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 :)به تنفسيزير بنايي حفظ سالمت؛ مفهوم اختالالت در اين درس با تدريس مفاهيم  مقدمه)شرح درس ،

دانشجو کمک مي شود تا با تلفيق آموخته هاي خود با علوم پايه بتواند از نظريه ها و مفاهيم پرستاري ضمن 
ن و سالمندان استفاده کند. در اين راستا الزم است تقويت به کار گيري فرايند پرستاري در مراقبت از بزرگساال

مهارت هاي تفکر خالق در کاربرد تشخيص هاي پرستاري به منظور تامين حفظ و ارتقاي سالمت بزرگساالن 
 و سالمندان از پيشگيري تا توانبخشي مد نظر قرار گيرد.

 

 :و اختالالت دستگاه تنفس و نحوه بررسی و دانشجو با مفاهيم نوين پرستاری در رابطه با سالمت  هدف کلی

شناخت بيماران مبتال به ناراحتی های تنفسی و همچنين تصميم گيری مناسب در انتخاب الويت ها با توجه به 

  فرآيند پرستاری آشنا می شود .

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا يماز دانشجويان انتظار           

 .تشريح و فيزيولوژی دستگاه تنفس را شرح دهد 

 .روشهای معاينه فيزيكی قفسه سينه و روشهای تشخيصی اختالالت تنفس را شرح دهد 

   ... عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفس مانند سرماخوردگی، سينوزيت، رينيت، الرنژيت ، التهاب لووزه و

 و مراقبت های پرستاری عمل جراحی لوزه را بيان کند .را شرح دهد 

 . مراقبت های پرستاری و درمان عفونت های راه هوايی فوقانی را بيان کند 

 .خونريزی های بينی ، ترومای راه هوايی فوقانی و انسداد بينی را شرح دهد 

                             :شااماره درس  تعااداد و نااوح وايااد: یاا  وايااد   تنفساایاخااتت ت  (2/ستتالمندان ) پرستتتاري بزرگستتاالننااام درس:      

                                            بزرگسال سالمند ی  دروس پیش نیاز:

                         پرسااتاری                گااروه آموزشاای:                 دانشااکده: پرسااتاری               کارشناساای پرسااتاریرشااته و مقطااص تیصاایلی:   

 دکتر مصطفی راد نام مدرس:

                                                                                          52/02/99   تاریخ پایان ترم:                      52/6/99تاریخ شروح ترم:         99-98: سال تیصیلی     سه ترم تیصیلی: 

یا   و ساعت برگزاری کاتس :   روز                پردیس دانشگاه بلوک بی میل تشکیل کتس:           جلسه 9تعداد جلسات:   

 59/02/0399تاریخ امتیان:      52-08شنبه 
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 اپی ، فيزيو تراپی قفسه صدری و انواع مداخالت پرستاری و درمانی را در بيماری های تنفسی مانند اکسيژن تر

 ... را شرح دهد.

     ، عفونتهای قسمت تحتانی دستگاه تنفس مانند پنومونی ، آبسه ، برونشكتازی ، آتلكتوازی ، پلووروزی ، آممويم

 سل و ...  را توضيح داده و مراقبت های مربوطه را بيان کند.

  م  و مراقبتهای مربوطه را شرح دهد.) برونشيت مزمن ، آمفيزم( آسبيماريهای انسدادی مزمن ريه 

 .نارسايی حاد و مزمن تنفس را شرح دهد 

 .آمبولی ريه، بيماريهای پلور و مدياستن و مراقبتهای الزمه را بيان کند 

 . سرطان ريه و حنجره را شرح دهد 

 

 

 استراتژی آموزشی)روشهای تدریس(:
            بحث در گروههاي کوچک    □                يگروه بحث □           کنفرانس □          سخنراني  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشي□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 وسایل کم  آموزشی : 

 د، نمایش تصاویرکامپیوتر و دیتا پروژکتور، ماژی  و وایت بر
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 از دانشجو انتظار می رود :  

 دارای زير بنای علمی مناسب جهت فراگيری مطالب مورد تدريس باشد

 با استفاده از آموزش های داده شده سعی در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات کتابخانه ای بنمايد.

 بدون غيبت در کالس های درس حضور يافته و در مباحث علمی شرکت مؤثر داشته باشد. بطور منظم و مداوم و

کوئيز بدون اطالع قبلی برگزار ميشود و دانشجويان در هر جلسه بايد آمادگی الزم را داشته   : * امتحان ميان ترم

              باشند.

 (گزار ميشودبر تستی و تشريحیبصورت ) ....  * تاريخ امتحان پايان ترم:

  
  نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی: *

 % 5    حضور مداوم و بدون غيبت                                              

 مجموع  =  نمره نهايی           % 55  کوئيز   حضور فعال و شرکت در بحث ها و پاسخ به سئواالت   

 % 07                                                           امتحان پايان ترم   

 ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان: *
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 :نیوه ارزشیابی دانشجو 
 □ پاياني                   □مرحله اي                       :مرايل ارزشیابی

 

 

 درصد از نمره نهايي 5حضور و غياب
 درصد از نمره نهايي...تکاليف............انجام  کالسي و فعاليت

 درصد از نمره نهايي 25امتحان ميان ترم
 درصد از نمره نهايي 07امتحان پايان ترم

  جور کردني □            صحيح و غلط □         چند گزينه اي    □        تشريحي   □        شفاهي  □    :نوح امتیان میان ترم

   جور کردني □           صحيح و غلط  □        چند گزينه اي     □       تشريحي    □     شفاهي     □   :نوح امتیان پایان ترم
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 مدرس عنوان ساعت تاريخ رديف  
از  دگی الزم دانشجويان قبلآما

 شروع کالس

  1   
معاينه  مروری بر تشريح و فيزيولوژی دستگاه تنفس، روشهای

نفسفيزيكی قفسه سينه و روشهای تشخيصی اختالالت ت  
دمصطفی را  

و  مطالعه مباحث قبل از کالس

ش شرکت فعال در بحث و پرس

 و پاسخ

  5   

دگی، ند سرماخورعفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنفس مان

ای سينوزيت، رينيت، الرنژيت ، التهاب لوزه و ... و مراقبت ه

 پرستاری عمل جراحی لوزه

دمصطفی را  

و  مطالعه مباحث قبل از کالس

ش شرکت فعال در بحث و پرس

 و پاسخ

  3   
  مراقبت های پرستاری و درمان عفونت های راه هوايی فوقانی

نی وايی فوقانی و انسداد بيخونريزی های بينی ، ترومای راه ه  
دمصطفی را  

و  مطالعه مباحث قبل از کالس

ش شرکت فعال در بحث و پرس

 و پاسخ

دمصطفی را سرطان ريه و حنجره و مراقبت های پرستاری مربوطه   9    

و  مطالعه مباحث قبل از کالس

ش شرکت فعال در بحث و پرس

 و پاسخ

  5   

ی ، آبسه ، مانند پنومون عفونت های قسمت تحتانی دستگاه تنفس

بت های برونشكتازی ، آتلكتازی ، پلوروزی ، آمميم ، سل و مراق

 مربوطه 

دمصطفی را  

و  مطالعه مباحث قبل از کالس

ش شرکت فعال در بحث و پرس

 و پاسخ

  6   

ند ادامه بحث عفونت های قسمت تحتانی دستگاه تنفس مان

آمميم ،  پلوروزی ،پنومونی ، آبسه ، برونشكتازی ، آتلكتازی ، 

 سل و مراقبت های مربوطه

دمصطفی را  

و  مطالعه مباحث قبل از کالس

ش شرکت فعال در بحث و پرس

 و پاسخ

دمصطفی رام  و ) برونشيت مزمن ، آمفيزم( آسبيماريهای انسدادی مزمن ريه    0   و  مطالعه مباحث قبل از کالس 
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ش شرکت فعال در بحث و پرس مراقبت های مربوطه 

 و پاسخ

مهآمبولی ريه، بيماريهای پلور و مدياستن و مراقبت های الز   8   دمصطفی را   

و  مطالعه مباحث قبل از کالس

ش شرکت فعال در بحث و پرس

 و پاسخ
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