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در این درس با تدریس مفاهیم زیربنایی حفظ سالمت؛ مفهوم تعادل و اختالل در مایع الکترولیت های بدن و مفهوم اختالالت حرکتی،  شرح درس:

و ضمائم، دفعی روده ای و آنورکتال به دانشجو کمک می شود تا با تلفیق آموخته های خود با علوم پایه بتواند از نظریه ها و  اختالالت تغذیه ای، گوارش

ت های تفکر مفاهیم پرستاری ضمن به کار گیری فرایند پرستاری در مرافبت از بزرگساالن و سالمندان استفاده کند. در این راستا الزم است تقویت مهار

 در کاربرد تشخیص های پرستاری به منظور تآمین، حفظ و ارتقا سالمت بزرگساالن و سالمندان از پیشگیری تا توانبخشی مد نظر قرار گیرد. خالق

اهیم و نظریه با مف هدف کلی درس: آشنایی دانشجو با مفاهیم زیر بنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پایه
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 علل،عالئم،تشخیص و درمان بیماریهای التهابی روده را شرح دهد.  .7
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 سخنرانی، پرسش و پاسخ و فعالیت های دانشجویی           

 نوظایف دانشجویا

 ( غیبت بیش از حد مجاز گزارش به آموزش و حذف درس   ) در صورت وجود     حضور فعال و موثر در کالس

 در کالس عدم استفاده از موبایل 



  تاد و سایر دانشجویان در ارتباط با اس رعایت اخالق و ادب 
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 :اختالالت جذب و دفعمبحث 

o  نمره ( %51(  در ارتباط با مباحث جذب و دفع ) )کنفرانس 

o ( 51امتحان کوئیز% )نمره 

 :ختالالت حركتيا

o (کنفرانس   )( نمره %51)  دفع و جذب مباحث با ارتباط در 

o (نمره %51) زیکوئ امتحان 

                                                                                                                                    :تیالكترول و آب اختالالت

o  (نمره %51)بحث گروهی 
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 مدرسین موضوع جلسه ساعت   روز

 5372شهریور سال  61شروع کالس از تاریخ (  2الی  6) یک هفته در میان روز های شنبه مبحث گوارش 

 

 جلسه ی اول

 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه  2-6 شنبه

 گوارش

 

 خانم دکتر حنیفی

 لسه ی دومج

 

روش های تشخیصی در بیماری های  2-6 شنبه

 دستگاه گوارش

 

 خانم دکتر حنیفی

 جلسه ی سوم

 

لوله گذاری دستگاه گوارش و روش های  2-6 شنبه

لوله ، لوله های معدی، خاص تغذیه ای

خارج ، جای گذاری لوله، های روده ای

، اجرای تغذیه با لوله، سازی لوله

تغذیه و  میگاستروستومی و ژژنوستو

 وریدی یا پرنترال

 

 خانم دکتر حنیفی

جلسه ی 

 چهارم

پالک و پوسیدگی ، اختالالت حفره دهان 2-6 شنبه

، بد شکلی دندان ها، های دندانی

 خانم دکتر حنیفی



، سیالودنتیت، پاروتیت، سیالولیتیازیس 

نئوپالسم های غدد بزاقی، شیلیت 

هرپس سیمپلکس، شانکر، ، آکتینیک

لیکن درماتیت تماسی، لوکوپالکی، 

استوماتیت  استوماتیت آفتی،، پالنوس

کاندیدیازیس )مونیلیازیس/ ، نیکوتینی

ژنژویت ، سارکوم کاپوزی، ژنژویت، برفک(

پریودنتیت، سرطان حفره دهان ، نکروتیک

 و حلق

 

 

جلسه ی پنجم 

 و ششم

 

آشاالزی، اسپاسم منتشر ، اختالالت مری 2-6 شنبه

ریفالکس ، رتیکولومفتق هیاتال، دیو، مری

مری بارت، تومورهای ، مروی -معدی

 سرطان مریو   خوش خیم مری

 

 خانم دکتر حنیفی

 جلسه ی هفتم

 

بیماری های معده، گاستریت، زخم های  2-6 شنبه

پپتیکی، زخم استرسی، چاقی مرضی، 

 سرطان معده

 

 خانم دکتر حنیفی

جلسه ی 

 هشتم

 

، دفع مدفوع اختالالت، اختالالت روده ای 2-6 شنبه

اختالالت ، سندرم روده تحریک پذیر

 التهابی حاد روده

 

 

 خانم دکتر حنیفی

جلسه ی 

 هشتم

 

ایلئوستومی ، اختالالت التهابی مزمن روده 6-2 شنبه

 رکتوکولکتومی، دائمی

 

 

 

 خانم دکتر حنیفی

 جلسه نهم

 

، سرطان کولو رکتال، انسداد روده 2-6 شنبه

آبسه ، تومپولیپ کولون و رک، کلستومی

، فیشر مقعد، فیستول مقعد، آنورکتال

 سینوس یا کیست پایلونیدال، هموروئیدها

 

 خانم دکتر حنیفی

 جلسه ی دهم

 

 

 

 

 شنبه

 خانم دکتر حنیفی ارائه تکالیف 6-2

 5372 سال وریشهر 62 خیتار از:شروع کالس از تاریخ مبحث آب و الکترولیت 

 

بهرامی   دکتر خانم موثردرحفظ عوامل ، بدن عاتیما بیترک 4-6 یکشنبه  



  بدن عاتیما بیترک تعادل جلسه ی اول 

 در موثر عوامل و بدن یها تیالکترول

 بدن یها تیالکترول تعادل حفظ

 یابیارز جهت یشگاهیازما یها آزمون

 بدن عاتیما

 

 نژاد

 کیهموستات یها زمیمکان - 4-6 یکشنبه  جلسه ی دوم 

 ینیبال می،عالیولوژیزیپاتوف علل،- 

   عاتیما حجم اختالالت در ودرمان

 حجم دراختالل یپرستار مراقبت-

  عاتیما

 یبهرام  دکتر خانم

 نژاد

اختالل  درمان و تشخیص علل،عالئم،- 4-6 یکشنبه  جلسه ی سوم 

 ی سدیم و پتاسم ها الکترولیت

 ندیفرا بر هیتک با یپرستار مراقبت-

ی ها تیالکترول را دراختالل یپرستار

 یم و پتاسیم سد

 

 یبهرام  دکتر خانم

 نژاد

جلسه ی 

 چهارم 

اختالل  درمان و تشخیص علل،عالئم،- 4-6 یکشنبه 

  فسفر، کلسیم و منیزیم   یها الکترولیت

 ندیفرا بر هیتک با یپرستار مراقبت-

 یها تیالکترول دراختالل  را یپرستار

    میزیمن و میکلس ،فسفر

 یبهرام  دکتر خانم

 نژاد

 علل، عالیم بالینی، ،عدم تعادل کلراید- 4-6 یکشنبه  ی پنجم  جلسه

 پرستاری  مراقبت و درمان و مداخالت

 ،ینیبال میعال علل،اختالالت اسید و باز  -

 یپرستار مراقبت و درمان و مداخالت

 یبهرام  دکتر خانم

 نژاد

 جلسه ی ششم    

 

 

 

ت . درمان با مایعات وریدی و انواع مایعا 4-6 یکشنبه 

مداخالت پرستاری در رابطه با بیماران در 

 یافت کننده درمان های داخل وریدی

 یبهرام  دکتر خانم

 نژاد

 

 

 

 

 

 مبحث 

 5372 سال وریشهر 69 خیتار از خیتار از کالس شروع:   یحرکت اختالالت

 بر یمرور ، فیتکال و درس یمعرف 4-6 دوشنبه جلسه ی اول 

 – یعضالن دستگاه یولوژیزیف و یآناتوم

 ستمیس نهیمعا و یبررس ، یاسکلت

 اول ، یاسکلت – یعضالن

 خانم معصومه مقدم 



 یصیتشخ یابیارز

 و مراقبت م،یترم ندیفرا ها، یشکستگ 4-6 دوشنبه جلسه ی دوم 

 یگچ قالب درمان

 مقدم معصومه خانم

 توان یمراقبتها ریسا و یجراح ، تراکشن 4-6 دوشنبه جلسه ی سوم 

 یبخش

 مقدم عصومهم خانم

جلسه ی 

 چهارم 

 ، اندام قطع ، تاندون و گامنتیل یبهایآس 4-6 دوشنبه

 یاختصاص یهایشکستگ

 مقدم معصومه خانم

 جلسه ی پنجم 

 

(  یاستخوان کیمتابول یهایماریب 4-6 دوشنبه

 ، پاژه یماریب ، یالس استئوما ، استئوپروز

 کمر و پشت درد

 مقدم معصومه خانم

(  یاسکلت یعضالن یعفون یهایماریب 4-6 بهدوشن جلسه ی ششم 

 ) یعفون تیآرتر ، تیلیاستئوم

 مقدم معصومه خانم

 و دست اختااللت – یاستخوان یومورهات 4-6 دوشنبه جلسه ی هفتم 

 مفصل یجراح ، پا

 مقدم معصومه خانم

جلسه ی 

 هشتم 

 بافت یولوژیزیف و یآناتوم بر ریمرو 4-6 دوشنبه

 رابطه در یصیتشخ یها یابیارز ، همبند

 همبند بافت یهایماریب با

 مقدم معصومه خانم

 یا استحاله یماریب ، دیروماتوئ تیآرتر 4-6 دوشنبه جلسه ی نهم 

 مفصل

 مقدم معصومه خانم

 کیستمیس اسکلروز ، تماتوزیرلوپوس ا 4-6 دوشنبه دهم  ی جلسه

 همبند بافت یهایماریب ریسا و شروندهیپ

 مقدم معصومه خانم

 

 

  

 


