تسوِ تؼالی
داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ فزدٍس
داًشكذُ پزستاری

ًام درس :پزستاری تشرگساالى  /سالوٌذاى 1

تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذٍ 3 :احذًظزی (سْن هذرس ٍ1احذ)

پيشٌياس :تشزیح –فيشیَلَصی-تيَشيوی –هيكزٍب-اًگل –تغذیِ – هفاّين پایِ پزستاری
هذت سهاى ارائِ درس17:ساػت

رشتِ تحصيلی:پزستاری

هقطغ تحصيلی داًشجَیاى :کارشٌاسی

هحل تزگشاری :داًشكذُ پزستاری

ًام هذرسيي-1:خاًن قَی:آب ٍ الكتزٍليت -2گَارش:اقای ًاهَر -3ارتَپذی:خاًن تٌاى شزیفی
ّذف کلی درس :آشٌایی داًشجَ تا هفاّين سیزتٌایی پزستاری ٍ ایجاد تَاًایی در داًشجَ تِ هٌظَر تلفيق آهَختِ ّای خَد در سهيٌِ ػلَم پایِ تا هفاّين ٍ ًظزیهِ ّهای پزسهتاری تهِ
ٌّگام ارائِ هزاقثت تِ هذدجَیاى تشرگسال ٍ سالوٌذ هثتٌی تز اصَل اخالقی ٍ هَاسیي شزػی

ؿواسُ جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

1

هفاّین پایِ دس تؼادل آب ٍ
الکتشٍلیتْا سا تَضیح دّذ .

2

اختالل حجن هایؼات دس تذى

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف
آهَصؿی  :ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى
حشکتی)

سٍؽ
طثقِ ّش حیطِ



یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل
آهَصؿی

صهاى
جلؼِ
(دقیقِ)

تکالیف
داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی

تَدجِ تٌذی
ػَاالت
تؼذاد ًوشُ
ػَال

 .1تیي هفااّین اػوض،اًتـااسٍاًتقال ؿٌاختی
فؼال تفاٍت تگزاسد.
ً .2قؾ کلیِ ّا،سیاِ ّاٍ،داذددسٍى
سیضسادسهَسدتٌظین حجن ٍتشکیة
هایؼات تذى ؿشح دّذ.
 .3اثشات تاالسفتي ػي تشتٌظین هایغ
ٍالکتشٍلیت ساتؼییي ًوایذ.

*ػخٌشاًی *اػالیذّای
پشػؾ ٍ پاٍسپَیٌت
پاػخ

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس
تیـتش دس حیي تذسع
هَضَع
آصهَى پایاى تشم

1

1

هشاقثاات هَثشاصتیواااساى دداسػااذم تؼااادل ؿٌاختی

*ػخٌشاًی *اػالیذّای

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس

1

1

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد
تسلط دانطجویبن) برگسار گردد.

ؿواسُ جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف
آهَصؿی  :ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى
حشکتی)

سٍؽ
طثقِ ّش حیطِ



یاددّی
یادگیشی

(ّیپٍَلوی ٍ ّیپش ٍلوی) سا تَضیح
دّذ .

هااایغ ٍالکتشٍلیاات سادسهااَاسد صیااش تشًاهااِ
سیضی ًوایذ:
 .1کاّؾ حجن هاایغ (ػالئان ًٍـااًِ
ّا ،دسهاى ٍهشاقثت پشػتاسی )
 .2افضایؾ حجن هایغ (ػالئان ًٍـااًِ
ّا ،دسهاى ٍهشاقثت پشػتاسی )

پشػؾ ٍ
پاػخ

هَاد ٍ ٍػایل
آهَصؿی

صهاى
جلؼِ
(دقیقِ)

پاٍسپَیٌت

تکالیف
داًـجَ
تیـتش دس
هَضَع

ًحَُاسصؿیاتی

تَدجِ تٌذی
ػَاالت
تؼذاد ًوشُ
ػَال

حیي تذسیغ
آصهَى پایاى تشم

3

اختالل دس تؼادل ٍ تثادل آب ٍ
الکتشٍلیت ّای ػذین ٍ پتاػین سا
ؿٌاختِ ٍ تَضیح دّذ.

هشاقثاات هَثشاصتیواااساى دداسػااذم تؼااادل ؿٌاختی
هااایغ ٍالکتشٍلیاات سادسهااَاسد صیااش تشًاهااِ
سیضی ًوایذ:
.1کاّؾ هیضاى ػذین (ػالئن ًٍـاًِ ّا
،دسهاى ٍهشاقثت پشػتاسی )
 . 2افضایؾ هیضاى ػذین (ػالئن ًٍـاًِ ّا
،دسهاى ٍهشاقثت پشػتاسی
. .3کاّؾ هیضاى پتاػین (ػالئن ًٍـااًِ
ّا ،دسهاى ٍهشاقثت پشػتاسی )
 . 4افضایؾ هیضاى پتاػین (ػالئن ًٍـاًِ
ّا ،دسهاى ٍهشاقثت پشػتاسی

*ػخٌشاًی *اػالیذّای
پشػؾ ٍ پاٍسپَیٌت
پاػخ

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس
تیـتش دس حیي تذسیغ
هَضَع
آصهَى پایاى تشم

2

2

4

تؼادل اػیذ ٍ تاص ٍ تفؼیش  ABGسا
تَضیح دّذ.

هشاقثاات هَثشاصتیواااساى دداسػااذم تؼااادل ؿٌاختی
اػیذ ٍتاص سا تشًاهِ سیضی ًوایذ:
ً .1قؾ سیِ ّا،کلیِ ّاٍتاهپَى ّای
ؿیویایی سادسحفظ تؼادل اػیذ-
تاصتَضیح دّذ.
 .2اػیذٍص ٍآلکالَص هتاتَلیك سااصًظش
ػلل،تظاّشات تالیٌی ،تـخیص

*ػخٌشاًی *اػالیذّای
پشػؾ ٍ پاٍسپَیٌت
پاػخ

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس
تیـتش دس حیي تذسیغ
هَضَع
آصهَى پایاى تشم

4

4

ؿواسُ جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف
آهَصؿی  :ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى
حشکتی)

سٍؽ
طثقِ ّش حیطِ



یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل
آهَصؿی

صهاى
جلؼِ
(دقیقِ)

تکالیف
داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی

تَدجِ تٌذی
ػَاالت
تؼذاد ًوشُ
ػَال

ٍدسهاى هقایؼِ کٌذ.
 .3اػیذٍص ٍآلکالَص تٌفؼی سااصًظش
ػلل،تظاّشات تالیٌی ،تـخیص
ٍدسهاى هقایؼِ کٌذ.
 .4ػٌجؾ ّای هشتَط تِ گاصّای
خَى ؿشیاًی ساتفؼیشکٌذ.
5

ػاهاًذّی ٍ هشاقثت تشاػاع فشآیٌذ
پشػتاسی اص هذدجَیاى هثتال تِ
اختالالت کثذ -کیؼِ صفشاٍ
پاًکشاع

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

التْاب کیؼِ صفشا ساتَضیح
دّذ
اًَاع ػٌگْای کیؼِ صفشا سا
تـٌاػذ
پاتَفیضیَلَطی اًَاع ػٌگْای
کیؼِ صفشا سا تَضیح دّذ
تظاّشات تالیٌی ػٌگْای کیؼِ
صفشا سا تـٌاػذ
اًَاع سٍؿْای دسهاًی سا تا ّن
هقایؼِ کٌذ
اص سٍؽ ّای هشاقثتی هَسد ًیاص
دس تیواساى هثتال تِ ػٌگْای
کیؼِ صفشا آگاُ تاؿذ
پاًکشاتیت حاد ٍهضهي سا تا ّن
هقایؼِ کٌذ
اًَاع دسهاًْا سا رکش ًوایذ
اص سٍؽ ّای هشاقثتی هَسد ًیاص
دس تیواساى هثتال تِ پاًکشاتیت
حاد ٍهضهي آگاُ تاؿذ

ؿٌاختی

*ػخٌشاًی *اػالیذّای
پشػؾ ٍ پاٍسپَیٌت
پاػخ

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس
تیـتش دس حیي تذسیغ
هَضَع
آصهَى پایاى تشم

3

2

ؿواسُ جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف
آهَصؿی  :ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى
حشکتی)

سٍؽ
طثقِ ّش حیطِ



یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل
آهَصؿی

صهاى
جلؼِ
(دقیقِ)

تکالیف
داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی

تَدجِ تٌذی
ػَاالت
تؼذاد ًوشُ
ػَال

6

کثذ ٍػولکشد آى ٍتغییشات پاتَ
فیضیَلَطیك کثذ

 .1ػولکشدّااای هتاااتَلیکی کثااذ ؿٌاختی
ٍتغییااش دس ػولکشدّااای ّوااشاُ
تیواسی کثذی سا هـخص کٌذ
 .2تؼااات ّاااای کااااسکشد کثاااذ
ٍتظااااّشات تاااالیٌی اخاااتالل
کاااسکشد هشتااَط تااِ تغییااشات
پاتَفیضیَلَطیك کثذ سا تَضایح
دّذ
 .3یشقاى ،فـاسخَى پَست ،آػایت
ٍ،اسیغ ّا ،اختالالت تغزیاِ ای
ٍکوای کثذی دس اثش اخاتالالت
پاتَفیضیَلَطیکی کثذ سا تَضایح
دّذ

*ػخٌشاًی *اػالیذّای
پشػؾ ٍ پاٍسپَیٌت
پاػخ

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس
تیـتش دس حیي تذسیغ
هَضَع
آصهَى پایاى تشم

2

2

7

ٍاسیغ هشی  ،اًؼفالَپاتی کثذی
ٍهذاخالت دسهاًی ٍهشاقثتی

 .1دسهاى طثی ،جشاحی ٍ،پشػتاسی ؿٌاختی
تیواساى دداس ٍاسیغ هشی سا
تَضیح دّذ.
 .2دسهاى طثی ،جشاحی ٍ،پشػتاسی
تیواساى دداس اًؼفالَپاتی کثذی
سا تَضیح دّذ.

*ػخٌشاًی *اػالیذّای
پشػؾ ٍ پاٍسپَیٌت
پاػخ

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس
تیـتش دس حیي تذسیغ
هَضَع
آصهَى پایاى تشم

3

3

8

ّپاتیت ٍػیشٍص کثذی

ؿٌاختی

*ػخٌشاًی *اػالیذّای
پشػؾ ٍ پاٍسپَیٌت
پاػخ

99

 -1هطالؼِ پشػؾ ٍ پاػخ دس
تیـتش دس حیي تذسیغ
هَضَع
آصهَى پایاى تشم

3

3

 .1اًَاع ّپاتیت سا تا ّن هقایؼِ
کٌذ
 .2هذاخالت دسهاًی ٍپشػتاسی اًَاع
ّپاتیت سا هَسد هقایؼِ

ؿواسُ جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف
آهَصؿی  :ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى
حشکتی)

سٍؽ
طثقِ ّش حیطِ



یاددّی
یادگیشی

هَاد ٍ ٍػایل
آهَصؿی

صهاى
جلؼِ
(دقیقِ)

تکالیف
داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی

تَدجِ تٌذی
ػَاالت
تؼذاد ًوشُ
ػَال

قشاسدّذ
 .3ػیشٍص کثذی سا تَضیح دّذ
 .4هذاخالت دسهاًی ٍپشػتاسی
ػیشٍص کثذی ؿشح دّذ

تؼذاد جلسات8 :
تكاليف (ٍظایف ) داًشجَ:
ارائِ کٌفزاًس در خصَص تاسُ ّای پزستاری در ارتثاط تا هثاحث هَرد تحث
ًحَُ ارسشياتی:
حضَرهزتة درکالس ً 2:وزُ
تكاليف ارائِ شذُ ً 1 :وزُ ًوزُ دّی جذاگاًِ تزای ّز داًشجَیی کِ تكليف ارائِ کٌذ
آسهَى پایاى تزم ً 18:وزُ
تؼذاد سَاالت ًٍوزُ سَاالت  :هثحث آب ٍ الكتزٍليت ( سذین  ،پتاسين  ،اسيذ ٍتاس ) ً 8 ٍ 8وزُ ،کيسِ صفزا ً ٍ1ين ًوزُ  ،پاًكزاس ً 1.5 ٍ2وزُ  ،کثذ ٍ اختالالتً 8 ٍ 8وزُ
هقزرات درس ٍ اًتظارات اس داًشجَیاى:
حضَر هٌظن درجلسات – ارائِ کٌفزاًس
هٌاتغ :
1-Smeltzer,s.c.&bare,B. Bruner and suddarth’s text book of medical surgical nursing.(last ed.) philadelphia: lippincott.
2-Blak,y.m.,Hawks,j.h.,keene,A.M.medical surgicalnursing.(last ed.)philadelphia:saunders.
3- Polaski,A.L.,Tatro,S.E.luckmann’s core principle and practice of medical surgical nursing. (last ed.)philadelphia:saunders.

برنامه زمان بندی گوارش
عنوان مبحث

ردیف
.1

هؼزفی درس  ،تيواریْای سيستن گَارشی آًاتَهی ٍفيشیَلَصی ٍ رٍشْای تشخيصی

.2

اختالالت دّاى ٍدًذاى

.3

اختالالت هزی

.4

لَلِ گذاری دستگاُ گَارش ٍ رٍشْای خاصتغذیْای

.5

اختالالت هؼذُ

.6

اختالالت هزتَط تِ دفغ هذفَع ،اختالالت التْاتی حاد رٍدُ

.7

اختالالت التْاتی هشهي رٍدُ

.8

سزطاى کَلَرکتال ،تيواریْای راست رٍدُ ٍ هقؼذ

.9

هؼزفی درس ،تيواریْای سيستن گَارشی آًاتَهی ٍ فيشیَلَصی ٍ رٍشْای تشخيصی

 .10اختالالت دّاى ٍ دًذاى ،اختالالت هزی
 .11لَلِ گذاری دستگاُ گَارش ٍ رٍشْای خاص تغذیْای ،اختالالت هؼذُ
 .12اختالالت هؼذُ ،اختالالت هزتَط تِ دفغ هذفَع
 .13اختالالت التْاتی حاد ٍ هشهي رٍدُ
 .14سزطاى کَلَرکتال ،تيواریْای راستزٍدُ ٍ هقؼذ
اهتحاى پایاى تزم

