دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند
دفتر توسعه مطالعات دانشکده علوم پزشکی (آموزش مجازی)
گروه پرستاری
فرم طرح درس الکترونیکی

عنوان درس  :بزرگساالن/سالمندان (3غدد و عفونی)

مدت درس الكترونيكي(برحسب ساعت) 12 :ساعت غدد 8-ساعت بيماری های عفوني واگير دار و غير واگير
گروه هدف  :دانشجویان مقطع کارشناسي پرستاری
رشته تحصيلي :پرستاری

محل اجرا :سيستم  LMSدانشگاه و نرم افزار Adobe Connect

مشخصات مسئول درس:

عسل سراجی-دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری-هیأت علمی گروه پرستاری

مسئول درس :عسل سراجي

تلفن تماس021-73122-29 :

پست الكترونيك

a.seraj3713@gmail.com

مقدمه (توضيح مختصری از دوره  /درس)
این درس شامل اختالالت متابولیکی و بیماری های عفونی واگیردار و غیر واگیر و مراقبت در آن ها می باشد .ضمن تدریس این
دروس به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده و با بهره گیری از نظریه ها و مفاهیم پرستاری
و مهارت های تفکر خالق بر اسای فرآیند پرستاری به مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند نیازمند درمان و مداخالت پرستاری
در بیماریهای داخلی و جراحی بپردازد.

هدف کلی
ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به اختالالت شایع متابولیک و حفاظتی و
همچنین روش کار در اتاق عمل با کاربرد فرآیند پرستاری و بهره گیری از مهارت تفکر خالق ،اصول اخالقی و موازین شرعی

اهداف رفتاری
در پایان درس دانشجویان قادر باشند:
جلسه

اهداف

اول(غدد)

بررسي سيستم آندوکرین

دوم

اختالالت غده هيپوفيز

اهداف رفتاری
 .1آناتومي و فيزیولوژی غدد درون ریز را با  70درصد
صحت توضيح دهد.
 .2نحوه عملكرد هورمون های درون ریز را با 80
درصد صحت پاسخ دهد.
 .3بررسي و ارزیابي های تشخيصي سيستم آندوکرین
را با  80درصد صحت پاسخ دهد.
.1
.2
.3
.4

فيزیولوزی غده هيپوفيز را با  80درصد صحت شرح
دهد.
عملكرد هورمونهای هيپوفيز قدامي و خلفي را به
تفكيك و با  80درصت صحت توضيح دهد.
عالئم تومورهای هيپوفيز را با  ۹0درص صحت
فهرست نماید.
عالئم ،روش های تشخيصي ،مراقبتهای طبي و

پرستاری در دیابت بيمزه را با  80درصت صحت
توضيح دهد.
 .5عالئم ،روش های تشخيصي ،مراقبتهای طبي و
پرستاری در سندرم ترشح نابجای ادرای را با 80
درصت صحت توضيح دهد.
سوم

اختالالت غده تيروئيد و پاراتيروئيد

چهارم

اختالالت غده آدرنال

.1

پاتوفيزیولوژی هورمونهای تيروئيد را با  80درصد
صحت شرح دهد.
بررسيهای تشخيصي غده تيروئيد را با  80درصد
صحت فهرست نماید
 .عالیم باليني کم کاری تيروئيد را با  ۹0درصد
صحت شرح دهد.
درمانهای طبي کم کاری تيروئيد را با  80درصد
صحت توضيح دهد.

.5

مداخالت پرستاری و دالیل آن را در کم کاری
تيروئيد با  ۹0درصد صحت بيان نماید.
عالیم هيپر تيروئيدی را با  80درصد صحت
فهرست نماید.
تدابير درماني هيپرتيروئيدی را با  80درصد صحت
شرح دهد.
فرایند پرستاری از بيمار مبتال به پرکاری تيروئيد

.2
.3
.4

.6
.7
.8

را با  ۹0درصد صحت توضيح دهد.
 .۹تدابير درماني و مراقبتي تومورهای تيروئيد را با ۹0
درصد صحت شرح دهد.
 .10پاتوفيزیولوژی پرکاری پاراتيروئيد را با  80درصد
صحت توضيح دهد.
 .11تدابير درماني و پرستاری پرکاری پاراتيروئيد را با
 ۹0درصد صحت شرح دهد.
 .12عالیم کم کاری پاراتيروئيد را با  80درصد صحت
فهرست نماید.
 .13درمانهای طبي و مراقبت پرستاری کم کاری
پاراتيروئيد را با  ۹0درصد صحت شرح دهد.
 .1عملكرد بخش مرکزی آدرنال را با  80درصد صحت

توضيح دهد.
 .2عملكرد هورمونهای بخش قشری آدرنال را با 80
درصد صحت توضيح دهد.
 .3عالیم باليني فئوکروموسيتوم را با  70درصت
صحت فهرست نماید.
 .4بررسي های تشخيصي و تدابير درماني
فئوکروموسيتوم را با  ۹0درص صحت توضيح دهد.
.5
.6
.7
.8
.۹

عالیم  ،نشانه ها و بررسيهای تشخيص بيماری
آدیسون را با  70درصت صحت فهرست نماید.
آموزش مراقبت از خود به بيمار مبتال به نارسایي
آدرنال را با  ۹0درصد صحت شرح دهد.
عالیم باليني سندرم کوشينك را با  70درصد
صحت فهرست نماید.
سه تست تشخيصي مهم در سندرم کوشينگ را را
با  70درصد صحت توضيح دهد.
فرآیند پرستاری بيمار مبتال به سندرم کوشينك را

با  ۹0درصد صحت شرح دهد.
 .10تدابير طبي و مراقبتي آلدسترونيسم اوليه را با ۹0
درصد صحت توضيح دهد.
 .11نكات پر اهميت در آموزش مراقبت از خود به بيمار
مبتال به آلدسترونيسم را با  ۹0درصد صحت
توضيح دهد.
پنجم

بررسي و شناخت بيماران مبتال به
بيماری های عفوني-شناخت بيماری

 .1تعریف بيماری های عفوني واگيردار و غيرواگيردار
را با  80درصد صحت شرح دهد.

های باسيلي

 .2اهميت نقش پرستار در پيشگيری تا درمان
بيمارهای عفوني را با  80درصد صحت شرح
دهد.
 .3تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
عفونت های قابل انتقال مقاربتي شامل سوزاک،
سفليس و هرپس را با  80درصد صحت شرح دهد.
 .4تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
عفونت های باکتریال شامل وبا و سل ریه را با ۹0

درصد صحت شرح دهد
 . .5تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
عفونت های باسيلي شامل سالمونال ،شيگلوز ،تب
مالت و تيفوئيد را با  ۹0درصد صحت شرح دهد.
شناخت بيماری های عفوني،
ویروسي ،مننژیت مننگوکوکي ،کزاز،
گانگرن گازی و جذام

ششم

 .1تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
عفونت های ویروسي شامل آنفوالنزا ،منونوکلئوز
عفوني ،هاری ،سارس ،ایدز ،جنون گاوی ،لشمانيوز،
ماالریا ،تب کریمه و هيستوپالسموزیس را با 80
درصد صحت شرح دهد.
 .2تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
مننژیت مننگوکوکي را با  ۹0درصد صحت شرح
دهد.
 .3تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
کزاز را با  ۹0درصد صحت شرح دهد.
 .4تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
گانگرن گازی را با  80درصد صحت شرح دهد.
 .5تظاهرات باليني و درمان های طبي و پرستاری
جذام را با  80درصد صحت شرح دهد.

نحوه ارائه درس:

مجازی 

ترکيبي(حضوری-مجازی)

روش ارزشیابی
عنوان

ردیف

نمره

مثال

1

حضور فعال

 1نمره

2

آزمون های دوره ای (ميان ترم ،کوئيز و)...

 6نمره

3

آزمون پایان ترم

 ۹نمره

4

انجام تكاليف طبق شناسنامه درس

 2نمره

5

شرکت فعال در فضاهای مشارکتي

 2نمره

استاد بسته به اهميت هر یك از موارد ،مي تواند نمرات آنها را تغيير دهد.

ابزارهای ارائه درس مجازی
موارد مورد نياز برای ارائه درس

عنوان

توضيحات

اسالید

محتوای الكترونيك دوره/درس

سرفصل های کامل درس براساس
ضوابط اعالم شده وزارت بهداشت،؛
درمان و آموزش پزشكي که مي
تواند بصورت محتوای متن،
دیداری شنيداری ،انيميشن،
اسالید ،فيلم و  ...باشد.

 LMSو پست الكترونيكي

تاالرهای گفتگو

فضای مشارکتي از نوع یادگيری

Easy Quizzy

آزمون ها

الكترونيك غير همزمان مي باشد
که برای بحث و تبادل نظر ميان
استاد و فراگيران در مورد
موضوعات مرتبط با محتوای
دوره/درس ،به کار مي رود.

&
Ispring

آزمون های آنالین کهه از سهواالتي
که قبال طراحي شده  ،انجام
مي شوند و بالفاصهله نتيجهه انهواع
آزمونها (به جز تشریحي) محاسبه

شده و به فراگير بازخورد داده مهي
شود.


تكاليف

گروهي و انفرادی



تكاليف ،برنامه هایي هستند که
استاد درس به فراگيران به صورت
الكترونيكي عرضه مي نماید تا در
مهلت مقرر انجام داده و به استاد
درس تحویل دهند.

اتاق گپ

یا  chat roomامكان مكالمه
همزمان استاد و فراگيران در یك
درس را فراهم مي نماید .توصيه
مي شود برای درس های کامال
مجازی حداقل دو جلسه گپ به
ازای هر واحد درسي ،برنامه ریزی
شود.

شفاهي(ميكروفون)
نوشتاری



منابع

فهرست منابع چاپي درس بایستي
در این قسمت عرضه شود ،تا
فراگيران بتوانند به آنها رجوع
نمایند.



لينك ها

ارائه مقاالت ،کتاب های آنالین و
وب سایت های مرتبط با
درس نيز بسيار ضروری و مناسب
مي باشد.

-

واژه نامه

ایجاد واژه نامه درس به صورت
فعال در متن دروس با

با استفاده از  Podsو سپس Poll

نظرسنجي

حداقل  011واژه
نظرسنجي فراگيران درباره مطالب
درسي و تعامل استاد با فراگيران

در صورت نياز به هر کدام از ابزار های مورد نياز ،در محل مورد نظر و در کنار عنوان ها عالمت بزنيد

وظايف و تكالیف فراگیر:







قبل از حضور درکالس در مورد درس ھمان جلسه (طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد.
به موقع در کالس حاضر شود و اعالم حضور شفاهي کند.
رعایت حرمت کالس و استاد را بنماید.
در  Chat Roomجز مطالب مرتبط درس و کالس مطلبي زا مطرح نكند.
در بحثھا فعاالنه شرکت نماید.

 تكاليف را بموقع ارائه نماید.
 در تمام ارزیابي های برگزار شده دوره ای ،نهایي و مستمر شرکت داشته باشد.

روش ارزشیابی
عنوان

ردیف

نمره

مثال

1

حضور به موقع و فعال در کالس

 1نمره

2

آزمون های حين دوره (ميان ترم ،کوئيز و)...

 5نمره

3

آزمون پایان ترم

 10نمره

4

انجام تكاليف (ارائه بيب کارت و مطالعه مقاالت روز)

 3نمره

5

شرکت فعال در فضاهای مشارکتي

 1نمره

منابع تكمیلی برای مطالعه:
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Philadelphia: Saunders.
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