجویان با بیماریهاي: هدف کلی

  .مراقبت هاي پرستاري و درمان هاي مربوطه 
  : فراگیر قادر خواهد بود در پایان این واحد آموزشی  :اهداف ویژه 

  .تعریف فرآیند بیماري هاي عفونی را شرح دهد  -1
 . کنترل و پیشگیري از بیماري عفونی را شرح دهد  -2

 . بررسی و شناخت مددجویان مبتال به بیماري هاي عفونی را توضیح دهد -3

 .عفونت هاي بیمارستانی را شرح دهد  -4
 .نی را توضیح دهد مراقبتهاي پرستاري و درمان عفونت هاي بیمارستا -5

 .بیماري هاي قابل انتقال از راه جنسی را همراه با درمان و مراقبت هاي مربوطه شرح دهد  -6

 .بیماري سل ، درمان و مراقبت هاي آن را توضیح دهد  -7

 . عفونت هاي روده اي ، درمان و مراقبت هاي مربوطه را شرح دهد -8

 . بوطه را توضیح دهدبیماري هاي عفونی ویرال ، درمان و مراقبت هاي مر  -9

، درمـان ، تشـخیص و مراقبـت هـاي     ) شـیگلوز و تیفوئیـد   ( ، سالمونال زیس ) تب مالت ( عفونت هاي باسیلی  -10
 . پرستاري آنها را توضیح دهد 

ام ، درمان ،تشخیص و مراقبت هاي پرستاري مربوطـه را  ذعفونت هاي مننگو کوکسی ، کزاز ، گاز گانگرن ، ج -11
  . شرح دهد

  
  :زش روش آمو

 Power pointاین درس به روش سخنرانی و همچنین بحث گروهی و با استفاده از وسایل سمعی و بصري شـامل  
   . ارائه خواهد شد 

                      
          

  :نحوه ارزشیابی 
  نمره2      و شرکت در بحث گروهی  پرسش و پاسخ 

  نمره 8                                             آزمون میان ترم
  نمره10                                  آزمون پایان ترم          

  
  .آزمون میان ترم طبق  هماهنگی با گروه تعیین خواهد شدتاریخ :   توجه 

  
  

  
  
  
  



  
  

  فهرست رئوس مطالب
  

  جلسه
  عنوان

ماري هاي عفونی ، مراقبت هاي معرفی درس و تکالیف ، تعریف بیماري هاي واگیر و غیر واگیر ، فرآیند ایجاد بی  اول
  . پرستاري در کنترل و پیشگیري بیماري هاي عفونی ، بررسی و شناخت مددجویان مبتال به بیماري هاي عفونی 

) عفونتهاي خونی، سیستم تنفس ، محل عمل جراحی ، ادراري و        روده اي ( عفونتهاي بیمارستانی   دوم  

، بـرو سـلوزیس   ،   ) ، سـالمونلوزیس ، شـیگلوز ،ویبریـو کلـرا     e. coli( ، عفونت هاي روده اي   STD  سوم
  .تیفوئید 

  .بیماري هاي سل ، مننژیت ، کزاز ، گاز گانگرن ، جذام   چهارم
  )آنفوالنزا ، منونوکلئوز  عفونی ، هاري ، سارس و ایدز ( عفونت هاي ویروسی   پنجم
   جنون گاوي ، لیشمانیوز ، ماالریا ، تب کریمه  ششم

      
  :منابع فارسی  
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  دانشگاه علوم یزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  دانشکده پرستاري ابهر
   ( ICU )طرح درس تئوري پرستاري در مراقبتهاي ویژه 

  
  ICUپرستاري ویژه : نام درس   
  واحد نظري 1: واحد  نوع 

  ) 4( تا )  1( داخلی و جراحی : پیشنیاز 

      دانشجو براي گذراندن واحد مذکور باید از آناتومی و فیزیولوژي سیسـتم هـاي مختلـف بـدن ، عالئـم و      : رفتار ورودي 
نشانه هاي طبیعی و غیر طبیعی سیستم هاي مختلف بدن ، انواع آزمونهاي تشخیصی و کلیه مراقبتهاي پرستاري مسـتقل و  

اسـکلتی و کلیـه    –، قلب و عروق ، کلیه و مجاري ادراري ، اعصاب ، گوارش و عضالنی در اختالالت سیستم تنفس  مشترك
   .  مراقبتهاي پرستاري عفونی و جراحی عمومی اطالعات الزم را داشته باشد 

و  )باز و بسته( شناخت و آشنایی دانشجویان با دستگاه تنفس مصنوعی ، اختالالت اسید و باز ، انواع جراحی قلب : هدف کلی 

  ICUمراقبت از بیماران بستري در بخش 

  .در پایان این واحد آموزشی فراگیر قادر خواهد بود  :اهداف ویژه

  .به طور اجمالی آناتومی سیستم تنفس را شرح دهد  -1
  .به طور اجمالی فیزیولوژي سیستم تنفس را شرح دهد  -2
  .مفهوم واحد مراقبت ویژه را توضیح دهد  -3
  .وضیح دهد اختالالت اسید و باز را ت -4
  .نارسایی حاد تنفس ، تدابیر و مراقبتهاي پرستاري آن را شرح دهد  -5
  .چگونگی برقراري راه هوایی مصنوعی و مراقبتهاي ویژه پرستاري را شرح دهد  -6
  .تهویه مکانیکی یا مصنوعی را شرح دهد  -7
  .اقدامات ویژه جهت رفع مشکالت بیماران متصل به تهویه دهنده مصنوعی را شرح دهد  -8
 .مراقبتهاي ویژه پرستاري از بیمار تحت تهویه دهنده مکانیکی را توضیح دهد  -9

  ÷.اندیکاسیون هاي جداسازي از دستگاه تهویه مصنوعی و روشهاي جداسازي را توضیح دهد  -10
  .اندیکاسیون ها و روشهاي جراحی قلب باز را شرح دهد  -11
   .شرح دهد  مراقبتهاي ویژه پرستاري در بیمار تحت عمل جراحی قلب باز را -12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    

  :روش آموزش
ارائـه    Power point  این  درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی و به کمک وسایل سمعی و بصري شـامل  

ارائه کنفرانس و مقاله در ارتباط با موضوعات درسی فراگیران و بحث و تبادل نظر پیرامـون آنهـا ، قسـمت    . خواهد شد 
  .روشهاي در نظر گرفته شده جهت آموزش است  دیگر از

  
  :تکالیف دانشجو

  حداقل یک صفحه2005 –2009ترجمه و ارائه یک مقاله از اینترنت در ارتباط با موضوع درس از سالهاي  -1
  :نحوه ارزشیابی

  رهنم1                                     %5            :و حضور در بحث گروهیپرسش و پاسخ در کالس 
  نمره  4                           %20                             امتحان کوئیز 

  نمره2%                                     10                       :                                  ارئه تکالیف دانشجو
  نمره 13       %                            65                          :                                   امتحان پایان ترم

  
  

  فهرست رئوس مطالب
  

  جلسه
  عنوان

  معرفی درس و تکالیف دانشجویی ، تاریخچه و محیط مراقبت ویژه ، مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم تنفس  اول

  اختالالت اسید و باز  دوم

  و مراقبتهاي ویژه پرستاري راههاي هوایی مصنوعی  سوم

  دستگاه تهویه دهنده مکانیکی و انواع تهویه مصنوعی   چهارم

  کنترل همودینامیک بیمار   –مراقبتهاي پرستاري از بیمار تحت تهویه دهنده مکانیکی  –تنظیم ونتیالتور   پنجم

  جراحی قلب باز  ششم

  ارائه تکالیف دانشجویی -انواع روشهاي جداسازي    هفتم

  ICUبازدید از بخش   هشتم

  

  

  

  

  



  

  : منابع فارسی
  .  1380.انتشارات نوردانش . تهران .  ICUمراقبتهاي ویژه در . نیکروان مفرد ، مالحت و شیري ، حسین  -1
  .  1384،  نشر بشري  ، و دیالیز  ، تهران CCU,ICUمراقبتهاي ویژه در بخشهاي . عسگري ، محمدرضا -2
    .  1373تهران انتشارات چهر . ترجمه خانه دان ، بهرام  ICU,CCUراقبتهاي ویژه استروان و استوارت م-3
  . 1374تهران نشر سالم . پیبلم ، سوزان ، تنفس مکانیکی ، ترجمه شمس زاده امیري ، محمد  -4

  : لیست ژورنالهاي پرستاري مراقبتهاي ویژه 
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  :تهیه و تنظیم
  حسین مدنی 

  می دانشکده پرستاري ابهرت علاعضو هی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
  دانشکده پرستاري ابهر

  
  ) 1( جراحی  –پرستاري بیماریهاي داخلی : عنوان واحد 

  پرستاري بیماریهاي سرطان: نام درس 
     واحد نظري  83/0: میزان واحد 

  لوژي ، بیو شیمی ، میکروب شناسی ، انگل شناسی ، تغذیه و تغذیه درمانی تشریح ، فیزیو:  پیشنیاز
، بیـو شـیمی ،   فراگیر به منظور گذراندن  این واحد بایـد در مباحـث آنـاتومی و فیزیولـوژي    :رفتار ورودي 

  .اطالعات کافی را داشته باشد میکروب شناسی ، انگل شناسی ، تغذیه و تغذیه درمانی
آشنایی دانشجویان با انواع سرطان ها ومراقبتهاي پرستاري و درمان و پیشگیري از این شناخت و : هدف کلی 

  .تاختالال
  :در پایان این واحد آموزشی فراگیر  قادر خواهد بود: اهداف ویژه

  .پاتوفیزیولوژي فرایند بدخیمی را شرح دهدتعریف و -1
  .بیماریهاي بدخیم را توضیح دهد و بیولوژي  اتیولوژي-2
  .زیابی هاي تشخیصی را در اختالالت بدخیمی شرح دهدار-3
  .در مانهاي متداول ،عوارض آنها و مراقبتهاي پرستاري در بیماریهاي بدخیمی را توضیح دهد-4
  .را شرح دهد فوریت هاي آنکولوژیک -5
  .را توضیح دهد فوریت هاي آنکولوژیک  مراقبتهاي پرستاري و درمان -6
  . وتوانی سرطان را توضیح دهدسرطان در سالمندان و ن -7
  

  
  :روش آموزش 

 این درس با استفاده از  روش سخنرانی و بحث گروهی وپرسش و پاسخ و به کمک وسایل سمعی و بصري شامل 
Power point ارائه خواهد شد.  
  :تکالیف دانشجو

  .براي این واحد تکلیف در نظر گرفته نشد -1
  :نحوه ارزشیابی 

  نمره 2                               و شرکت در بحث گروهی  فعال در کالس درسپرسش و پاسخ و حضور  -
  نمره 8                                 امتحان میان ترم  -
  نمره10                                         امتحان پایان ترم                                     -
  

              
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  س مطالب تئوريفهرست رئو
  

  عنوان  جلسه
  اول

  پاتوفیزیولوژي فرایند بدخیمی   تعریف سرطان ، –توضیح کلی در مورد واحد درسی و تکالیف دانشجویان 
  دوم

   ، پیشگیري از سرطان  بیماریهاي بدخیم و بیولوژي  اتیولوژي
  سوم

  یابی هاي تشخیصی در اختالالت بدخیمی ارز
  چهارم

  ارض آنهادرمانهاي متداول ،عو
  پنجم

  مراقبتهاي پرستاري در بیماریهاي بدخیمی
  ششم

  فوریت هاي آنکولوژیک ، سرطان در سالمندان 
  هفتم

  ، نوتوانی در سرطان مراقبتهاي پرستاري و درمان عوارض ناشی از سرطان
  
  

  :منابع فارسی  
مریم    حسین ترجمه . ان زندگی  و مراقبت هاي خاص مراحل پای برونر و سودارث ،پرستاري بیماریهاي سرطان-1

  . 1386، بشري نشر تهران ، ، زاده  
تهـران ،نشـر و   .بختیاري ،محمد رضـا  : ، ترجمه ) پرستاري سرطان (الکمن ،سورنسن ،پرستاري داخلی و جراحی -2

  . 1374تبلیغ بشري ،
  .1375ن ،نشر و تبلیغ بشري تهرا. صالحی ،مهرداد :،ترجمه )پرستاري سرطان (فیپس ،پرستاري داخلی و جراحی -3
پارسا ،یکتا ،زهره و مراقبتهاي پرستاري از بیماران سرطانی تحت مداوا با شیمی درمانی ،تهران ،انتشارات دانشگاه -4

  .1370تهران ،
REFERENCES: 

1-Brunner ,Suddarth –Textbook Of Medical – Surgical Nursing –11 th Edition – Lippincott Co 

.philadelphia.2008 . 

  
  
  

  :تهیه و تنظیم 
  حسین مدنی

  ت علمی دانشکده پرستاري ابهراعضو هی
  
  
  
  
  
  



  
  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 

  دانشکده پرستاري ابهر
  )اعصاب ( ) 4( پرستاري بیماریهاي داخلی جراحی 

  
     نظري   واحد 28/1:میزان واحد 

  )1،2،3( داخلی و جراحی بیماري هاي  پرستاري:  پیشنیاز

آنـاتومی و  تئـوري   مباحـث اطالعـات الزم را در مـورد    گذرانـدن  واحـد مـذکور بایـد     دانشجو بـراي  : رفتار ورودي 

مفاهیم پرستاري ، بیماریهاي قلب و تنفس ، ارتوپدي و ، ، اصول و فنون پرستاري  سیستم هاي مختلف بدن فیزیولوژي 

 و کبد ، آب و الکترولیت ، پاتولوژي و ایمنی ، کلیه و سیستم ادراري و اتاق عمل  اطالعات و آگاهی بافت همبند ، گوارش 

  .را داشته باشد الزم 

با اختالالت سیستم اعصاب و مراقبتهاي پرستاري و درمان بیماران مبتال شناخت و آشنایی دانشجویان : هدف کلی 

  .به این اختالالت

  :واحد آموزشی فراگیر  قادر خواهد بود در پایان این: اهداف ویژه

 .به طور اجمالی آناتومی سیستم عصبی را شرح دهد .1

 . به طور اجمالی فیزیولوژي سیستم عصبی را شرح دهد .2

 . بررسی هاي و آزمون هاي تشخیصی در رابطه با اختالالت سیستم عصبی را شرح دهد  .3

 . داختالالت سیستم عصبی همراه با وضعیت بحرانی را شرح ده .4

 .مراقبتهاي پرستاري و درمان اختالالت سیستم عصبی همراه با وضعیت بحرانی را شرح دهد  .5

 . اختالالت سیستم عصبی مرکزي در رابطه با بیماري هاي مغز را شرح دهد .6

 . مراقبت هاي پرستاري و درمان اختالالت سیستم عصبی مرکزي را در رابطه با مغز را شرح دهد .7

 . مرکزي در رابطه با بیماري ها و صدمات نخاع را شرح دهداختالالت سیستم عصبی  .8

 . مراقبتهاي پرستاري و درمان اختالالت سیستم عصبی مرکزي در رابطه با نخاع را شرح دهد .9

 . اختالالت سیستم عصبی محیطی را شرح دهد .10

 . مراقبتهاي پرستاري و درمان اختالالت سیستم عصبی را شرح دهد .11

  

  

  

  

  

  

  



  

ئوريفهرست رئوس مطا   لب ت

  
  عنوان  جلسه
  اول

  معرفی درس و تکالیف ، رفرنس ها ، مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم عصبی 
  دوم

  مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم عصبی
  ارزیابی و آزمونهاي تشخیصی در سیستم عصبی    سوم

    ، آفازي CVAاختالالت سیستم عصبی همراه با وضعیت بحرانی   چهارم
  )صدمه سر ، تومورهاي مغزي ، آبسه مغزي ( اختالالت سیستم عصبی همراه با وضعیت بحرانی   نجمپ

،  ICPآنوریسم هاي داخـل جمجمـه ، افـزایش    ( اختالالت سیستم عصبی همراه با وضعیت بحرانی   ششم
  ) بیمار بیهوش 

  )  معرفی عناوین تکالیف دانشجویی به مدرس ( سر درد و اپی لپسی   هفتم
  ) هانتینگتون ، آلزایمر ، پارکینسون ، مولتیپل اسکلروزیس ( اختالالت دژنراتیو اعصاب   هشتم
مراقبتهاي پرستاري در جراحی هاي داخلی جمجمه ، صدمه نخاع شوکی ، مراقبت از بیمار مبتال به   نهم

  پارپلژي و کوادري پلژي 
  فتق دیسک بین مهره اي ، نورالژي عصب سه قلو   دهم
  اختالالت سیستم اعصاب محیطی   میازده

  
  :روش آموزش 

ارائه   power pointاین درس با استفاده از  روش سخنرانی و بحث گروهی و به کمک وسایل سمعی و بصري شامل 
در ارتباط با موضوع درس توسط  از اینترنت و ژورنالهاي پرستاري   ارائه مقاله هاي تحقیقی و مروري. خواهد شد

  .حث و تبادل نظر پیرامون آنها ،قسمتی دیگر از روشهاي در نظر گرفته شده جهت آموزش می باشد فراگیران و ب
  

  :تکالیف دانشجو
  حداقل یک صفحه  2005-2009ترجمه و ارائه مقاله در ارتباط با موضوع درس از اینترنت مربوطه به سالهاي 

  
  :نحوه ارزشیابی 

  نمره  2                                                 شرکت در بحث گروهی       پرسش و پاسخ و  -
  نمره 1ارائه تکالیف دانشجویی                                                                                   -
  نمره  2                              کوئیز                                                                                 -
  نمره15                                               امتحان پایان ترم                                    -

  . تاریخ و زمان برگزاري کوئیز ها متعاقباً در طول ترم تحصیلی جاري اعالم خواهد شد: توجه 
  
  
  
  
  
  
  
  



  : اصلی  منبع
 .  1387مریم کرامتکار   ، تهران ، نشر بشري   : و سودارث ، پرستاري بیماري هاي اعصاب  ،  ترجمه برونر  .1

  : فارسی  منابعسایر 
 

مهـرداد صـالحی ،   : ، ترجمه ) پرستاري بیماري هاي اعصاب ( جراحی  –الکمن و سورنس ، پرستاري داخلی  .2
 . 1375نشر و تبلیغ بشري ،  –تهران 

. افشین شـروفی  . ، ترجمه ) پرستاري بیماري هاي اعصاب ( جراحی  –، پرستاري داخلی  فیلیپس و همکاران .3
 .1376.تهران . انتشارات چهر 
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  :تهیه و تنظیم
  حسین مدنی

 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

  دانشکده پرستاري ابهر 

  )  2( پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 

  کلیه  پرستاري بیماریهاي : نام درس

  )ساعت  10( واحد نظري  59/0:  نوع واحد

                                            دارو شناسی،  )1(جراحی –پرستاري بیماریهاي داخلی   :پیشنیاز 

  
ستاري از مددجویان ، تشخیص ، درمان و مهارتهاي مراقبت پر  کلیه  بیماریهاي ازشناخت دانشجویان آگاهی و :هدف کلی

 .نامبرده 

  
                                  :در پایان این واحد آموزشی از دانشجو انتظار می رود : اهداف ویژه

 .                                     آناتومی و فیزیولوژي سیستم ادراري را به طور مختصر بیان نماید -1

  .        یه را  توضیح دهدروشهاي تشخیصی در اختالالت کل -2
                                                                                          .اختالالت عملکردي کلیه ها و مجاري ادراري را به همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد  -3 

              .و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد عفونتهاي مجاري ادراري تحتانی را همراه درمان -4
             .عفونتهاي مجاري ادراري فوقانی را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد -5
              . بیماریهاي عروقی کلیه ها را به همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهد  -6
 .داري را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهبیماریهاي انسدادي کلیه و مجاري ادر -7

  . اختالالت مادرزادي کلیه را شرح دهد -8
                                                                          

  : روش آموزش 
از  وسایل تکنولوژي آموزشی پاسخ و  به همراه استفاده  وپرسش  ،این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی

همچنین مشارکت دانشجویان در امر تدریس با ارائه کنفرانس پیرامون موضوعات . ارائه خواهد شد power point شامل 
  . درسی می باشد 

  
  :تکالیف دانشجو

    کنفرانسهاي درسی -
  

  :نحوه ارزشیابی
    نمره 3                      مشارکت فعال در امر یادگیري و بحث گروهی     -1
  نمره 4                   کوئیز  -2
    نمره13               امتحان پایان ترم   -3
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  :  تهیه و تنظیم 
  حسین مدنی 

   عضو هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر 
  
  
  
  

  عنوان  جلسه

  .آناتومی فیزیولوژي کلیه و ارزیابی هاي تشخیصی   اول

  .ستاري مربوطه مثانه نوروژنیک عفونتهاي مجاري ادراري تحتانی و مراقبتهاي پر –اختاالت عملکرد کلیه ها احتباس ادراري   دوم 

ناسازگاري هاي حاد و مزمن کلیوي و  –سندرم نفروتیک  –پیلونفریت حاد و مزمن : عفونتهاي مجاري ادراري فوقانی   سوم
  .کوئیز اول  –مراقبتهاي پرستاري مربوطه 

کلیوي ، بیماریهاي انسداد کلیه  کیستهاي –بیماریهاي مادرزادي کلیه  –نفروپاتی دیابتی  –بیماریهاي عروقی کلیه ، نفراسکلروز   چهارم
  .و مراقبتهاي پرستاري مربوطه 

کانسر مثانه ، انحراف مسیر ادراري ، جراحی  ،تروماي حالب مثانه و مجاري ادراري ، تومورهاي کلیه: تروماي ادراري نتاسلی   پنجم
  .هاي سیستم کلیه و مجاري ادراري  و مراقبتهاي پرستاري مربوطه 



  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 

 دانشکده پرستاري ابهر 

  ) 2(پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 

  کلیه و مجاري ادراري  پرستاري بیماریهاي

  )ساعت 10( واحد نظري  59/0:نوع واحد

                                            دارو شناسی ،)1(جراحی –پرستاري بیماریهاي داخلی  :پیشنیاز
  

ن و مراقبت هاي پرستاري از کلیه و مجاري ادراري، تشخیص، درما  بیماریهاي ازشناخت دانشجویان آگاهی و  :هدف کلی
 .مددجویان می باشد

  
   :در پایان این واحد آموزشی از دانشجو انتظار می رود: اهداف ویژه

        
  ).                         حیطه عاطفی(با مدرس و سایر دانشجویان ارتباط مطلوب برقرار نماید  -1
  ).                                  حیطه شناختی(تصر توضیح دهد آناتومی و فیزیولوژي سیستم ادراري را به طور مخ -2
وظایف کلیه و شیوه هاي بررسی بیمار و انواع روش هاي تشخیصی در اختالالت کلیه و توجهات آنها را  توضیح دهد  -3
  ).        حیطه شناختی(
 بیان کند مربوطه درمان و مراقبتهاي پرستاريص، تشخیکلیه ها و مجاري ادراري را به همراه  کارکردياختالالت انواع  -4

                                                                                           .)حیطه شناختی(
       .)حیطه شناختی(ادراري تحتانی را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد  سیستمعفونتهاي انواع -5
   )حیطه شناختی( دهد توضیحادراري فوقانی را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري  دستگاه مختلف تهايعفون-6
کلیه ها را به همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري ) گلومرولونفریت و سندرم نفروتیک(و خودایمنی بیماریهاي عروقی  -7

              . )حیطه شناختی(توضیح دهد 
     .)حیطه شناختی(را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد لیوي انواع نارسایی ک -8

       .)حیطه شناختی(فرایند پیوند کلیه و اقدامات مراقبتی قبل، حین و بعد از آن را شرح دهد  -1
     .)حیطه شناختی(را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد سنگ در سیستم کلیوي و انواع آن  -10
  ).حیطه شناختی(د ماریهاي انسدادي کلیه و مجاري ادراري را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري توضیح دهبی -11
را همراه درمان و اختالالت کلیوي بدخیم، آبسه هاي کلیوي، توبرکلوزیس، هیدرونفروز و نفرو اسکلروزیس  -12

    .)حیطه شناختی(مراقبتهاي پرستاري شرح دهد 
  . )حیطه شناختی(ادي کلیه را شرح دهد اختالالت مادرز-13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  فهرست رئوس مطاللب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان  جلسه

  ارزیابی هاي تشخیصی بررسی و  -آناتومی فیزیولوژي کلیه -پیش آزمون -معرفی و ارائه طرح درس  اول

ادراري تحتانی و  دستگاه عفونتهاي -مثانه نوروژنیک –)احتباس و بی اختیاري(الگوهاي اختالل دفع ادراري   دوم
  قبتهاي پرستاري مربوطه مرا

هاي حاد و مزمن  رسایینا –سندرم نفروتیک –پیلونفریت حاد و مزمن: عفونتهاي مجاري ادراري فوقانی  سوم
  و مراقبتهاي پرستاري مربوطه  گلومرولونفریت حاد و مزمن -کلیوي

بیماریهاي مادرزادي  –دیابتینفروپاتی  –نفراسکلروز -اورولیتیاز -بیماریهاي عروقی کلیه - آزمون میان ترم  چهارم
  کلیه و مراقبتهاي پرستاري مربوطه يبیماریهاي انسداد -کیستهاي کلیوي –کلیه

  پنجم
 -تروماي حالب مثانه و مجاري ادراري: ي ادراري نتاسلیهاتروما -پیوند کلیه و مراقبت هاي مزبوطه

م کلیه و مجاري ادراري و مراقبتهاي جراحی هاي سیست -انحراف مسیر ادراري -کانسر مثانه -تومورهاي کلیه
  .پرستاري مربوطه 



  
  

  : آموزش  شیوه
پاسخ و به همراه استفاده از وسایل تکنولوژي آموزشی  وپرسش  ،این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی

  . ارائه خواهد شدpower point شامل وایت بورد و 
  
  

  :تکالیف دانشجو
               مشارکت فعال در امر یادگیري و بحث گروهی           -
  

  :نحوه ارزشیابی
    نمره % 20                      مشارکت فعال در امر یادگیري و بحث گروهی -1
  نمره% 30              میان ترم کوئیز -2
    نمره% 50           امتحان پایان ترم   -3
  
  
  
  
  

  :عمناب
تهـران، نشـر    مرجان سید  مظهـري ،  : ترجمه،  و مجاري ادراري پرستاري بیماریهاي کلیه .سوزان و همکاران. اسملتزر-1

  . 1386، بشري  
نشـر و تبلیـغ    –حمید نام آور ، تهران : ، ترجمه )پرستاري بیماریهاي کلیه(جراحی  –الکمن و سورنس ، پرستاري داخلی -2

   .1379بشري ، 
. انتشارات چهر. صالحی  :ترجمه). پرستاري بیماریهاي کلیه و مجاري ادراري(جراحی  –پرستاري داخلی : همکاران فیپس و -3

  .  1374 ،تهران
  

4- Smeltzer S et al. Brunner&Suddarth Textbook of Medical Surgical Nursing – 11 th Edition – 

philladelphia. Lippincott . 2008.                                                                                      

5- Phipps . Welma & et all . Medical Surgcal  Nursing 6 th  ed . Mosby Co. Newyork . 1999.              

  
  
  

  : ویرایش مجددو  تهیه و تنظیم  
  حسین مدنی 

  سید میثم ابراهیمی
   دانشکده پرستاري ابهرهیئت علمی اعضاي  

 
  

  

  

  



  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 

 دانشکده پرستاري ابهر 

  ) 2(پرستاري بیماریهاي داخلی و جراحی 
  بیماریهاي غدد و دیابت پرستاري  

  

  واحد تئوري 7/0: نوع واحد 
  ) 1 ، 2(جراحی  –پرستاري بیماریهاي داخلی : پیشنیاز 

  
مراقبتهـاي   ، تشـخیص، درمـان و  غدد مترشـحه داخلـی و دیابـت   بیماري هاي  ازشناخت دانشجویان آگاهی و : هدف کلی

  .پرستاري از بیماران مبتال به این اختالالت
  

  :در پایان این واحد آموزشی از دانشجو انتظار می رود: اهداف ویژه

  ).عاطفی حیطه(با مدرس و دانشجویان ارتباط مناسب و مطلوب برقرار نماید  -1

مربوط به هر غده  فیزیولوژي غدد درون ریز را به همراه بررسی، معاینات فیزیکی و آزمایشات تشخیصیآناتومی و  -2

  .)حیطه شناختی( توضیح دهد بطور مجزا و مختصر

  .)حیطه شناختی(را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد انواع بیماري هپاتیت ویروسی را  -3

  .)حیطه شناختی(را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد سیروز کبدي  بیماري -4

  .)حیطه شناختی(را همراه درمان و مراقبتهاي پرستاري شرح دهد بیماري کله سیستیت و سنگ کیسه صفرا  -5

  . )شناختیحیطه (بیماري ناشی از کم کاري غده هیپوفیز را به همراه تدابیر درمانی و پرستاري آن شرح دهد  -6

  ).حیطه شناختی(بیماریهاي کم کاري و پرکاري غده تیروئید را به همراه تدابیر درمانی و پرستاري آن شرح دهد -7

  .)حیطه شناختی(بیماریهاي کم کاري و پرکاري غده پاراتیروئید را به همراه تدابیر درمانی و پرستاري آن شرح دهد -8

  .)حیطه شناختی(را به همراه تدابیر درمانی و پرستاري آن شرح دهد  نالآدربیماریهاي کم کاري و پرکاري غده -9

را به همراه تدابیر درمانی و پرستاري )  و عوارض مختلف آندیابت پانکراتیت حاد و مزمن، ( اختالالت  غده پانکراس -10

  .)حیطه شناختی( آن شرح دهد

  .)حیطه شناختی(مراه تدابیر درمانی و پرستاري آن شرح دهد را به ه پاراتیروئید بیماریهاي کم کاري و پرکاري غده -11

  . )حیطه شناختی(فرایند پرستاري را در بیماران دیابتی با تکیه بر آموزش به بیماران دیابتی شرح دهد  -12

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  : روش آموزش

از وسایل تکنولوژي آموزشی پاسخ و به همراه استفاده  وپرسش  ،این درس با استفاده از روش سخنرانی و بحث گروهی
  . ارائه خواهد شدpower point شامل وایت بورد، فیلم آموزشی و 

  
  :تکالیف دانشجو

  مشارکت فعال دانشجو در امر آموزش -1

  
  :نحوه ارزشیابی

         %20                    مشارکت فعال دانشجو در امر آموزش        -1
                                 %30                                                   آزمون میان ترم -2
    %50                                     امتحان پایان ترم   -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فهرست رئوس مطالب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان  جلسه

  درون ریز  مروري اجمالی بر آناتومی و فیزیولوژي غدد  -ارائه طرح درسمعرفی و   اول

اختالالت دیابت بیمزه و سندرم ترشح نابجاي هورمون ضد  ،کم کاري غده هیپوفیز، تومورهاي هیپوفیزبیماریهاي   دوم 
  ادراري همراه با تدابیر درمانی و پرستاري 

و بحران ) بیماري گریوز(، پرکاري تیروئید )میکزدم(بررسی و آزمون هاي تشخیصی، تشخیص غده تیروئید   سوم
  به همراه تدابیر درمانی و فرایند پرستاري   وزیروتوکسیکت

مراقبت گواتر و سرطان تیروئید، کم کاري و پرکاري پاراتیروئید همراه با تدابیر درمانی و  ،تیروئید حاد و مزمن  چهارم
  پرستاري هاي 

و سندرم کوشینگ همراه ) ادیسونبیماریهاي (نارسایی مزمن اولیه قشر آدرنال  ،فئوکروموسیتومآزمون میان ترم،   پنجم
  با تدابیر درمانی و فرایند پرستاري 

  آلدوسترونیسم اولیه ، آدرنالکتومی ، پانکراتیت حاد و مزمن همراه با تدابیر درمانی و پرستاري   ششم

  )کوئیز دوم ( همراه با فرایند پرستاري  آنعوارض حاد و مزمن دیابت شیرین و   هفتم

  همراه با تدابیر درمانی و فرایند پرستاري) هپاتیت، سیروز و انسفالوپاتی کبدي( بیماریهاي کبد  هشتم

  همراه با تدابیر درمانی و فرایند پرستاري) کله سیستیت، سنگ کیسه صفرا(بیماریهاي کیسه صفرا   نهم



  
  :منابع

احمـد علـی   : ترجمـه   .برونـر و سـودارث  فراوي غدد و دیابت ، کبد و مجاري ص بیماریهايپرستاري  .زانوس. اسملتزر-1
  .  1386اسدي نوغابی، ناهید دهقان نیري، تهران، نشر سالمی ، 
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