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 : مطالب درسکلي رئوس 
در مراقبت از  یپرستار ندیفرآ یریضمن بکارگشود  یبه دانشجو کمک م ریواگ ریو غ ریواگ یعفون یها یماریو ب یاختالالت دستگاه عصبمرتبط با  میمفاه سیدرس با تدر نیر اد

به منظور  یپرستار یها صیتفکر خالق در کاربرد تشخ یمهارتها تیراستا الزم است تقو نیاستفاده کند .در ا در بالین یپرستار میها و مفاه هیبتواند از نظربزرگساالن و سالمندان 
 .ردینظر قرار گ دم سطوح مختلف پیشگیریدر حفظ و ارتقا سالمت بزرگساالن و سالمندان  ن،یتام
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 دستگاه عصبي و بيماری های عفوني واگير و غير واگير تبزرگسال و سالمند مبتال به اختالال مارانيمراقبت از ب يدانشجو با اصول کل ييآشنا :هدف کلي درس
 

 پرسش و پاسخ، ( لميسخنراني با استفاده از وسايل کمك آموزشي )اساليد ،پاورپوينت، ف روش آموزش:

 اجرای درس:  شيوه

 پرسش و پاسخ و مقدمه 

  بخش اول درس 

  استراحت 

  بخش دوم درس 

 مطالب جمع بندی 

 دقيقه  01مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان :    

 دقيقه  01مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان :    

 دقيقه  01مدت زمان :    

 

 ی ارزشيابي نحوه

 ترم ميان آزمون  

 ترم پايان آزمون 

 کالس جلسات در منظم و فعال حضور 
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تاريخ 
برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمك  روش تدريس

 اهداف حيطه آموزشي

 جلسه اول

 

 

آناتومی و فیزیولوژی سیستم مغز و مروری بر 
 اعصاب

 

 

، سخنرانی
 پرسش و پاسخ

 

 

 پروژکتور ویدوئو
 توای کامپیوتر، و

 برد

 

 

 شناختی

 .دهد شرح را عصبی دستگاه مختلف تقسیمات

 ها را شرح دهد.آن عملکرد و عصبی دستگاه دهنده تشکیل بافتهای

 . نماید بیان را مغزی بافت کننده حمایت مختلف ساختمانهای

 .دهد توضیح را مغزی مختلف لوبهای عملکرد

 .دهد شرح را مخچه عملکرد

 .دهد شرح را مغز ساقه عملکرد

 .یدنما بیان را مغزی اعصاب عملکرد

 یعصب تیوضعو شناخت  یبررسآشنایی با  جلسه دوم

 

، یسخنران
 پرسش و پاسخ

 

 

ویدوئو پروژکتور 
 تیو کامپیوتر، وا

 برد
 شناختی

 .دهد حیعملکرد مغز را توض ینحوه بررس

  .کند انیاعصاب جمجمه ای را ب ینحوه بررس

 .کند انیحرکتی را ب ستمیس یو بررس نهینحوه معا

 .کند انیحسی را ب ستمیس یو بررس نهینحوه معا

  .کند انیرا ب یو عمق یسطح یرفلکس ها یبررس یچگونگ

 دهد. حیو معاینه مخچه ای را توض ینحوه بررس

 سومجلسه 

 
و اصول درمانی  ICPعلل افزایش  آشنایی با 

 ICPو مراقبتی در بیماران با افزایش 
 

بر اساس مراقبت از بیماران بیهوش آشنایی با 
 فرآیند پرستاری

 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 

 شناختی

 

 
 

 .فشار داخل جمجمه و مقادیر طبیعی آن را بیان کند

 .را شرح دهدICP عوامل خطر و پاتوفیزیولوژی افزایش

 .دینما انیرا بICP  عالئم بالینی افزایش

 .امواج آن را بیان نمایدو ICP  های مانیتور روش

 .عوارض فشار داخل جمجمه را توضیح دهد

 شرح دهد.ICPدرمان و مراقبت پرستاری در افزایش  

 مفهوم هوشیاری را شرح دهد.
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 .دینما انیعلل مختلف کاهش سطح هوشیاری را ب

 کند. انیبررسی بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری را ب روشهای

 دهد. حیدرمانی در بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری را توض اهداف

از بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری را بر اساس فرآیند پرستاری  مراقبت

 توضیح دهد.

 چهارمجلسه 

 
 

صدمات وارده به سر و مغز آشنایی با 
ه , هماتوم , کوفتگی , تکان شکستگی جمجم)

 (مغزی

 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

 

پروژکتور ویدوئو 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 
 
 

 شناختی

 .دهد حیابعاد مختلف و ضرورت پیشگیری از صدما ت مغزی را توض

 . عوامل خطر و انواع صدمات مغزی را بیان نماید

 .دینما انیعالئم با لینی، معاینه وروشهای تشخیصی صدمات مغزی را ب

 .نمایداقدامات درمانی پیش بیمارستانی و بیمارستانی را بیان 

 .عوارض ناشی از صدمات مغزی را توضیح دهد

 .دینما حیمراقبتهای پرستاری از بیماران با صدمات مغزی را تشر

 پنجمجلسه 

 

بیماریهای عروق مغزی )سکته با آشنایی 
 –مغزی، آنوریسم، مالفورماسیون وریدی 

 (شریانی

 

 یداخل جمجمه ا یها یجراحآشنایی با 

 
 

 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 
 

 

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیکامپیوتر، واو 

 برد

 

 

 

 

 شناختی
 

 

 .انواع سکته هاي مغزي را ليست نمايد
 .علل بروز سکته هاي مغزي را بيان نمايد

 .عالئم باليني بيماران مبتال به سکته هاي مغزي را بر اساس علت بروز آنها مقايسه نمايد
 .را در سکته هاي مغزي را شرح دهد ياقدامات تشخيصي درمان

 .ر مبتال به سکته هاي مغزي را بر اساس فرآيند پرستاري ذكر كندمرااقبت از بيما
 .دهد حيهاي مغزي را توض آنوريسم

 .كند فيمالفورماسيون شرياني وريدي را تعر

و مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتال به آنوریسم و  یدرمان تشخیصیاقدامات 

 کند.مالفورماسیون شریانی را بیان 

 . مغز را نام بردانواع اعمال جراحی 

 دهد. حیمراقبتهای پرستاری قبل و بعد از اعمال جراحی مغز را توض
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 ششمجلسه 

 

 

 

 

 

انواع صدمات نخاعی و بیرون زدگی آشنایی با 
دیسک بین مهره ای و نحوه درمان و مراقبت 

 های مربوطه

 

، تومورهای مغزی پاتوفیزیولوژیآشنایی با 
 عالئم ،درمان و مراقبتهای مربوطه

 

 

 

 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 

 

 

 

 

 شناختی

 .نخاعی بعد از ضربه را توضیح دهدو کامل انواع صدمات ناقص 
 .دینما انیچگونگی تعیین سطح ضایعه براساس عالئم کلینیکی را ب

 .بیماران را توضیح دهد نیمشخصات شوک نخاعی،  نحوه درمان و مراقبت از ا
اختالل آتونومیکی، اسپاسم، ناتوانی های نورولوژیکی دائمی و نحوه مراقبت و 

 .کند انیبیماران را ب نیدرمان از ا
نحوه انجام مراقبت از بیماران مبتال به صدمات نخاعی براساس فرآیند پرستاری را 

 .توضیح دهد
را عالئم، تشخیص و درمان بیرون زدگی دیسک بین مهره ای ) گردن و کمر ( 

 .شرح دهد
 .تومورهای مغزی شایع را نام ببرد

  .دینما انیعالئم و نشانه های انواع تومورهای شایع مغزی را ب
 . تومورهای مغزی را نام ببرد درمانیو  تشخیصی روشهای

 دهد. حیانواع تومورهای نخاعی عالئم، تشخیص و درمان آن را توض

 هفتمجلسه 

پاتوفیزیولوژی، علل، عالئم، درمان و آشنایی با 
مولتیپل مراقبت از مبتالیان به بیماریهای 

 گلین بارهو  سیاسکلروز

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 

 شناختی

 .بیماری گلین باره، انواع آن و اصول مراقبتی و درمانی از بیماران فوق را شرح دهد

مالتیپل اسکلروز، انواع، علل، عالئم درمان و مراقبت از بیماران مبتال را بیماری 

 .شرح دهد

 هشتمجلسه 

پاتوفیزیولوژی، علل، عالئم، درمان و آشنایی با 
مراقبت از مبتالیان به بیماریهای میاستنی 

کره ، پارکینسون)گراو ، اختالالت نورودژنراتیو 
(، ALS)ینخاع یاسکلروز جانب، نگتونیهانگت

 (آلزایمرو 

 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 

 یشناخت

بیماری میاستنی گراویس، علت، عالئم، مراقبت و درمان از بیماران فوق را شرح 
 دهد.

 بیماری پارکینسون، علت، عالئم درمان و مراقبت از بیماران مبتال را توضیح دهد.
، علت، عالئم درمان و مراقبت از بیماران مبتال را توضیح نگتونیبیماری کره هانگت

 دهد.
 بیماری آلزایمر ، مراحل بیماری و فرآیند مراقبتی از بیماران فوق را شرح دهد.

علت، عالئم درمان و مراقبت از بیماران مبتال را  ینخاع یاسکلروز جانب یماریب
 شرح دهد.
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 نهم جلسه

درمان و  پاتوفیزیولوژی، علل، عالئم،آشنایی 
و انواع  ، صرغمراقبت از مبتالیان به انواع تشنج

 سردرد
 

 ،مغز )مننژیت یاختالالت عفونآشنایی با 
 (آبسه مغزی، آنسفالیت

 

 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

 

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 

 

 شناختی

 طه را توضیح دهد.مربو پرستاری و درمانی اقدامات و سردرد انواع

 انواع صرع ) گراندمال , پتی مال , صرع نوزادان ( را توضیح دهد. یها یژگوی

 تشنج موضعی و انواع آن را شرح دهد.

 علل بروز انواع تشنج را بیان کند.

 اقدامات مراقبتی و درمانی از بیماران مبتال به تشنج را شرح دهد.

 دهد. حیانواع مننژیت، عالئم و نحوه تشخیص آن را توض

 ی و درمانی در مبتالیان به مننژیت را بیان کند.مراقبت اقدامات

عالئم و نحوه مراقبت و پیشگیری از انسفالیت آندمیک و اپیدمیک را توضیح  علل،

 دهد.

 ایجاد آبسه مغزی و اقدامات درمانی و مراقبتی در بیماران فوق را شرح دهد. علل

 همدجلسه 

 

 یها یماریب فیمفاهیم عفونت، تعرآشنایی با 

راههای انتقال و  ر،یواگ ریو غ ریواگ یعفون

وبا، سل، تب مالت،  یعفونت هاپیشگیری، 

 کزاز، جذام گلوز،یش س،یسالمونالز

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 

 شناختی

 .مفاهيم عفونت، راههاي انتقال و پيشگيري را شرح دهد
 دهد. حيعفونت را نام برده و توض رهياجزاء زنج

وبا، سل، تب مالت، پاتوفيزيولوژي عالئم در بيماريهاي عفوني باكتريايي ) و عوامل خطر
 دهد. حي( را توضكزاز، جذام گلوز،يش س،يسالمونالز

وبا، سل، در بيماريهاي عفوني باكتريايي ) تستهاي تشخيصي، درمان و مراقبتهاي پرستاري
 دهد حيرا توض( كزاز، جذام گلوز،يش س،يتب مالت، سالمونالز

 
 

جلسه 
 همیازد

 س،یفلیسهای مقاربتی ) بیماریآشنایی 

 ،تالیهرپس ژن، کومونایو تر ایدیسوزاک، کالم

 لیزگ ،یانسان یلومایپاپ روسیعفونت با و

 و بیماری  ایدز HIVعفونت ، (یتناسل
 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 شناختی

پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای عوامل خطر، 
هرپس  کومونا،یو تر ایدیسوزاک، کالم س،یفلیسپرستاری در بیماریهای مقاربتی )

 .دینما انی( را بیتناسل لیزگ ،یانسان یلومایپاپ روسیعفونت با و تال،یژن

تشخیصی، درمان و عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای و راههای انتقال 
 بیان کند.  دزیا  یماریو ب HIVعفونت برای  مراقبتهای پرستاری
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جلسه 
 دوازدهم

 
 
 
 
 
 
 

،  يهار ، يمونونوكلئوز عفونسپسيس، آشنايي با 
گانگرن ، سيستوپالسموزيه، سارس، آنفلوانزا
 ،كنگو مهيتب كر، يجنون گاو ،يگاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  یسخنران

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدوئو پروژکتور 

 تیو کامپیوتر، وا

 برد

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی
 

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 را شرح دهد. را  سپسیسپرستاری در 

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 را  را شرح دهد. یبیماریهای مونونوکلئوز عفونپرستاری در 

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 را  را شرح دهد. هاریهای پرستاری در بیماری

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 شرح دهد.را  آنفلوآنزاپرستاری در بیماریهای 

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 را شرح دهد. سارس ری در بیماریهایپرستا

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 را شرح دهد. سیستوپالسموزیه پرستاری در بیماریهای

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 را شرح دهد. یگانگرن گازپرستاری در 

عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای 

 را شرح دهد. یجنون گاوپرستاری در 

زیولوژی عالئم، تستهای تشخیصی، درمان و مراقبتهای عوامل خطر، پاتوفی

 را شرح دهد.کنگو  مهیتب کرپرستاری در 

 


