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                                                                                                                                                                                                                 1400-1401نیمسال دوم  نیمسال تحصیلی: 

                                           کارشناسی پیوستهتحصیلی: مقطع    2 ترم پرستاریگروه آموزشی: 

 1بزرگساالن/ سالمندان نام واحد درسی: 

 : ارتوپدیواحد

 نوع واحد: نظری                                                                                 (ساعت 17)واحد 1 تعداد واحد:

 تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی، تغذیه پیش نیاز:

 12تا  10یکشنبه ساعت  زمان برگزاری کالس:

 33 تعداد دانشجویان:                                                                        موزشیآمعاونت   مکان برگزاری: 

 ، سرکار خانم اصالنی سرکار خانم نجفی اساتید همکار:                                                             -مسئول درس: 

 

  شرح درس:

در این درس با مفهوم اختالل حرکتی به دانشجج و ک م می شججود اا با الفمو آموخته خاد خود با علوم پایه بتواند ا  

ض ن به کار گمرد ستفاده کند. در این  نظریه خا  و مفاخمم   سال ندان ا ساالن و  ستارد در مراقبت ا  بزرگ فرآیند پر

راسججتا ال م اسججت ا ویت مهاری خاد افکر خال  در کاربرد اشججیمپ خاد پرسججتارد به منظور ااممنا حفا و ارا ا  

 سالمت بزرگساالن و سال ندان ا  پمشگمرد اا اوانبیشی مد نظر قرار گمرد.

 : یهدف کل

شجو با مفاهیم زیربنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پایه با آشنایی دان
مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتنی به اصول اخالقی و موازین 

 شرعی 

ی:اهداف جزئ  

 دانشجو قادر باشد: یدوره درس نیا انیپا در

 اسکلتی -رور بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنیم 

 قش پرستار در ارئه تدابیر پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری از پیشگیری تا توانبخشین 

ررسی و شناخت دستگاه حرکتی، تاریخچه سالمتی، انجام معاینات فیزیکی، تست های تشخیصی، عالیم شایع و ب 
 ی پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاریمراقبت ها
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اماندهی مراقبت از مددجویان مبتالء به اختالالت سیستم حرکتی و بافت همبند شامل: صدمات سیستم عضالنی، س 
حرکتی و مفاصل، شکستگی ها و انواع آن، در رفتگی ها، پیچ خوردگی و کشیدگی های مراقبت های پرستاری 

 ریمبتنی بر کاربرد فرآیند پرستا

 ختالالت متابولیکی استخوان، استوپروز، بیماری پاژه، استئوماالسی، نقرس و آرتریت نقرسی، هیپرکالمی، هیپوکالمی ا 

 ستئو آرتریت کاربرد فرآیند پرستاریا 

 عفونت های استخوان، استئومیلیت، آرتریت عفونی، سل استخوانی  و مفاصل، سل و ستون فقرات  

 ی ویژهومور های استخوان مراقبت هات 

 والکوس ... -اختالالت پا، هالوس  

ختالالت بافت همبند، آرتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوسیستمیک و اسکلرودرمی مراقبت پرستاری با کاربرد فرآیند ا 
 پرستاری

 :سیالگوهاي تدر

 نیتمر و  دهنده سازمان شیپ 

 نحوه ارزشیابی: 

درصد نمره  10درصد نمره، ارائه تکلیف  20، کوئیز میان ترم نمره  درصد  10حضور فعال و مشارکت در بحث های کالس 
 درصد نمره  60و امتحان پایان ترم 

  منابع: 
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 : حضوري مقررات

 غیبتی هیچگونه که گیرد می تعلق کسانی به غیاب و حضور نمره بود خواهد جلسات ازکل جلسه 1 حداکثر موجه غیبت

 نمره به منجر بودن غیرموجه درصورت و درس حذف منجربه بودن موجه صورت در مجاز ازحد بیش غیبت باشند نداشته

 درس حذف به منجر موجه غیبت حضوردانشجو، عدم صورت در و ندارد وجود پایانی تکرارامتحان امکان صفرخواهدش. 

 .شد صفرخواهد به منجر موجه وغیر
 شیوه هاي تدریس: 

  سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

o بحث گروهی 

 PBL 

o TBL 

 
 :آموزشی کمک وسایل

  وایت برد 

  پروژکتور اسالید 
 ارتوپدي:

 مالحظات  موضوع  جلسه

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو اسکلتی -مرور بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنی 1

بررسی و شناخت دستگاه حرکتی، تاریخچه سالمتی، انجام معاینات فیزیکی، تست  2
 شایعهای تشخیصی، عالیم 

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو

صدمات سیستم عضالنی، حرکتی و مفاصل، شکستگی ها و انواع آن، در رفتگی  3
 ها، پیچ خوردگی و کشیدگی

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو

اختالالت متابولیکی استخوان، استوپروز، بیماری پاژه، استئوماالسی، نقرس و آرتریت  4
 نقرسی، هیپرکالمی، هیپوکالمی 

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو

عفونت های استخوان، استئومیلیت، آرتریت عفونی، سل استخوانی  و مفاصل، سل  5
 و ستون فقرات

 جلسه گذشتهدانشجو به سواالت  ییپاسخگو

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو تومور های استخوان مراقبت های ویژه 6

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو اختالالت بافت همبند، آرتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوسیستمیک و اسکلرودرمی 7

پرستاری مبتنی بر نقش پرستار در ارئه تدابیر ، والکوس -اختالالت پا، هالوس 8
 تشخیص های پرستاری از پیشگیری تا توانبخشی

 دانشجو به سواالت جلسه گذشته ییپاسخگو

 


