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جدول طرح دوره
شماره
عنوان جلسه
جلسه
مروری بر آناتومی و فيزﯾولوژی سيستم گوارش
١
بررسی ،معاﯾنات فيزﯾکی و ارزﯾابی تشخيصی سيستم گوارش
٢

آشناﯾی با اختالالت دھان ،غدد بزاقی و مری
اختالالت دندان
اختالالت فک
اختالالت غدد بزاقی
اختالالت مری
آشناﯾی با اختالالت معده و دوازدھه
گاسترﯾت
زخم پپتيک
خون ريزي معده
چاقی
بي اشتھايي
لوله گذاری دستگاه گوارش
روش ھای تغذﯾه اي خاص

۵

آشناﯾی با اختالالت روده و رکتوم
ﯾبوست
اسھال
بی اختياری مدفوع
سندرم روده تحرﯾک پذﯾر
اختالالت سوء جذب
ادامه آشناﯾی با اختالالت روده و رکتوم
اختالالت التھابی حاد روده
اختالالت التھابی مزمن روده
انسداد روده کوچک

٣

۴

۶

روش تدرﯾس

مدرس

سخنرانی،
پرسش و پاسخ
نماﯾش فيلم
سخنرانی،
پرسش و پاسخ

سخنرانی،
پرسش و پاسخ

سخنرانی،
پرسش و پاسخ
نماﯾش فيلم
سخنرانی،
پرسش و پاسخ

سخنرانی،
پرسش و پاسخ
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٧

انسداد روده بزرگ
مراقبت از بيمار با کلستومی و ايلئوستومي
سرطان ھای دستگاه گوارش
تومورھای دھان ،حلق ،مری
جراحی گردن و تدابير پرستاری
سرطان معده و دوازدھه
جراحی معده
سرطان ھای کلورکتال
بيماری ھای آنورکتال

سخنرانی،
پرسش و پاسخ

نحوه ارزشيابي  :روش برگزاري امتحانات و فرمت آزمون ھا :سواالت چھار گزينه اي و تشرﯾحی
*** ارزشيابی پرستاری گوارش  ۵نمره از کل  ٢٠نمره پرستاری بزرگساالن /سالمندان ) (١می باشد.
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵

شرح فعاليت
حضورمنظم و شرکت فعال در کالس
آزمون ھای تکوﯾنی )کوئيز(/پرسش و پاسخ
ترجمه مقاالت روز
آزمون تراکمی )امتحان پايان ترم (
جمع

نمره
٠.۵
١
٢
١۶.۵
٢٠
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جدول زمان بندی ارائه برنامه درس :پرستاری گوارش

شماره
جلسه

١

٢

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

-١مروری بر آناتومی و
فيزﯾولـــوژی سيســـتم
گوارش
 -٢بررســـی ،معاﯾنـــات
فيزﯾکــــی و ارزﯾــــابی
تشخيصـــی سيســـتم
گوارش

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١ســـاختمان و عملکـــرد ارگـــان ھـــای
دستگاه گوارش را توصيف کند.
 -٢فراﯾنـــد ھـــای شـــيمياﯾی و مکـــانيکی
دستگاه گوارش را توضيح دھد.
 -٣توانــاﯾی بررســی و شــناخت از بيمــار
مبتال به اخـتالالت گوارشـی را بـه دسـت
آورد.
 -۴آمـادگی ھــای الزم و آمـوزش مناســب
قبل و بعد از پروسـيجرھای تشخيصـی را
توضيح دھد.

 -١آشـــــــناﯾی بـــــــا دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
اخــتالالت دھــان ،غــدد  -١اقـــدامات پرســـتاری بيمـــاران دچـــار
مشکالت مربوط به حفره دھان را توضـيح
بزاقی و مری
دھد.
• اختالالت دندان
 -٢مراقبـــت پرســـتاری از بيمـــاران دچـــار
• اختالالت فک
• اختالالت غدد بزاقی ضــاﯾعات لــب ،لثــه ،دنــدان ،دھــان و غــدد
بزاقی را توضيح دھد.
• اختالالت مری
 -٣مشــکالت مــری ،تظــاھرات بــالينی و
کنترل آن را توضيح دھد.
 -۴از فراﯾنـــــد پرســـــتاری بـــــه عنـــــوان
چھــارچوبی بــرای مراقبــت از بيمــار دچــار
مشکالت مری استفاده نماﯾد.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(١
شناختي )(٢
شناختي )(٣

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint

شناختي )(٢

شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(۵

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد
موالژ
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شماره
جلسه

٣

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١آشـــــــناﯾی بـــــــا دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
اخـــــتالالت معـــــده و -١علـــت ،تظـــاھرات بـــالينی ،و درمـــان
گاسترﯾت حـاد ،گاسـترﯾت مـزمن ،و زخـم
دوازدھه
پپتيک را مقاﯾسه کند.
• گاسترﯾت
-٢تدابير پرستاری بيمار دچار گاسـترﯾت را
• زخم پپتيک
شرح دھد.
• خون ريزي معده
 -٣از فراﯾند پرستاری به عنوان چھـارچوبی
• چاقی
بــرای مراقبــت از بيمــار دچــار زخــم پپتيــک
• بي اشتھايي
استفاده نماﯾد.
-۴درمــان داروﯾــی ،تغذﯾــه ای و جراحــی
بيمار دچار زخم پپتيک را توضيح دھد.
-۵علل و عالﯾم زخم معده و دوازدھه را با
ھم مقاﯾسه کند.
 -۶انواع خون رﯾزی ھای دستگاه گوارش و
روش درمان آن را بداند
 -٧انــواع فتــق ھــای دســتگاه گــوارش را
مقاﯾسه کند.
-٨بيماری چاقی را تعرﯾف کند.
 -٩انــواع جراحــی ھــای چــاقی را توضــيح
دھد.
 -١٠از فراﯾنــــد پرســــتاری بــــه عنــــوان
چھــارچوبی بــرای مراقبــت از بيمــار تحــت
جراحی معده به کار برد.
 -١١نيازھای مراقبتی در منزل بيمار تحـت
جراحی معده را شناساﯾی نماﯾد.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(۴
شناختي )(٢
شناختي )(۵
شناختي )(٢

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(۴
شناختي )(١
شناختي )(۴
شناختي )(١
شناختي )(٢
شناختي )(۵
شناختي )(٢
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شماره
جلسه

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١لوله گذاری دستگاه
گــوارش و روش ھــای
تغذﯾه

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١اھــداف و انــواع لولــه گــذاری دســتگاه
گوارش را توضيح دھد.
 -٢اھداف و موارد مصرف تغذﯾـه ورﯾـدی را
شناساﯾی کند.
 -٣تدابير پرسـتاری در بيمـاران دارای لولـه
بينـــــــــی ،معـــــــــده و بينـــــــــی -روده،
گاستروســتومی و ژژنوســتومی را توضــيح
دھد.
 -۴فراﯾند پرستاری را به عنوان چھارچوبی
بــرای مراقبــت از بيمــار دارای نــوع خــاص
تغذﯾه به کار گيرد.
 -۵آموزش ھای الزم در مـورد بيمـار دارای
لوله گوارشی را تعيين نماﯾد.
 -۶اقـــدامات پرســـتاری در پيشـــگيری از
عوارض تغذﯾه روده ای و ورﯾـدی را توضـيح
دھد.
دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
-١نيازھــای ﯾــادگيری مراقبــت ســالمتی
بيمــاران مبــتال بــه ﯾبوســت ﯾــا اســھال را
تعيين کند.
-٢وضعيت ھای سوء جذب را بـا توجـه بـه
پاتوفيزﯾولوژی ،تظاھرات بالينی و کنترل آن
ھا مقاﯾسه کند.

۴

۵

 -١آشـــــــناﯾی بـــــــا
اختالالت روده و رکتوم
• ﯾبوست و اسھال
• بی اختياری مدفوع
• سندرم روده تحرﯾـک
پذﯾر
• اختالالت سوء جذب

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(٢

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(۵
شناختي )(٣
شناختي )(٢

شناختي )(٣
شناختي )(۴

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد
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شماره
جلسه

۶

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١ادامــه آشــناﯾی بــا
اختالالت روده و رکتوم
• اخـــتالالت التھـــابی
حاد روده
• اخـــتالالت التھـــابی
مزمن روده
• انسداد روده کوچک
• انسداد روده بزرگ
• مراقبــت از بيمــار بــا
کلســــــــــــــــتومی و
ايلئوستومي

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
وضعيت ھای تشخيص آپاندﯾسـيت
-١
را شناساﯾی کند.
فراﯾنـــد پرســـتاری را بـــه عنـــوان
-٢
چارچوبی برای مراقبت از بيماران مبتال به
دﯾورتيکوليت به کار برد.
بيماری کرون را با کوليت اولسراتيو
-٣
بـــا توجـــه بـــه پـــاتوفيزﯾولوژی ،تظـــاھرات،
ارزشـــيابی بـــالينی ،تشخيصـــی ،طبـــی،
جراحی و پرستاری را مقاﯾسه کند.
-۴فراﯾند پرستاری را به عنوان چھـارچوبی
بــرای مراقبــت از بيمــار مبــتال بــه بيمــاری
التھابی روده به کار گيرد.
-۵فراﯾند پرستاری را به عنوان چھـارچوبی
برای مراقبت از بيمار مبتال به انسداد روده
به کار گيرد.
-۶آمـــوزش ھـــای الزم بـــه بيمـــار دارای
کلستومی و اﯾلئوستومی به کار گيرد.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(٢
شناختي )(۵
شناختي )(۴

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(۵
شناختي )(۵
شناختي )(٣
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شماره
جلسه

٧

تارﯾخ
جلسه

اھداف اختصاصی
)رئوس مطالب(

اھداف وﯾژه
رفتاری

 -١ســـــرطان ھـــــای
دستگاه گوارش
• تومورھـــای دھـــان،
حلق ،مری
• جراحـــــی گـــــردن و
تدابير پرستاری
• ســـــرطان معـــــده و
دوازدھه
• جراحی معده
• ســــــرطان ھــــــای
کلورکتال
• بيمـــــــاری ھـــــــای
آنورکتال

دانشجو پس از پاﯾان درس قادر باشد:
 -١اقـــدامات پرســـتاری از بيمـــار دچــــار
سرطان حفره دھانی را تعيين کند.
 -٢عوارض جراحی گردن و نحـوه مـدﯾرﯾت
آن را توصيف کند.
 -٣فراﯾنـــــد پرســـــتاری را بـــــه عنـــــوان
چھــارچوبی بــرای مراقبــت از بيمــار دچــار
سرطان معده و دوازدھه به کار برد.
 -۴از فراﯾند پرستاری به عنوان چـارچوبی
برای مراقبت از بيمار تحت جراحی معـده
به کار برد.
 -۵نيازھای مراقبتی در منزل بيمـار تحـت
جراحی معده را شناساﯾی نماﯾد.
 -۶فراﯾند پرستاری را به عنوان چـارچوبی
برای مراقبـت از بيمـار مبـتال بـه سـرطان
رکتوم به کار گيرد.
 -٧فراﯾند پرستاری را به عنوان چـارچوبی
بــرای مراقبـــت از بيمـــار مبـــتال بـــه ﯾـــک
وضعيت آنورکتال به کار گيرد.

حيطه)شناختی،
عاطفی ،روانی-
حرکتی(
شناختي )(٢
شناختي )(٢
شناختي )(۵

شناختي )(۵

روش
ﯾاددھی
ﯾادگيری

مواد و
وساﯾل
آموزشی

 سخنرانی پرسش وپاسخ
 بحــــــــثگروھی

وﯾدئو پرژکتور و
لب تاپ
)(Powerpoint
اســــــتفاده از
ماژﯾک و واﯾـت
برد

شناختي )(٢
شناختي )(۵

شناختي )(۵
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