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 بسمه تعالی

 

 تطوَ تؼالی

 داًػکذٍ پرضتاری ّ هاهایی کرهاًػاٍ

 تیواریِای دضتگاٍ ادراری طرح درش

 داخلی جراحی  حاد بیماریهايپرضتاری از اختالالت ّ  عنٌاى درس:

       داخلی جراحی   پرضتاری ارغذ کارغٌاضی دّمترم داًػجْیاى  خاطباى:ه

                                 41-41ضَ غٌثَ : ساعت پاسخگٌیی بو سٌاالت فراگیر                                           57/0 تعذادًاحذ:

 1-1فتَ دّم، یکػٌثَ ُ 8. رًز ً ساعت:                          دکتر ػلیرضا خاتًْی هذرس: 

 41 کالس:

 

آغٌایی ّ کطة هِارت فراگیراى در خصْؼ پیػگیری، هْاجَِ، ّ هراقثتِای جاهغ پرضتاری از هذدجْیاى هثتال  ىذف کلی دًره:

تَ اختالالت حاد، تر اضاش فرایٌذ ّ ًظریَ ُای پرضتاری، تَ ًحْی کَ فراگیراى تتْاًٌذ ًیازُای هراقثتی ایي گرٍّ را در هْاقغ 

 َ پایع دقیق تیواراى در غرایظ حاد تاغٌذ. تحراًی، ّ اّرژاًطِا غٌاضایی ًوْدٍ ّ قادر ت

هْقؼیتِای تحراًی ّ فراگیراى تا اتکا تَ آهْختَ ُای قثلی خْد چگًْگی پیػگیری از ترّز اّرژاًطِا، ترخْرد تا ضرح درس: 

رداختَ ّ ترای فرا گرفتَ ّ در هحیظ ُای تالیٌی تَ کطة هِارت در ایي زهیٌَ پاّرژاًص، ّ پایع تیواراى دچار اختالالت حاد را 

  ایي هٌظْر در تخع ُای هرتثظ ّ اّرژاًطِا حضْر خْاٌُذ یافت.

   

 اىذاف کلی جلسات: 

 دانشجویان با مفهوم اختالالت حاد آشنا شوند.  .1

با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت ریوي، نقش پرستار در بکارگیري داروهاي رایج داًػجْیاى  .1

 آغٌا غًْذ. ، پیشگیري و درمان و اصالح سبک زندگیو آموزش، نقش تغذیه در 

با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت کلیوي، نقش پرستار در بکارگیري داروهاي  داًػجْیاى .3

 غًْذ.  ، آشنارایج و آموزش، نقش تغذیه در پیشگیري و درمان و اصالح سبک زندگی

در مسمومیتها و سوء مصرف مواد، نقش پرستار در  با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها داًػجْیاى .1

 غًْذ. ، آشنابکارگیري داروهاي رایج و آموزش، نقش تغذیه در پیشگیري و درمان و اصالح سبک زندگی

با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت گوارشی، نقش پرستار در بکارگیري داروهاي داًػجْیاى  .5

 غًْذ.  ، آشناپیشگیري و درمان و اصالح سبک زندگیرایج و آموزش، نقش تغذیه در 

با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت ارتوپدي، نقش پرستار در بکارگیري داروهاي داًػجْیاى  .6

  غًْذ. ، آشنارایج و آموزش، نقش تغذیه در پیشگیري و درمان و اصالح سبک زندگی

 

 

 ىر جلسوتاری بو تفکیک اىذاف کلی اىذاف ًیژه رف

 

 اًلىذف کلی جلسو 
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 دانشجویان با مفهوم اختالالت حاد آشنا شوند.  .1

 آغٌا غًْذ.  با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت ریوي،  داًػجْیاى .1

 آغٌا غًْذ.   در اختالالت ریوي،  ،با نقش پرستار در بکارگیري داروهاي رایج و آموزش داًػجْیاى .3

 آغٌا غًْذ.  با نقش تغذیه و سبک زندگی در پیشگیري و درمان اختالالت ریوي،  داًػجْیاى .1

 را فرا تگیرًذ.  اختالالت ریويتذاتیر درهاًی در  .7

 

 اًلاىذاف ًیژه رفتاری جلسو 

 در پایاى داًػجْ قادر تاغذ: 

 تؼاریف ّ هفِْم اختالالت حاد را تیاى کٌٌذ.  .4

 را تیاى کٌذ. اختالالت ریوياصْل هراقثت پرضتاری در تیواری  .1

 را تیاى کٌذ.   آهثْلی ریَتیواری  نقش تغذیه در پیشگیري و درمان .3

 را تیاى کٌذ.آمبولی ریه تذاتیر درهاًی در  .1

 آمبولی ریه را بیان کند. آهْزغِای الزم تَ تیوار هثتال تَ  .7

 را تیاى کٌذ.ادم ریَ اصْل هراقثت پرضتاری در تیواری  .6

 را تیاى کٌذ.  ادم ریَ تیواری   پیشگیري و درماننقش تغذیه در  .5

 

 ًمىذف کلی جلسو د

 

 آغٌا غًْذ.  با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت کلیوي،  داًػجْیاى .4

 آغٌا غًْذ.   در اختالالت کلیوي،  ،با نقش پرستار در بکارگیري داروهاي رایج و آموزش داًػجْیاى .1

 آغٌا غًْذ.  با نقش تغذیه و سبک زندگی در پیشگیري و درمان اختالالت کلیوي،  داًػجْیاى .3

 

  

 ًمرفتاری جلسو دىذاف ًیژه ا

 در پایاى داًػجْ قادر تاغذ:

 اصْل هراقثت پرضتاری در تیواری ضٌگِای ادراری را تیاى کٌذ. .4

 ضٌگِای ادراری را تیاى کٌذ.   نقش تغذیه در پیشگیري و درمان .1

 را تیاى کٌذ. تیواری ضٌگِای ادراریتذاتیر درهاًی در  .3

 را بیان کند.  تیواری ضٌگِای ادراری آهْزغِای الزم تَ تیوار هثتال تَ  .1

 را تیاى کٌذ. پیلونفریتاصْل هراقثت پرضتاری در تیواری  .7

 را تیاى کٌذ.   پیلونفریتتیواری   نقش تغذیه در پیشگیري و درمان .6

 را تیاى کٌذ. نفریتپیلو تذاتیر درهاًی در  .5

 را بیان کند.  پیلونفریت  آهْزغِای الزم تَ تیوار هثتال تَ  .8

 را تیاى کٌذ. احتباس حاد ادرار اصْل هراقثت پرضتاری در تیواری  .9

 را تیاى کٌذ.   احتباس حاد ادرار تیواری   نقش تغذیه در پیشگیري و درمان .40

 تیاى کٌذ.را  احتباس حاد ادرار تیواری تذاتیر درهاًی در  .44

 را بیان کند. احتباس حاد ادرار تیواری  آهْزغِای الزم تَ تیوار هثتال تَ  .41

 

 سٌمىذف کلی جلسو 

 

 آغٌا غًْذ.  با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در مسمومیتها و سوء مصرف مواد،  داًػجْیاى .4

آغٌا در مسمومیتها و سوء مصرف مواد،  ،با نقش پرستار در بکارگیري داروهاي رایج و آموزش داًػجْیاى .1

 غًْذ.   

 آغٌا غًْذ.  با نقش تغذیه و سبک زندگی در پیشگیري و درمان مسمومیتها و سوء مصرف مواد،  داًػجْیاى .3
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 : سٌماىذاف ًیژه رفتاری جلسو 

 :در پایاى داًػجْ قادر تاغذ

 را تیاى کٌذ. اضتاهیٌْفياى دچار هطوْهیت تا  پرضتاری در تیوار پسغکی ّ  اصْل هراقثت .4

 را تیاى کٌذ. آضپیریيپرضتاری در تیواراى دچار هطوْهیت تا   پسغکی ّ  اصْل هراقثت .1

 را تیاى کٌذ.  گیػقرب گسیذتیواراى دچار پرضتاری در  پسغکی ّ  اصْل هراقثت .3

 را تیاى کٌذ. هارگسیذیگیاى دچار پرضتاری در تیوار پسغکی ّ اصْل هراقثت  .1

 را تیاى کٌذ. ضْهصرف غیػَپرضتاری در تیواراى دچار  غکی ّ پس اصْل هراقثت .7

 را تیاى کٌذ. ضْهصرف الکلپرضتاری در تیواراى دچار  پسغکی ّ اصْل هراقثت  .6

 

 چيارمىذف کلی جلسو 

 آغٌا غًْذ.  با الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت گوارشی،  داًػجْیاى .4

 آغٌا غًْذ.   در اختالالت گوارشی،  ،با نقش پرستار در بکارگیري داروهاي رایج و آموزش داًػجْیاى .1

 آغٌا غًْذ.  با نقش تغذیه و سبک زندگی در پیشگیري و درمان اختالالت گوارشی،  داًػجْیاى .3

 

 چيارمرفتاری جلسو اىذاف ًیژه 

 :در پایاى داًػجْ قادر تاغذ

 تیواراى دچار خًْریسی گْارغی را تیاى کٌذ.پرضتاری در  پسغکی ّ  اصْل هراقثت .4

 خًْریسی گْارغی را تیاى کٌذ.   نقش تغذیه در پیشگیري و درمان .1

 را بیان کند.   خًْریسی گْارغی آهْزغِای الزم تَ تیوار هثتال تَ  .3

  اصْل هراقثت پرضتاری در تیواری ریفالکص هؼذی را تیاى کٌذ. .1

 تیواری  ریفالکص هؼذی را تیاى کٌذ.   نقش تغذیه در پیشگیري و درمان .7

 را بیان کند. ریفالکص هؼذی  آهْزغِای الزم تَ تیوار هثتال تَ  .6

 

 پنجنىذف کلی جلسو 

 آغٌا غًْذ.  ، ارتوپدیبا الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در اختالالت  داًػجْیاى .4

 آغٌا غًْذ.   ، ارتوپدیدر اختالالت  ،با نقش پرستار در بکارگیري داروهاي رایج و آموزش داًػجْیاى .1

 آغٌا غًْذ.  ، ارتوپدیبا نقش تغذیه و سبک زندگی در پیشگیري و درمان اختالالت  داًػجْیاى .3

 

 پنجناىذاف ًیژه رفتاری جلسو 

 در پایاى داًػجْ قادر تاغذ: 

 را تیاى کٌذ. غکطتگی پرضتاری در تیواراى دچار  پسغکی ّ  اصْل هراقثت .4

 را بیان کند.   غکطتگی آهْزغِای الزم تَ تیوار دچار  .1

 را تیاى کٌذ. رفتگی شانهدر  پرضتاری در  پسغکی ّ اصْل هراقثت .3

 را بیان کند.  رفتگی شانهدر  آهْزغِای الزم تَ تیوار دچار  .1

 را تیاى کٌذ.  غکطتگی ترقٍْ،  در درمانپرضتاری  پسغکی ّ  اصْل هراقثت .7

 را بیان کند.  غکطتگی ترقٍْآهْزغِای الزم تَ تیوار دچار  .6

 را تیاى کٌذ. آهپْتاغیْى پرضتاری در تیواراى دچار  پسغکی ّ  اصْل هراقثت .5

 را بیان کند.  آهپْتاغیْىآهْزغِای الزم تَ تیوار دچار  .8
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 آغٌا غًْذ.اختالالت حاد داخلی جراحی تا یافتَ ُای جذیذ تحقیقی در خصْؼ  داًػجْیاى :ضطنىذف کلی جلسو 

 ضطناىذاف ًیژه رفتاری جلسو 

 . ایي قطوت هتٌاضة تا ػٌاّیي اًتخاتی تْضظ داًػجْیاى، هیثاغذ

 

 

 کتب، هقاالت، ً سایتيای هرتبط با بیواریيای حاد ً اًرژانسيا ً هراقبتيای پرستاری   هنابع: 

  ارائَ ضویٌار ،تحث گرُّی ضخٌراًی، :رًش تذریس

 رایاًَ، پرّژکتْر : رسانو ىای کوک آهٌزضی

 سنجص ً ارزضیابی

 هذت  تاریخ ًورٍ هْىرّظ آز آزهْىهْاد 

 آزهْى پایاى ترم

 آزهْى کتثی

چِار  تػریحی ّ 

 گسیٌَ ای

 ًورٍ  44
تر طثق ترًاهَ ادارٍ 

 آهْزظ
 دقیقَ 70

یک ضویٌار در  ارائَ

  هْضْع درشزهیٌَ 

ارزغیاتی داًػجْ 

 تْضظ چک لیطت
   غػنجلطَ  ًورٍ  1

بو زیر جذًل 

 هراجعو ضٌد*

ارایَ یک خالصَ 

کارت در خصْؼ 

هْضْع ُر 

 7جلطَ)در کل 

 خالصَ( 

ارزغیاتی داًػجْ 

 تْضظ چک لیطت
7 

در اتتذای جلطَ تؼذ 

 تحْیل دادٍ غْد
-  

 

 انتظارات از دانطجٌهقررات درس ً 

  حضْر تَ هْقغ در کالش .9

 اضتاد ّ ُوکالضی ُاػذم ترک کالش در ٌُگام تذریص  .40

 هٌثغ جذیذ(  3)دارای حذاقل در زهیٌَ هْضْع درش ارائَ یک هْرد ضویٌار .44

 در كالش ّ تثلت ػذم اضتفادٍ از تلفي ُوراٍ  .41

 هػارکت فؼال در تحث ُای گرُّی  .43

 خصٌظ سوینار  نکات هين در*

 درش را اًتخاب ًوایٌذ.ُر یک از داًػجْیاى تا ُواٌُگی هذرش، تایطتی یکی از ػٌاّیي هرتثظ تا هْضْع  .41

 اضتفادٍ غْد. تَ تؼذ( 1041)از ترای تِیَ هحتْای ضویٌار از هٌاتغ جذیذ ّ هؼتثر .47

 اضتفادٍ غْد. Power Pointجِت ارائَ ضویٌار از ًرم افسار  .46

زم را یک ُفتَ قثل از ارائَ ضویٌار، داًػجْ تایطتی فایل هرتْطَ را ترای اظِار ًظر اضتاد، ای هیل ًوایدذ ّ تیییدرات ال .45

 . کٌذاػوال 

 دقیقَ هیثاغذ.  40هذت ارائَ ضویٌار، حذاکثر  .48

 از هحتْیات ارائَ غذٍ، در آزهْى پایاى ترم جِت طراحی ضْال اضتفادٍ هیػْد.  .49

 .  ( ارزیاتی هیػًْذChecklistضویٌارُای ارائَ غذٍ، تا اضتفادٍ از فِرضت ّارضی) .10
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 جذًل زهاى بنذی درس

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

و کاربرد آنها در  الگوهاي پرستاري 1

  اختالالت ریوي

سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در  2

 اختالالت کلیوي

سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

کاربرد آنها در الگوهاي پرستاري و  3

 مسمومیتها و سوء مصرف مواد

سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در  4

 اختالالت گوارشی

 رایانه، پروژکتور مجازی دکتر خاتونی

الگوهاي پرستاري و کاربرد آنها در  5

 ارتوپدیاختالالت 

 رایانه، پروژکتور ایفای نقش دکتر خاتونی

 رایانه، پروژکتور ایفای نقش دانشجویان ارایه سمینار  6

 

 : دکتر امیر جاللی EDOمسوول       پروین عباسیمدرس: دکتر خاتونی      مدیر گروه:  دکتر 


