
1 
 

 «بسمه تعالی»

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 جلسه اول:

 کارشناسی پرستاریپنجم دانشجویان ترم  مخاطبان:                         )نظری(3پرستاری بزرگ ساالن/سالمندان : عنوان درس

شنبه : دو فراگیر:ساعت پاسخگویی به سواالت     )مبحث غدد درون ریز(  واحد5/0 :)یا سهم استاد از واحد(تعدادواحد

 21تا  21ساعت 

          هشت هفته دوم       97/98     تحصیلیاول نیم سال 21  تا  21   شنبه سه  زمان ارائه درس:

 خشای حمدا :مدرس 

 1و2پرستاری بزرگ ساالن/سالمندان  درس و پیش نیاز:                              کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی 
 

 هدف کلی درس :

از پیشگیری تا نوتوانی در بررسی و شناخت  نقش پرستار در ارائه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاریآشنایی دانشجویان با 
 غدد مترشحه داخلی ، تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی ، تست های تشخیصی و عالئم شایع

 کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 ساماندهی و مراقبت جامع پرستاری از مبتالیان مبتال به اختالالت غددآشنایی دانشجویان با  :هدف کلی جلسه اول

  :اهداف ویژه جلسه اول

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 ت آنرا با غددد برون ریز شرح دهدوبشناسد و تفاغدد درون ریزداخلی بدن را 

 کند.مکانیسم افزایش وکاهش تولید غدد دون ریز را  بیان  ه و دااز نظر ساختاری سه نوع هورمونهای بدن را توضیح د

 .نماید بیانغده هیپوفیز را آناتومی عده هیپوفیز را توضیح دهد و هورمون های بخش قدامی و خلفی 

 پوفیز را توضیح دهد.اختالالت غده هی

 تومور های غده هیپوفیز را با عالئم شایع توضیح دهد.

 مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به پرکاری و کم کاری غده هیپوفیز را توضیح دهد.

 :دومجلسه 

 اختالالت غده تیروئیدآشنایی دانشجویان با  :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 فرآیند مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غده تیروئید را تبیین نماید. 1-2

 آناتومی و فیزیولوژی غده تیرویید را بیان کند.

 آزمایشات الزم در بررسی بیماران با اختالالت تیروئید را توضیح دهد.
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 اختالالت شایع در کم کاری غده تیرویید آشنایی داشته باشد.در مورد کم کاری و 

 مراقبت های پرستاری بیماران مبتال به کم کاری تیروئید را توضیح دهد.

 تیروئیدیت و انواع آنرا بیان کند

 در مورد گواتر و مشکالت بیماران مبتال توضیح دهد.

 را ارائه نماید.درمورد مراقبت در منزل به بیمار و همراه او آموزش الزم 

 

 :سومجلسه 
 

 : هدف کلی درس

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 آشنایی داشته باشد. و آدرنال تیرویید پارا در مورد پر کاری و اختالالت شایع در پر کاری غده :سومهدف کلی جلسه 

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 غده پاراتیرویید را بیان کند.آناتومی و فیزیولوژی 

 آزمایشات الزم در بررسی بیماران با اختالالت پارا تیروئید را توضیح دهد.

 .توضیح دهد . را تیروییدپارادر مورد پر کاری و اختالالت شایع در پر کاری غده 

  را توضیح دهد.پاراتیرویید  کاری پرمراقبت های پرستاری بیماران مبتال به 

 بت در منزل به بیمار و همراه او آموزش الزم را ارائه نماید.درمورد مراق

 کند بیان را آدرنال غده فیزیولوژی و آناتومی

 .بداند را بیماران این از پرستاری های مراقیت و دهد توضیح فئوکدوموسیتوم و ،کوشینگ آدیسون ، سایموند های  بیماری مورد در

  -چهارمجلسه  

 : هدف کلی درس

 به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: اهداف ویژه

 باشد داشته آشنایی الزم های مراقبت و دیابت بیماری مورد در: 

 را تعریف کند دیابت 1-2

 را توضیح دهد انواع دیابت 1-1
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 بشناسد  آزمایشات روتین در تشخیص دیابت را 1-3

 را شرح دهد. عوارض بیماری دیابت 1-1

 توضیح دهدعالئم هیپر گلیسمی و هیپوگلیسمی را 

 در مورد انواع دارو های ضد دیابت آَشنایی داشته و بتواند به بیماران آموزش دهد

 

 

 

 منابع:

1- Smeltzer, S,C Brunner and Suddarths, “ Text book of Medical Surgical Nursing”(last ed) 
Philadelphia: Lippincott. 

2- Black, H, M,Hawks,J.H. , Keeen,A.M,” Medical Surgical Nursing”.(last ed)   

3-Polask, A.L., Tatro,S.E., Luckmann’sCire,” Principle and practice of  Medical Surgical 
Nursing”.(last ed). Philadelphia 

 سخنرانی ، ، پرسش و پاسخروش تدریس:

 وایت برد ، پاورپوینت وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی 

 روش آزمون
سهم از نمره کل)بر حسب 

 درصد(
 ساعت تاریخ

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------ کوئیز

    --------- ترمآزمون میان 

   نمره 3 کتبی آزمون پایان ترم

 حضور فعال در کالس

فعالیتهایی 
مانند)تکالیف( شرکت 

 در پرسش و پاسخ

 غیبتعدم 

   نمره 2

 

 حضور به موقع در کالس ، انجام تکالیف کالسی و شرکت در بحث های علمیمقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 دانشکده EDOنام و امضای مسئول               نام و امضای مدیر گروه:                           نام و امضای مدرس:      

 :یخ ارسال تاریخ تحویل:                                                تاریخ ارسال:                                                  تار 



4 
 

 

 

 

 

و مراقبت های جامع پرستاری از مبتالیان مبتال به اختالالت بیماری ها  جدول زمانبندی درس                           

 درون ریزغدد 

 ، هشت هفته دوم41-41شنبه ، ساعت سه روز و ساعت جلسه :                                     

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

2 19/8/97 

جامع پرستاری از مبتالیان مبتال به های مراقبت آشنایی با غدد درون ریز  و 

هیپوفیز و مراقبت های  غده اختالالت شایع  _ اختالالت غدد درون ریز

 پرستاری مربوطه

 احمد خشای

 احمد خشای و مراقبت های پرستاری آن  غده تیرویید اختالالت شایع  1/9/97 1

3 23/9/97 
 اختالالت شایع  +مراقبت های پرستاری آن و تیروییدپاراغده  اختالالت شایع 

 _آدرنالغده 
 احمد خشای

1 10/9/97 
در مورد  _و مراقبت های پرستاری آن آدرنالغده  اختالالت شایع ادامه 

 بیماری دیابت و مراقبت های الزم آشنایی داشته باشد
 احمد خشای

    

    

 

 
 


