
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری ومامایی

 قالب نگارش طرح درس
 

 دانشجویان ترم سوم کارشناسی پیوسته پرستاری مخاطبان : (اختالالت حرکتی  )1بزرگساالنعنوان درس : 

 98-97اولنیمسال: اصول و فنون پرستاری  درس پیش نیاز : واحدنظری 1 تعداد و نوع واحد :

 شنبه ویک شنبه 11-11 ساعت مشاوره :          11-11شنبه ساعت یکان ارائه درس :زم

 مدرس : جهانگیر رضایی

 

 هدف کلی درس : 
به منظورتلفیق آموخته های خود در زمینه  آنهادر  مفاهیم زیر بنایی پرستاری وایجاد تواناییبا دانشجویانآشنایی 

  بزرگسال وسالمند.در مدد جویان اختالالت حرکتی  مراقبت از

 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف ( 

 
 نتها ، غضروف ، عضالت ممروری بر آناتومی و فیزیولوژی استخوان ، مفاصل ، تاندون ، لیگابا  دانشجویانآشنایی  .1

 نحوه بررسی و شناخت ، ذهنی ، عینی و پاراکلینیک اختالالت سیستم حرکتی با  دانشجویانآشنایی  .2

 اپیدمیولوژی ، علل ، عالئم ، پیشگیری از شکستگیهابا  دانشجویانایی آشن .3

 درمانهای فوری ، اولیه ، ثانویه و مراقبتهای پرستاری از مصدوم دچار شکستگی با  دانشجویانآشنایی  .4

 نحوه پیشگیری ، مراقبت و درمان از عوارض موضعی و عمومی شکستگیهابا  دانشجویانآشنایی  .5

 نحوه برقراری و مراقبت پرستاری از وسایل ثابت کننده خارجی و داخلی با  دانشجویانآشنایی  .6

درمان و مراقبتهای پرستاری از پیچ خوردگی ، دررفتگی ، کشیدگی ، کوفتگی و مصدومان دچار با  دانشجویانآشنایی  .7

 تومورهای خوش خیم و بدخیم سیستم اسکلتی و عفونتهای سیستم اسکلتی  ،قطع عضو

بیماران  ،تئوآرتریتسا ،درمان و مراقبتهای پرستاری از بیماران دچار اختالالت متابولیک استخوان با  ویاندانشجآشنایی  .8

 دچار اختالالت بافت همبند ، اختالالت پا و دست

 

 

 

 

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 



جلسه اول 

 هدف کلی : 
 اسکلتی  –لوژی سیستم عضالنی با آناتومی و فیزیو دانشجویانآشنایی  

 اهداف ویژه : 

  دانشجویان قادر باشند :درپایان 

 آناتومی وفیزیولوژی استخوان را توضیح دهند  -1

 آناتومی و فیزیولوژی مفاصل را توضیح دهند  -2

 آناتومی وفیزیولوژی عضالت را توضیح دهند  -3

 آناتوومی و فیزیولوژی غضروف را توضیح دهند  -4

 ژی غالفها و تاندونها را توضیح دهندآناتومی و فیزیولو -5

جلسه دوم  

 هدف کلی : 

  با بررسی و شناخت اختالالت حرکتی  دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 
  دانشجویان قادر باشند :درپایان 

 نحوه اخذ تاریخچه سالمتی ازبیماران دچار اختالالت حرکتی را توضیح دهند -1

 حرکتی را توصیف نمایند  نحوه معاینه بیماران دچار اختالالت -2

 موارد کاربرد آنها را در اختالالت سیستم حرکتی توضیح دهند  انواع آزمونهای پاراکلینیک مرسوم و -3

جلسه سوم  

 هدف کلی : 
 با شکستگیها و علل و عالئم ، انواع و نحوه پیشگیری از آنها  دانشجویانآشنایی  

 اهداف ویژه : 
  : دانشجویان قادر باشنددرپایان 

 اپیدمیولوژی شکستگیها را مختصراً شرح دهند  -1

 علل عمده شکستگیها را توضیح دهند  -2

 تقسیم بندی و انواع شکستگیها را توصیف نمایند  -3

 عالئم موضعی و عمومی شکستگیها را شرح دهند  -4

 اقدامات ایمنی در منزل و جامعه بمنظور پیشگیری ازشکستگیها را شرح دهند  -5

 ایمنی در پیشگیری از صدمات اسکلتی را بیان نمایندتأثیر آموزشی اقدامات  -6



  

جلسه چهارم 

 هدف کلی : 
 با درمان ومراقبتهای پرستاری از مصدومان دچارشکستگی دانشجویان آشنایی  

 اهداف ویژه : 
  دانشجویان قادر باشند :درپایان 

 درمان کلی در مصدومان دچار شکستگی را توضیح دهند  -1

 ط با موضع شکستگی را بیان کنند درمان فوری در ارتبا -2

 درمان اولیه در برخورد با یک مصدوم شکستگی را شرح دهند  -3

 درمان ثانویه در برخورد با یک مصدوم شکستگی را شرح دهند  -4

 نحوه آموزش بیماران دچار شکستگی را بیان نمایند  -5

ل درد ، نحوه استقرار و کاهش عوارض را مراقبت پرستاری در رابطه با موضع شکستگی ، وسایل ثابت کننده ، نحوه کنتر -6

 بیان نمایند .

جلسه پنجم 

 هدف کلی : 
 با عوارض موضعی و عمومی شکستگیها و نوتوانی مصدومان دچار شکستگی  دانشجویانآشنایی  

 اهداف ویژه : 
  دانشجویان قادر باشند :درپایان 

 ای پرستاری از عوارض موضعی شکستگیها را بیان نمایند .علل ، عوامل خطر ، عالئم ، درمان ، نحوه پیشگیری ومراقبته -1

 علل ، عوامل خطر ، عالئم ، درمان ، نحوه پیشگیری ومراقبتهای پرستاری از عوارض عمومی شکستگیها را بیان نمایند . -2

 اصول نوتوانی بیماران دچار شکستگی را شرح دهند  -3

جلسه ششم 

 هدف کلی : 

  وسایل ثابت کننده خارجی وداخلی با مراقبت از دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 
  دانشجویان قادر باشند :درپایان 

 نحوه ، موارد کاربرد و مراقبت از گچ گیری را شرح دهند  -1

 نحوه ، موارد کاربرد و مراقبت از کشش پوستی و اسکلتی را بیان نمایند  -2

 نحوه ، موارد کاربرد و مراقبت از آتل و بریس را شرح دهند  -3

 وه ، موارد کاربرد و مراقبت از فیکساتورهای خارجی و پین پالستر را شرح دهند نح -4

 نحوه ، موارد کاربرد و مراقبت از انواع فیکساتورهای داخلی را شرح دهند  -5

جلسه هفتم 



 هدف کلی : 
 ا وعفونتهای،تومورهبا مراقبت ودرمان پیچ خوردگی ، دررفتگی ، کوفتگی ، کشیدگی و قطع عضو  دانشجویانآشنایی 

 سیستم اسکلتی 

 اهداف ویژه : 
  دانشجویان قادر باشند :درپایان 

 علل ، عالئم ، درمان ، نوتوانی ، پیشگیری و مراقبتهای پرستاری مرتبط یا پیچ خوردگی را شرح دهند .  -1

 ا توصیف نمایند علل ، عالئم ، درمان ، نوتوانی ، پیشگیری و مراقبتهای پرستاری در ارتباط باکوفتگی و کشیدگی ر -2

 علل ، عالئم ، درمان ، نوتوانی ، پیشگیری و مراقبتهای پرستاری در ارتباط با دررفتگی مفصلی را شرح دهند  -3

 را توصیف نمایند   واصول مراقبتهای جسمی و روانی در ارتباط با مصدوم دچار قطع عض -4

 های پرستاری از بیماران دچار استئومیلیت  را شرح دهند علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و مراقبت-5

 را شرح دهند  چرکی علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پیشگیری، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری از بیماران دچار آرتریت-6

 یف نمایند .عالئم ، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری آنها را توص ،، بدخیم و انواع تومورهای خوش خیم -1

جلسه هشتم 

 هدف کلی : 

اختالالت بافت همبند و  ،ودرمان اختالالت متابولیک استخوان و استئوآرتریت با مراقبت  دانشجویانآشنایی 

 اختالالت شایع دست و پا

 

 اهداف ویژه : 
  دانشجویان قادر باشند :درپایان 

 مراقبتهای پرستاری از بیماران دچار استوپرز را شرح دهند  علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و -1

علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری از بیماران دچار استئوآرتریت و پاژه را  -2

 شرح دهند 

ان دچار نقرس و آرتریت نقرسی را علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری از بیمار -3

 شرح دهند 

را شرح  علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری از بیماران دچار استئوماالسی -4

 دهند 

 انواع اختالالت مادرزادی یا اکتسابی پا ، نحوه درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را شرح دهند -5

 انواع اختالالت مادرزادی یا اکتسابی دست ، نحوه درمان نوتوانی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را شرح دهند -6

لوپوس اریتمانوزسیستمیک ، اسکلرودرمی ، علل ، عوامل مستعد کننده ، عالئم ، درمان و نوتوانی و مراقبتهای پرستاری -7

 دمرتبط به آنها را شرح دهن

 منابع : 
 .1332بهادروهمکاران،اصول ارتوپدی وشکسته بندی.چاپ پنجم.تهران:اندیشه رفیع،دی اعلم هرن -1



.ترجمه زدهمسی چاپ.( پرستاری داخلی و جراحی برونر وسود ارث )ارتوپدیدرسنامه  جانیس ال هینکل ،کری اچ چیوپر، -2

 .1333فریبانصیری نیا،تهران:نشر جمع نگر.

 .1331رجمه طاهر رجبی،محمد رجبی، تهران:اندیشه رفیع،آدامز جان کروفورد،ارتوپدی وشکسته بندی.ت -3

،چاپ هشتم.ترجمه فریبا بلور چی.تهران: پرستاری داخلی و جراحی )ارتوپدی(بلک جویس ام،هوکس جین هاکنسون  -4

 .1333نشر جامع نگر.

 

 روش تدریس : 
 بحث کالسی  –پرسش و پاسخ  –سخنرانی 

 

 رسانه های کمک آموزشی : 
 ویدیوپروژکتور کامپیوتر و -موالژ و ماکت ––ها ودیاگرامهای کتاب شکل –وایت برد  –

 

 سنجش و ارزشیابی
 

 ساعت تاریخ نمره روش ارزشیابی  آزمون

   %5 شفاهی پرسش و پاسخ کالسی

  23/7/37 %11 تشریحی آزمون میان دوره 

   %65 چهار گزینه ای –تشریحی  آزمون پایان دوره 

   %11 سخنرانی کنفرانس  

   %11 مقاله ترجمه و تدوین مقاله 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو : 
 حضور بموقع و  منظم در کالس  -1

 شرکت در بحثهای کالس  -2

 مطالعه منابع معرفی شده  -3

 ضور در جلسات رفع اشکال و مشاورهح -4

 حضور در جلسه امتحان میان وپایان ترم -5

 

 

 

 

 

 



 

 جدول زمانبندی درس: اختالالت حرکتی                                            

 21-21ساعت  شنبه  یکروز و ساعت جلسه :                                             

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 1/7/37 
 

با مروری بر آناتومی و فیزیولوژی استخوان ،  دانشجویانآشنایی 

 لیگامنتها ، غضروف ، عضالت مفاصل ، تاندون ، 
 

 جهانگیر رضایی

2 3/7/37 
 

با نحوه بررسی و شناخت ، ذهنی ، عینی و  دانشجویانآشنایی  

 پاراکلینیک اختالالت سیستم حرکتی

// 

3 15/7/37 
 

با اپیدمیولوژی ، علل ، عالئم ، پیشگیری از  دانشجویانآشنایی 

 شکستگیها

 

// 

4 22/7/37 
 

با درمانهای فوری ، اولیه ، ثانویه و مراقبتهای  دانشجویانآشنایی 

 پرستاری از مصدوم دچار شکستگی

// 

5 23/7/37 
 

با نحوه پیشگیری ، مراقبت و درمان از عوارض  دانشجویانآشنایی 

 موضعی و عمومی شکستگیها

// 

6  

6/3/37 

با نحوه برقراری و مراقبت پرستاری از ثابت  دانشجویانآشنایی 

 و داخلی کننده خارجی

// 

7  

13/3/37 

با درمان و مراقبتهای پرستاری از پیچ  دانشجویانآشنایی 

خوردگی ، دررفتگی ، کشیدگی ، کوفتگی و مصدومان دچار قطع 

 ،عضو

تومورهای خوش خیم و بدخیم سیستم اسکلتی و عفونتهای 

 سیستم اسکلتی

// 

3  

21/3/37 

ری از بیماران دچار با درمان و مراقبتهای پرستا دانشجویانآشنایی 

بیماران دچار  ،اختالالت متابولیک استخوان و اشتئوآرتریت

 اختالالت بافت همبند ، اختالالت پا و دست

// 

 

 :دکتر امیر جاللیEDOمسئول          علی رضا عبدیمدرس: جهانگیر رضایی       مدیر گروه:دکتر          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری ومامایی

 قالب نگارش طرح درس
 

 ) اختالالت ادراری (  1 وسالمندان  عنوان درس : بزرگساالن  

 مخاطبان : دانشجویان ترم چهارم کارشناسی پيوسته پرستاری  

 78-75اول:مسالين   2 وسالمندان درس پيش نياز : بزرگساالن           واحد نظری 57/1تعداد و نوع واحد :   

  21-24 شنبه ویک شنبه :ساعت مشاوره           21-24  شنبهزمان ارائه درس :   

 مدرس : جهانگير رضایی   

 

 هدف کلی درس : 

 آشنایی فراگيران با اختالالت سيستم ادراری ، نحوه تشخيص ، درمان و مراقبتهای پرستاری  

 دف ( اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک ه

 

بررسی ذهنی و عينی  آشنایی فراگيران با آناتومی و فيزیولوژی ، کليه ، مثانه ، حالب و مجرای ادراری و -2

 مشکالت سيستم ادراری و آزمونهای پاراکلينيک مربوطه و مراقبتهای پرستاری

قبتهای آشنایی فراگيران با عفونتهای سيستم ادراری ،گلومرولونفریت ،سندرم نفروتيک ، درمان و مرا -1

 پرستاری مربوطه 

 آشنایی فراگيران با تومورهای مثانه ، کليه ، درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه  -3

 آشنایی فراگيران با انواع صدمات و سنگهای دستگاه ادراری ، نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه -4

ای ادراری ، درمان و مراقبتهای پرستاری آشنایی فراگيران با اختالالت مادرزادی کليه ، مثانه ، حالب ، مجر -7

 مربوطه

هيدرونفروز ، درمان و مراقبتهای  –آشنایی فراگيران با بيماری عروقی کليه ، درمان و مراقبتهای پرستاری  -1

 پرستاری

 

 



 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول

 هدف کلی : 

 یولوژی سيستم ادراری  آشنایی فراگيران با آناتومی و فيز 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 آناتومی و فيزیولوژی کليه را توضيح دهند  -2

 آناتومی وفيزیولوژی حالب را توضيح دهند -1

 آناتومی و فيزیولوژی مثانه را توضيح دهند  -3

 آناتومی و فيزیولوژی پرستات را توضيح دهند  -4

 دراری را توضيح دهند آناتومی و فيزیولوژی مجرای ا -7

 نحوه اخذ تاریخچه سالمتی از بيماران دچار اختالالت سيستم ادراری را توضيح دهند -1

 معاینات فيزیکی از بيماران دچار اختالل سيستم ادراری را توضيح دهند -5

 عالئم و نشانه های بيماران و با اختالل ادراری را توضيح دهند -8

 ، معاینه فيزیکی ، و تستهای تشخيصی را بيان نمایند  نقش پرستار دراخذ تاریخچه-7

 

 جلسه دوم

 هدف کلی :

آشنایی فراگيران با عفونتهای سيستم ادراری ،گلومرولونفریت ،سندرم نفروتيک ، درمان و مراقبتهای پرستاری  

 مربوطه 

 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

مستعد کننده ، پيشگيری ، درمان و مراقبتهای پرستاری پيلونفریت را  علل ، عالئم و نشانه ها ، عوامل -2

 توضيح دهند

علل ، عالئم و نشانه ها ، عوامل خطر ، پيشگيری ، درمان و مراقبتهای پرستاری گلومرونفریت را توضيح  -1

 دهند

 توضيح دهند علل ، عالئم و نشانه ها ، عوامل خطر ، پيشگيری ، درمان و مراقبتهای پرستاری سيستيت را -3

 علل ، عالئم و نشانه ها ، عوارض خطر، پيشگيری ، درمان و مراقبتهای پرستاری آبسه کليه را توضيح دهند -4

 علل ، عالئم و نشانه ها ، عوارض خطر، پيشگيری ، درمان و مراقبتهای پرستاری سندرم نفروتيک را توضيح دهند-7

 



 

 جلسه سوم

 هدف کلی : 

 های دستگاه ادراری و مراقبتهای پرستاری مربوطه   آشنایی فراگيران با تومور

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 علل ، عالئم ، درمان و مراقبتهای پرستاری را در تومورهای خوش خيم مثانه و کليه توضيح دهند  -2

 هند علل ، عالئم ، درمان و مراقبتهای پرستاری در تومورهای بدخيم مثانه را توضيح د -1

 علل ، عالئم ، عوامل خطر پيشگيری ، درمان و مراقبتهای پرستاری در تومور بدخيم کليه را ذکر کنند -3

 علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پيشگيری ، درمان و مراقبتهای پرستاری در تومور بدخيم پروستات را ذکر کنند  -4

 جلسه چهارم

 هدف کلی : 

 گاه ادراری و  مراقبتهای پرستاری مربوط   آشنایی فراگيران با صدمات و سنگ های دست 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 صدمات دستگاه ادراری ، عالئم و نشانه ها ، درمان ، پيشگيری و مراقبتهای پرستاری مربوط را توضيح دهند -2

 انواع ، علل ، عوامل خطر ، پيشگيری ، درمان مراقبتهای پرستاری سنگهای دستگاه ادراری راتوضيح دهند  -1

 جلسه پنجم

 هدف کلی : 

 آشنایی فراگيران با اختالالت مادرزادی سيستم ادراری و مراقبتهای پرستاری مربوطه   

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 مادرزادی کليه ، عالئم ، درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضيح دهند  انواع اختالالت -2

 انواع اختالالت مادرزادی حالب و لگنچه ، عالئم ، درمان و مراقبتهای پرستاری مربوط را شرح دهند  -1

 انواع اختالالت مادرزادی مثانه ، عالتم ، درمان و مراقبتهای پرستاری مربوط را شرح دهند -3

 ختالالت مادرزادی مجرای ادراری ، عالئم ، درمان و مراقبتهای پرستاری مربوط را شرح دهند .انواع ا -4

 جلسه ششم

 هدف کلی : 

هيدرونفروز و مراقبتهای  –آشنایی فراگيران با اختالالت غده پروستات ،بيماریهای عروقی سيستم ادراری  

 پرستاری مربوط 

 اهداف ویژه : 

 شند : درپایان دانشجویان قادر با



علل ، عوامل خطر ، درمان ، پيشگيری ، عوارض و مراقبتهای پرستاری از بيماریهای عروقی سيستم ادراری  -2

 را توضيح دهند 

 علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پيشگيری ، درمان ، عوارض و مراقبتهای پرستاری هيدرونفروز را توضيح دهند -1

را از اختالالت غده پروستات ارض و مراقبتهای پرستاری علل ، عالئم ، عوامل خطر ، پيشگيری ،درمان ، عو -3

 توضيح دهند

 منابع : 

جانيس ال هينکل ،کری اچ چيوپر، درسنامه پرستاری داخلی و جراحی برونر وسود ارث )کليه ومجاری  -2

 .2373ادراری( .چاپ سيزدهم.ترجمه زهرامشتاق،تهران:نشر جمع نگر.

ری داخلی و جراحی )کليه ومجاری ادراری(،چاپ هشتم.ترجمه بلک جویس ام،هوکس جين هاکنسون .پرستا-1

 .2387زهرا مشتاق.تهران: نشر جامع نگر.

 

 روش تدریس : 

 بحث کالسی  –پرسش و پاسخ  –سخنرانی 

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 کامپيوتر وویدیوپروژکتور-موالژ و ماکت ––شکلها ودیاگرامهای کتاب  –وایت برد  –

 

 سنجش و ارزشيابی

 

 ساعت تاریخ نمره روش ارزشيابی آزمون

   2 پرسش و پاسخ شفاهی پرسش وپاسخ کالسی

  25/7/75 3 تشریحی آزمون ميان دوره

   23 چهارگزینه ای –تشریحی  آزمون پایان دوره

   1 سخنرانی کنفرانس

   2 مقاله ترجمه یا تدوین مقاله

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

 و  منظم در کالس  حضور بموقع -2

 شرکت در بحثهای کالس  -1

 مطالعه منابع معرفی شده  -3

 حضور در جلسات رفع اشکال و مشاوره -4

 شرکت در کنفرانسهای کالسی   -7



 

  

 

 

 )اختالالت ادراری (1جدول زمانبندی درس:بزرگساالن                                                          

 24-21شنبه ساعت روز و ساعت جلسه :                                                              

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

2 11/8/75 
 

آشنایی فراگيران با آناتومی و فيزیولوژی ، کليه ، مثانه ، 

بررسی ذهنی و عينی مشکالت  حالب و مجرای ادراری و

اراکلينيک مربوطه و سيستم ادراری و آزمونهای پ

 مراقبتهای پرستاری
 

جهانگير 

 رضایی

1 3/7/75 
 

آشنایی فراگيران با عفونتهای سيستم ادراری 

،گلومرولونفریت ،سندرم نفروتيک ، درمان و مراقبتهای 

 پرستاری مربوطه

// 

3  

21/7/75 

آشنایی فراگيران با تومورهای مثانه ، کليه ، درمان و 

 وطه مراقبتهای پرستاری مرب

 

// 

4 25/7/75 
 

آشنایی فراگيران با انواع صدمات و سنگهای دستگاه 

 ادراری ، نحوه درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه

 

// 

7  

14/7/75 

آشنایی فراگيران با اختالالت مادرزادی کليه ، مثانه ، 

حالب ، مجرای ادراری ، درمان و مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

 

// 

1  

2/21/75 

نایی فراگيران با بيماری عروقی کليه ، درمان و آش

هيدرونفروز ، درمان و مراقبتهای  –مراقبتهای پرستاری 

 پرستاری

 

// 

 :دکتر امير جاللیEDOمسئول        علی رضا عبدیمدرس: جهانگير رضایی       مدیر گروه:دکتر             

 

 

 



 بسمه تعالی                                                                          

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                                    

 دانشکده پرستاری ومامایی                                                     

 نگارش طرح درسقالب                                                        
 

 پرستاری پیوسته پنجم: دانشجویان ترم  مخاطبان   (اختالالت شناختی و ادارکی ) 3بزرگساالن :  عنوان درس

 33-37اولنیمسال:       2و 1 بزرگساالن:  پيش نياز درس   واحدنظری    1:  تعداد و نوع واحد

    12-14 شنبه ویک شنبه:  ت مشاورهساع                 14-16شنبه سه : زمان ارائه درس

 : جهانگیر رضایی مدرس 

 

 هدف کلی درس : 

با اختالالت شناختی ادارکی به منظورارایه مراقبت به مددجویان بزرگسال وسالمند مبتال به  دانشجویان ایجاد توانایی در

 شرعی. کاربردفرایندپرستاری وبهره گیری از مهارتهای تفکر خالق،اصول اخالقی وموازین

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف ( 

 

 با آناتومی و فیزیولوژی ، جمجمه ، مغز ، ستون فقرات ، نخاع ، اعصاب محیطی و مرکزی  دانشجویانآشنایی  .1

 با بررسی ذهنی و عینی مشکالت عصبی و آزمونهای پاراکلینیک مورد کاربرد و مراقبتهای مربوطه  دانشجویانآشنایی  .2

 ICPبا اختالالت سطح هوشیاری مراقبت و درمان بیمار دچار کما و افزایش سطح  دانشجویانی آشنای .3

 TIAبا درمان و مراقبت سکته مغزی و حمالت گذاری ایسمیک  دانشجویانآشنایی  .4

 با درمان و مراقبت تومورهای مغزی ،تشنجات وصرعها  دانشجویانآشنایی  .5

 سردردهای میگرنی و غیر میگرنی تروماهای جمجمه ، انواع با درمان و مراقبتهای  دانشجویانآشنایی  .6

 با درمان و مراقبت مننژیت ، آبسه مغزی و انسفالیتها دانشجویانآشنایی  .7

،  Msبا درمان و مراقبت تومورهای نخاعی ، کمردردها ، هرنی دیسک و صدمه اعصاب محیطی  دانشجویانآشنایی  .8

 نی گراو پارکینسون کره ، سندرم گلین باره ، میاست

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکيک اهداف کلی هر جلسه : 

جلسه اول 

 هدف کلی : 

 با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه عصبی دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 آناتومی و فیزیولوژی جمجمه و بافتهای محافظ مغز را توضیح دهند -1

 ژی مغز را توضیح دهند آناتومی و فیزیولو -2



 آناتومی وفیزیولوژی سیستم مشبک وعقده های قاعده مغزراتوضیح دهند  -3

 آناتومی و فیزیولوژی ستون فقرات و طناب نخاعی را توضیح دهند -4

 آناتومی و فیزیولوژی اعصاب جمجمه ای را توضیح دهند  -5

 آناتومی وفیزیولوژی اعصاب نخاعی را توضیح دهند  -6

 ی اعصاب اتونومیک را توضیح دهندآناتومی وفیزیولوژ -7

جلسه دوم 

 هدف کلی : 

 با بررسی و شناخت سیستم عصبی  دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 بررسی ذهنی و نحوه اخذ تاریخچه سالمتی از بیماران دچار اختالالت سیستم عصبی را بیان کنند  -1

 سیستمی عصبی مرکزی را توصیف نمایند معاینات مرسوم در اختالالت  -2

 معاینات مرسوم در اختالالت سیستم عصبی محیطی و مخچه را شرح دهند  -3

 ، مراقبتهای پرستاری مربوطه را توضیح دهند   L.Pنحوه  -4

 آزمونهای پاراکلینیک مرسوم در اختالالت سیستم عصبی را  شرح دهند -5

جلسه سوم 

 هدف کلی : 

 و مراقبتهای مربوطه  (ICP)تالالت سطح هوشیاری کما ، افزایش با اخ دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 علل عصبی و سیستمیک کما را شرح دهند   -1

 درمان ، پیشگیری ، عوارض و مراقبتهای پرستاری در بیماران بیهوش را ذکر نمایید   -2

 جمجمه را ذکر کنند علل مغزی و خارج مغزی افزایش فشار داخل  -3

 را تشریح نمایند ICPعالئم ، درمان ، عوارض و مراقبتهای پرستاری بیماران دچار افزایش  -4

جلسه چهارم 

 هدف کلی : 

  با اختالالت خونریزی دهنده مغزی و مراقبتهای مربوطه   دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری در بیماران دچار سکته مغزی را تشریح نمایند  علل ، عوامل خطر .1

 را شرح دهند  TIAعلل ، عوامل خطر ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری در بیماران دچار  .2

در بیماران دچار خونریزی تحت عنکبوتیه و داخل علل ، عوامل خطر ، پیشگیری ، درمان ، نوتوانی و مراقبتهای پرستاری  -3

 بطنی را شرح دهند

  



 

پنجم جلسه 

 هدف کلی : 

 تشنج ، صرع و مراقبتهای مربوطه  –با تومورهای مغزی  دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

مان ، عوارض و عالئم و مراقبتهای مربوط به آنها انواع شایع تومورهای خوش خیم و بدخیم مغزی نحوه تشخیص ، در -1

 را توصیف نمایند 

انواع تشنج و صرع ، علل ، عالئم مستعد کننده ، عالئم ، تشخیص ، درمان ، پیشگیری و نوتوانی مربوط به آنها را  -2

 توصیف نمایند

 ششمجلسه 

 هدف کلی : 

 سردرد و انواع آن و مراقبتهای مربوطه ،غزی انواع تروما وارد به جمجمه و ضربه مبا  دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 علل صدمات جمجمه و ضربه مغزی و نحوه پیشگیری از آنها را توضیح دهند  -1

 درمان و مراقبت از صدمات پوست و استخوان جمجمه را شرح دهند  -2

 عالئم و مراقبتهای پرستاری آنها را شرح دهند انواع خونریزیهای داخل جمجمه ، علل ، درمان ،  -3

 انواع صدمات بافت مغز ، علل ، عالئم ، درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را شرح دهند  -4

 اصول نوتوانی از بیماران ضربه مغزی را شرح دهند -5

 انواع سردرد را شرح دهند  -6

 نمایند عوامل مستعد کننده ، علل و نحوه پیشگیری از سردردها را توصیف -7

 درمان و مراقبتهای پرستاری در رابطه با سردردها را شرح دهند -3

   

 

 

هفتم جلسه   

 هدف کلی : 

 با انواع عفونتهای مغزی و مراقبتهای مربوطه  دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

 ارض و مراقبتهای پرستاری آبسه مغزی را تشریح نمایند علل ، عالئم ، عوامل مستعد کننده ، درمان ، پیشگیری ، عو -1

 علل ، عالئم ، عوامل مستعد کننده ، درمان ، پیشگیری ، عوارض و مراقبتهای پرستاری مننژیت باکتریال را شرح دهند   -2

 هندعلل ، عالئم ، عوامل مستعد کننده ، درمان ، پیشگیری ، عوارض و مراقبتهای پرستاری آنسفالیت را توضیح د -3



 هشتمجلسه 

 هدف کلی : 

 مربوطه   یو مراقبتها نخاعی – یمغز ویزاتیاختالالت دبا اختالالت اعصاب محیطی و صدمات نخاعی و  دانشجویانآشنایی 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجویان قادر باشند : 

را در صدمات نخاع ، ستون فقرات و  علل ، عالئم عوامل خطر درمان ، پیشگیری ومراقبت و درمان اولیه ، فوری و ثانویه -1

 اعصاب محیطی توضیح دهند 

علل ، عوامل خطر ، پیشگیری ، عالئم ، درمان ، عوارض و مراقبتهای پرستاری از بیماران دچار کمر درد و هرنی دیسک  -2

 را توصیف نمایند 

 علل ، درمان و مراقبتهای پرستاری از بیماران تومور نخاعی را بشرح دهند  -3

 توانی از بیماران دچار صدمات نخاعی و سیستم اعصاب محیطی را توصیف نماینداصول نو -4

 دهند  حیرا توض مریدر کره و آلزا یپرستار یو مراقبتها ی، درمان ، نوتوان یریشگیعلل ، عالئم ، عوامل خطر پ -5

 دهند  حیرا توض MSو  نسونیدر پارک یپرستار یو مراقبتها ی، درمان ، نوتوان یریشگی، عالئم ، عوامل خطر ، پ علل -6

گرادو و  یاستنیپاره ، م نیدر گل یپرستار یو مراقبتها ی، درمان ،نوتوان یریشگیعلل ، عالئم ، عوامل خطر ، پ-3 -7

   ندینما حیرا تشر ینخاع یاسکلروز جانب

  

 
 

  

 

 منابع : 

.چاپ ( عصاباپرستاری داخلی و جراحی برونر وسود ارث )درسنامه  جانیس ال هینکل ،کری اچ چیوپر، -1

 .1333سیزدهم.ترجمه زهرامشتاق،تهران:نشر جمع نگر.

،چاپ هشتم.ترجمه زهرا مشتاق.تهران: نشر (اعصابپرستاری داخلی و جراحی )بلک جویس ام،هوکس جین هاکنسون .-2

 .1333جامع نگر.

اری.تهران:اندیشه .ترجمه عسگرقربانی ونرگس خونس.چاپ شانزدهمآنتونی فاسی ،بیماریهای مغز واعصاب هاریسون -3
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 روش تدریس : 

 بحث کالسی  –پرسش و پاسخ  –سخنرانی     

 :  رسانه های کمک آموزشی   

 ورویدیو پروژکت-کامپیوتر–موالژ و ماکت  –نوار قلب  –شکلها ودیاگرامهای کتاب  –وایت برد     

 

 سنجش و ارزشيابی



 

 ساعت تاریخ نمره روش ارزشيابی  آزمون

   %5 شفاهی پرسش و پاسخ کالسی

  13/3/37 %11 تشریحی آزمون میان دوره 

   %65 چهار گزینه ای –تشریحی  آزمون پایان دوره 

   %11 سخنرانی کنفرانس  

   %11 مقاله ترجمه و تدوین مقاله 

 

 از دانشجو : مقررات درس و انتظارات 

 حضور بموقع و  منظم در کالس  -1

 شرکت در امتحان میان وپایان ترم -2

 شرکت در بحثهای کالس  -3

 مطالعه منابع معرفی شده  -4

 حضور در جلسات رفع اشکال و مشاوره  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ادراکیجدول زمانبندی درس: اختالالت شناختی                                                

 24-21ساعت  سه شنبهروز و ساعت جلسه :                                                   

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 15/3/37 
 

با آناتومی و فیزیولوژی ، جمجمه ،  دانشجویانآشنایی 

 مغز ، ستون فقرات ، نخاع ، اعصاب محیطی و مرکزی

 اییجهانگیر رض

2 22/3/37 
 

با بررسی ذهنی و عینی مشکالت  دانشجویانآشنایی 

 آنهاعصبی و آزمونهای پاراکلینیک مورد کاربرد 

          // 

3 23/3/37 
 

با اختالالت سطح هوشیاری  دانشجویانآشنایی 

 ICPمراقبت و درمان بیمار دچار کما و افزایش سطح 

          // 

4 6/3/37 
 

با درمان و مراقبت سکته مغزی و ان دانشجویآشنایی 

 TIAحمالت گذاری ایسمیک 

         // 

5  

13/3/37 

 یمغز یبا درمان و مراقبت تومورها انیدانشجو ییآشنا

 ،تشنجات وصرعها

        // 

6  

21 /3/37 

انواع   یبا درمان و مراقبتها انیدانشجو ییآشنا

 یگرنیم ریو غ یگرنیم یجمجمه ،سردردها یتروماها

       // 

7  

27/3/37 

، آبسه  تیبا درمان و مراقبت مننژ انیدانشجو ییآشنا

 تهایو انسفال یمغز

       // 

3  

4/11/37 

 یبا درمان و مراقبت تومورها انیدانشجو ییآشنا

و صدمه اعصاب  سکید ی، کمردردها ، هرن ینخاع

باره ،  نیکره ، سندرم گل نسونی، پارک  M. S یطیمح

 راوگ استنییم

       // 

 :دکتر امیر جاللیEDOمسئول          علی رضا عبدیمدرس : جهانگیر رضایی       مدیر گروه: دکتر         

 
 

                                           

 

                                                                      

  
  

 


