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 هدف کلی
 اسکلتی، نحوه مراقبت و درمان بیماران مبتتال بته    -دانشجو باید با ارزیابی عملکرد دستگاه عضالنی درس پایان این در

آشتنایی داشتته باشتد و بتوانتد     استکلتی   -عضتالنی  یان به ترومایمراقبت و درمان مبتالاسکلتی،  -اختالالت عضالنی

 آموخته های خود را در حین مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت عضالنی اسکلتی بکار ببرد.
 

 

 هدف کلی ردیف
 اهداف ویژه

 دانشجو قادر باشد:

1 
 -ارزیابی عملکرد دستگاه عضالنی

 اسکلتی

 را شرح دهد.اسکلتی  -عضالنیآناتومی و فیزیولوژی سیستم 

بررسی و شناخت دستگاه حرکتی، تاریخچه سالمتی، انجام معاینات فیزیکی، 

تستهای تشخیصی و عالئم شایع و مراقبت های پرستاری مبتنی بر تشخیص 

 های پرستاری را بیان نموده و در مراقبت از مددجوی مبتال آن را بکار بندد.

2 

مراقبت و درمان  ساماندهی

 -عضالنیمبتالیان به اختالالت 

 اسکلتی

را در مددجویان مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری استئوپروز را شرح داده و 

 مبتال به کار بندد.

را در مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری و توضیح دهد را  استئوماالسی

 مددجویان مبتال به کار بندد.

را در مددجویان مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری شرح داده و را  بیماری پاژه

 مبتال به کار بندد.

را در مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری و  بیان نمایدرا  نقرس و آرتریت نقرسی

 مددجویان مبتال به کار بندد.

را در مددجویان مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری را بیان نماید و  استئوآرتریت

 به کار بندد. مبتال

را در مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری انواع عفونتهای استخوان را شرح دهد و 



 مددجویان مبتال به کار بندد.

را در مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری انواع اختالالت پا را توضیح دهند و 

 مددجویان مبتال به کار بندد.

را اقبت مبتنی بر فرایند پرستاری مرانواع اختالالت بافت همبند را شرح دهند و 

 در مددجویان مبتال به کار بندد.

3 
مراقبت و درمان مبتالیان به 

 اسکلتی -ترومای عضالنی

مراقبت مبتنی و انواع صدمات سیستم عضالنی، حرکتی، مفاصل را توضیح دهد 

 را در مددجویان مبتال به کار بندد. بر فرایند پرستاری

را در مراقبت مبتنی بر فرایند پرستاری شکستگی ها و انواع آن را شرح دهد و 

 مددجویان مبتال به کار بندد.

مراقبت مبتنی در رفتگی ، پیچ خوردگی و کشیدگی را با یکدیگر مقایسه کند و 

 را در مددجویان مبتال به کار بندد. بر فرایند پرستاری
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 ارزشیابی:
 

 تاریخ نمره روش

 طبق تاریخ مقرر 1 کنفرانس

  0.5 حضور مرتب در جلسات کالس

  0.5 شرکت فعال در کالس

  1 ترجمه مقاالت مربوطه و ارائه خالصه آن در کالس 

  3 آزمون ميان ترم

 برنامه دانشکده 14 آزمون پاياني

 


