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فراهم آوردن فرصت هاي يادگيري در جهت کسب دانش و مهارت هاي الزم جهت مراقبت از  مقدمه)شرح درس(:

از شرايطي است دانشجويان کارشناسي ارشد پرستاري آماده پذيرش و اقدامات  بيماران دچار بيماري ها و اختالالت حاد

پرستاري الزم براي بيماران را ممکن مي سازد. بيماري هاي حاد نياز به مداخالتي اورژانس دارند و پرستار بايستي در اين 

 موارد آمادگي کافي را کسب کرده باشد. 

 

، درمان، مانيتورينگ و مراقبت پرستاري از بيماران دچار اختالالت قلب و آشنايي با کليات و اصول تشخيص هدف کلی:

عروق، مغز و عروق مغزي، ريوي، کليوي، مسموميت هاي شايع و سوء مصرف مواد و اختالالت متابوليکي با تاکيد بر مراقبت 

 دارويي، اقدامات تغذيه اي و تغيير در سبک زندگي

 

 سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود()به تعداد اهداف اختصاصی درس : 

 بتوانند: دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 قسمتهای مختلف سیستم بینایی وعملکرد آنها را توصیف کند. .1

 نحوه بررسی بیمار با اختالالت سیستم بینایی را بیان و روشهای تشخیصی رایج در سیستم بینایی را توضیح دهد. .2

 یزیولوژی و نحوه اصالح اختالالت انکساری چشم را با هدیگر مقایسه کند.پاتوف .3

 بیماری گلوکوم را تعریف،انواع،علل،پاتوفیزیولو.ژی و تدابیر درمانی و جراحی در این بیماری را توضیح دهد. .4

 کند.کاتاراکت، علل،انواع،پاتوفیزیولوژی تظاهرات بالینی و تدابیر درمانی در این بیماری را توصیف  .5

اختالالت مربوطه به شبکیه)جداشدگی و دژنراسیون ماکوال و..( را نام برده و علل،عالیم و اقدامات درمانی در مورد  .6

 هرکدام را بیان نماید.

 انواع کونژیکتیویت را از نظر عالیم و درمانهای مورد نیاز را با همدیگر مقایسه کند. .7

 ن )پره اکالمپسی( را بیان کنداورژانسهای چشمی و اختالالت شبکیه در فشار خو .8

 قسمتهای مختلف گوش را با ذکر عملکرد آن در سیستم شنوایی را توصیف کند. .9

تعداد و نوع واحد:  نیم و نیم واحد نظری  و نیم واحد عملی                           پرستاري از بيماري هاي و اختالالت حاد داخلي و جراحيي نام درس:  

                                                                        داخلي و جراحي مزمنپرستاري از بيماري هاي و اختالالت  دروس پیش نیاز: پ                            شماره درس:

گروه آموزشی:                          رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری               دانشکده:   پرستاری و مامایی      

 و آقای تدین فر پرستاری                           نام مدرس: دکتر مصطفی راد

                 5331بهمین   22تیاری  شیروع تیرم:                      5331-5331سال تحصییلی:                                         3ترم تحصیلی:  

 ایان ترم:                                                                                            تاری  پ

روز و سیاع  برگیزاری                    Bمحل تشکیل کالس:  ساختمان آموزشیی پیردی                              52تعداد جلسات:   

 21/1/5331متحان:  تاری  ا  51-51شنبه ها  3کالس:  :    
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 نحوه بررسی، معاینات فیزیکی و روشهای تشخیصی مهم در اختالالت شنوایی را توضیح دهد. .11

 م در مورد آنها را توضیح دهد.بیماریهای گوش خارجی ،علل،پاتوفیزیولوژی و تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری الز .11

 انواع اوتیت میانی را از نظر پاتوفیزیولوژی، علل و عالیم با همدیگر مقایسه کند. .12

 علل، پاتوفیزیولوژی ،تظاهرات بالینی و روشهای درمانی دربیماریهای گوش داخلی)البیرنتیت،مینیر( را بیان کند. .13

 ماریهای مهم آنها را با ذکر علل،عالیم و درمان آن توضیح دهد. با آناتومی و فیزیولوژی حلق و بینی آشنا شده و بی .14

 استراتژی آموزشی)روشهای تدری (:
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور،ماژیک و وایت برد،نمایش تصاویر :وسایل کمک آموزشی 

                

   وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضور فعال در کالس

 به موقع تکاليفپشتکار و جديت در ارائه سريع و 

 شرکت در بحث گروهي با استناد به مطالعات و منابع موجود

 تکاليف درس:

 مقاله در مباحث معرفي شده( 7( ارائه خالصه مقاله مکتوب )الف

 نوشتن خالصه درس حداقل يک صفحه قبل از حضور در کالس مربوطهب( 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
 □ پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 
 

 يک نمره  حضور فعال و توام با آمادگي در کالس (1

 سه نمره  مورد( 7ارائه خالصه مقاله ) (2

 سه نمره  مورد( 8خالصه درس ) (3

 پنج نمره   امتحان ميان ترم (4

 نمره 8  امتحان فينال  (5

 

 
  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم
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 تکليف استاد موضوع جلسه

معرفي درس، ارائه طرح درس و تعيين تکاليف و  1

 مسئوليت هاي دانشجويان

اختالالت حاد کليوي ) تشخيص، درمان، مراقبت 

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 و ...(

  آقاي راد

معرفي درس، ارائه طرح درس و تعيين تکاليف و  2

 مسئوليت هاي دانشجويان

اختالالت حاد فوق کليه  ) تشخيص، درمان، مراقبت 

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد

ارائه خالصه مقاله بيماري 

 حاد کليوي

اختالالت حاد قلب و عروق ) تشخيص، درمان،  3

مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، 

 1-تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد

ارائه خالصه مقاله بيماري 

 حاد قلب و عروق

اختالالت حاد قلب و عروق ) تشخيص، درمان،  4

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، مراقبت 

 2-تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد

 

اختالالت حاد مغزي و عروقي ) تشخيص، درمان،  5

مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، 

 1-تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي تدين فر

ارائه خالصه مقاله بيماري 

 زحاد عروقي مغ

 ارائه خالصه مطلب آقاي تدين فراختالالت حاد مغزي و عروقي ) تشخيص، درمان،  6
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مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، 

 2-تغذيه اي و ...(

اختالالت حاد ريوي ) تشخيص، درمان، مراقبت  7

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 1-و ...(

 خالصه مطلبارائه  آقاي راد

ارائه خالصه مقاله بيماري 

 حاد ريوي

اختالالت حاد ريوي ) تشخيص، درمان، مراقبت  8

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 2-و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد

و هايپو و  DKAاختالالت حاد متابوليکي:  9

هيپرگليسمي ) تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، 

 1-اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد

ارائه خالصه مقاله بيماري 

 حاد ديابت قندي

اختالالت حاد متابوليکي: ديابت بي مزه، سندرم  11

و طوفان تيروييدي )  ADHترشح نامناسب 

تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و 

 1-آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد

مسموميت هاي شايع مخدر ها و روانگردان ها )  11

تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و 

 1-آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و ...(

 ئه خالصه مطلبارا آقاي راد

 ارائه خالصه مقاله مسموميت

مسموميت هاي شايع داروهاي مسکن، تري  12

سيکليک ها، ارگانوفسفره ها، قرص برنج و ... ) 

تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و 

 2-آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد

 

 

 

 

 
 

 


