
 
 پرستاری و مامایی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

                                                          6یاختصاص ژهیو یمراقبت ها یپرستارعنوان درس :  
 ارشد پرستاري ویژه                                 یترم   سوم کارشناس مخاطبان:

  21تا  21ساعت  تا چهارشنبه شنبه از پاسخگویی به سواالت فراگیر:ساعت             % واحد57تعدادواحد:
 دکتر رستم جاللی مدرس:           95-98نیمسال اول   1تا  1شنبه زمان ارائه درس:   

،  ژهیو یمراقبت ها یبر پرستار یرفته ، مقدمه ا شیپ یپرستار شی،پا یداروشناس درس و پیش نیاز:
 اعضائ   وندی، پ ژهیمراقبت و یها در بخش یپرستار یمراقبت ها

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : ا

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش و شکم -2

 بررسی و شناخت بیماران مبتال به اختالالت  دستگاه گوارش -2

 حاد تیمبتال به پانکرات مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت ها -3
 خونریزی های گوارشیمبتال به  مارانیبویژه در  یپرستار یمراقبت ها -1
 بیماری های التهابی رودهمبتال به  مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت ها -7
 بدخیمی های سیستم گوارشیمبتال به  مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت ها -6

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 دستگاه گوارش و شکم یوژولیزیو ف یبر آناتوم یمرور هدف کلی جلسه اول:

 
 اهداف ویژه:

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 دهد . حیدستگاه گوارش را توض یقسمت فوقان یولوژیزیو ف یآناتوم       -2
 دهد . حیدستگاه گوارش را توض یقسمت  تحتان یولوژیزیو ف یآناتوم   .1
 ا انجام دهد مبتال به اختالالت  دستگاه گوارش ر مارانیو شناخت ب یبررس .3
 

 مبتال به اختالالت  دستگاه گوارش مارانیو شناخت ب یبررسدوم:  هدف کلی جلسه
 اهداف ویژه:

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را در اختالالت  دستگاه گوارش را شرح دهد  یصیتشخ یکاربرد تست ها . 2
 کند . ستیرالمبتال به دستگاه گوارش   مارانیرا در ب یپرستار جیرا یها صیتشخ . 1
 
 

 حاد تیمبتال به پانکرات مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت هاسوم:  هدف کلی جلسه
 اهداف ویژه:

 
 :در پایان دانشجو قادر باشد

 عالئم و نشانه های پانکراتیت را توضیح دهد. -2
 درمان های رایج پانکراتیت را بر شمارد. -1
 توضیح دهد.مراقبت های الزم در درمان بیمار پانکراتیتی را  -3

 
 یگوارش یها یزیمبتال به خونر مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت هاچهارم:   هدف کلی جلسه

 اهداف ویژه:
 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 خونریزی های دستگاه گوارشی را دسته بندی نماید. .2
 عالئم و نشانه های خونریزی دستگاه گوارش را نام ببرد. .1



 اه گوارش را نام ببرد.دستگ یزیخونردرمان های  .3
 دستگاه گوارش را نام ببرد. یزیخونرطرح مراقبت کلی از بیمار مبتال به  .1

 
 روده یالتهاب یها یماریمبتال به ب مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت هاپنجم:  هدف کلی جلسه

 اهداف ویژه:
 :دانشجو قادر باشد انیدر پا

 ید.روده را دسته بندی نما یالتهاب یها یماریب .2
 را لیست نماید. روده یالتهاب یها یماریمبتال به ب مارانیب عالئم و نشانه های .1
 را تقسیم بندی نماید روده یالتهاب یها یماریمبتال به ب مارانیبدرمان های  .3
 توضیح دهد. روده یالتهاب یها یماریمبتال به ب مارانیبمراقبت از  .1

 
 یگوارش ستمیس یها یمیمبتال به بدخ مارانیب ویژه در یپرستار یمراقبت هاششم:  هدف کلی جلسه

  اهداف ویژه:
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما یرا دسته بند یگوارش ستمیس یها یمیبدخ یها یماریب .2
 .دینما ستیرا ل یگوارش ستمیس یها یمیمبتال به بدخ مارانیب یعالئم و نشانه ها .1
 دینما یبند میرا تقس یگوارش ستمیس یها یمیمبتال به بدخ مارانیب یدرمان ها .3
 دهد. حیتوضرا   یگوارش ستمیس یها یمیمبتال به بدخ مارانیمراقبت از ب .1
 
 

 منابع:
 :کولومیشده در کور یمنابع معرف

  یپرستار یمزمن و مراقبت ها یها یماریمربوط به ب یمعتبر علم یها تیمقاالت و سا کتب،
 :یشنهادیپ منابع

 
1. Gastrointestinal Nursing Journal Articles 
2. Gastroenterology Nursing Journal Articles 
3. Global Journal of Digestive Diseases Journal Articles 
4. Smeltzer S.C, Bare G.B, Hinkle J.L, Cheever K.H. Brunner & 

Suddarth`s Textbook of Medical-Surgical Nursing.(Last Edition). 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 

5. Black, Joyce M., Jane Hokanson Hawks, and Annabelle M. Keene. 
Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes 
- Single Volume. W.B. Saunders Company, (last edition) 

6. Urden  & Stacy & Laugh. Thelans critical care nursing Mosby (last 
edition)  

7. Linda Bucher    ( Critical care  nursing)  (last edition) 
8. Cherry B, Jacob S . Contemporary Nursing, Issues, trends and 

Management    Mosby (last edition) 
9. Kuruvilla J. Essential of critical care Nursing , Jaypee (last edition) 
10.  Scholes J. Developing Expertise in critical care Nursing , Blackwell 

(last edition) 
11. Sharon  Edwardes .A nurses Survival Guide To Critical Care (last 

edition) 
12. Diann Urden, Linda .nursing: diagnosis and management, Thealants 

Critical Care 2012 
 
 

 روش تدریس:
 

پرسش  –حل مسئله  – یشیکوچک، نما یگروه –اي  مباحثه ،یشامل: سخنران تواندیم ريیادگی – یاددهیروش 
 یشیآزما ،یگردش علم –و پاسخ 

 وسایل آموزشی :
 ایانه، وایت بورد، اسالید، ویدئو پروژکتورر
 



 
 

 سنجش و ارزشیابی 

ره کل)بر حسب سهم از نم روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 از کالس  شیمطالعه پ
  یدر منابع علم جستجو

 حضور بموقع و منظم در کالس  ،یمشارکت فعال در مباحث کالس 
 باشد. سیمطالب موردتدر یریمناسب جھت فراگ یعلم یربنایز یدارا

 یمطالعات کتابخانھ ا قیدرگسترش معلومات خودازطر یداده شده،سع یبااستفاده ارآموزش ها -
 .دینما

 در حالت سایلنت قرار دهد.در طی ساعات کالس تلفن همراه خود را 
شود( به طور کامل مطالعه کرده  یدانشجو در مورد موضوع مشخص شده )در کالس مشخص م

برنامه  کی نی)منابع مورد استفاده ذکر شود( همراه با تدویو شفاه یو مطالب را به صورت کتب
 .در کالس ارائه دهد یپرستار جیرا یبر طبق الگوها یمرقبت

 بصورت خالصه نگاشته شده و در کالس ارائه گردد. یموضوع انتخابمقاالت مرتبط با 
 
 
 

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

 ل :تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسا

 



                                                           6یاختصاص ژهیو یمراقبت ها یپرستار جدول زمانبندی درس                           

 روز شنبه 4تا  2 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

دستگاه گوارش و  یولوژیزیو ف یبر آناتوم یمرور 11/6/97 1

 شکم
 

 دکتر رستم جاللی

مبتال به اختالالت   مارانیو شناخت ب یبررس 7/7/97 2

 دستگاه گوارش
 

 یدکتر رستم جالل

مبتال به  مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت ها 14/7/97 1

 حاد تیپانکرات
 

 یرستم جالل دکتر

مبتال به  مارانیویژه در ب یپرستار یاقبت هامر 21/7/97 4

 یگوارش یها یزیخونر
 

 یرستم جالل دکتر

مبتال به  مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت ها 28/7/97 5

 روده یالتهاب یها یماریب
 

 یرستم جالل دکتر

مبتال به  مارانیویژه در ب یپرستار یمراقبت ها 5/8/97 6

 یگوارش ستمیس یها یمیبدخ

 یرستم جالل دکتر
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