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 بسمه تعالی

 

 تطوَ تؼالی

 داًػکذٍ پرضتاری ّ هاهایی کرهاًػاٍ

 تیواریِای دضتگاٍ ادراری طرح درش

        ّیژٍ پرضتاری ارشذ کارشٌاضی دّمترم خاطباى: داًشجْیاى ه           کلیَ ؛ 4 اختصاصی هراقبتِای پرضتاریعٌْاى درش: 

 11-11ضَ شٌبَ : اىضاعت پاضخگْیی بَ ضْاالت فراگیر                                                              1تعذادّاحذ: 

 01: کالش        1-4رّز ّ ضاعت کالش: دّشٌبَ                                          هذرش: دکتر علیرضا خاتًْی

 

 دچار تیواری کلیْی ّ تَ تیواراىکاهل ّ هٌاضة تَ هٌظْر ارائَ هرالثت  پرضتاری  داًػجْیاىایجاد تْاًایی در  ُذف کلی دّرٍ:

 اصْل ػلوی  هِارت تفکر خالق ّ  تا تِرٍ گیری از  تخػِای ّیژٍتطتری در 

 

 اُذاف کلی جلطات: 

 را فرا تگیرًذ.  ارزیاتی تیواراى ارّلْژیًذٍْ داًػجْیاى  .0

 آغٌا غًْذ.در تخع ّیژٍ  دضتگاٍ ادراریغایغ ػفًْت ُای داًػجْیاى تا   .2

  آزهایػِای رایج تػخیصی در زهیٌَ تیواریِای ارّلْژی آغٌا غًْذ.  داًػجْیاى تا .3

 تا اًْاع اتسارُای غایغ ارّلْژی آغٌا غًْذ. داًػجْیاى  .4

 آغٌا غًْذ.  ترغِای رایج جرادی ارّلْژیداًػجْیاى تا اًْاع  .5

 آغٌا غًْذ.  تیواراى تطتری در تخع ّیژٍاصْل هایغ درهاًی در داًػجْیاى تا  .6

 فرا تگیرًذ. را پیًْذ کلیَ  تیواراى دریافت کٌٌذٍ هرالثت پرضتاری در اصْل  .7

 جایگسیي کلیَ  آغٌا غًْذ. ُای تا درهاى .8

 تاری بَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَاُذاف ّیژٍ رف

 را فرا تگیرًذ. ارزیاتی تیواراى ارّلْژی داًػجْیاى ًذٍْ  ُذف کلی جلطَ اّل:

 :اّلاُذاف ّیژٍ رفتاری جلطَ 

 در پایاى داًػجْ لادر تاغذ

 تیاى کٌذ.  ادراری را دضتگاٍ ّ فیسیْلْژی آًاتْهی  .0

 . ّ تْضیخ دُذ را ًام تثرد  ارّلْژی ًػاًَ ُای غایغ در تیواریِای   .2

 تیوار دچار هػکالت ادراری را هْرد ارزیاتی لرار دُذ. .3

 

 آغٌا غًْذ.دضتگاٍ ادراری در تخع ّیژٍ غایغ ػفًْت ُای داًػجْیاى تا   :دّمُذف کلی جلطَ 

 :دّماُذاف ّیژٍ رفتاری جلطَ 

 در پایاى داًػجْ لادر تاغذ: 

 .را ًام تثرد فْلاًی ّ تذتاًی  ػفًْتِای غایغ ضیطتن ادراری .0

  اصْل هرالثت از تیواراى دچار ضل ادراری را تْضیخ دُذ.  .2

 اصْل هرالثت از تیواراى دچار ضیطتیت را تْضیخ دُذ.   .3

 اصْل هرالثت از تیواراى دچار پرّضتاتیت را تْضیخ دُذ.   .4
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 اصْل هرالثت از تیواراى دچار پیلًْفریت را تْضیخ دُذ.   .5

 ترًاهَ جاهغ هرالثتی ترای هثتالیاى تَ ػفًْتِای ادراری فْلاًی را تازگْ کٌذ.  .6

 ای هثتالیاى تَ ػفًْتِای ادراری تذتاًی را تازگْ کٌذ.ترًاهَ جاهغ هرالثتی تر .7

 

  ُذف کلی جلطَ ضْم:
  داًػجْیاى تا آزهایػِای رایج تػخیصی در زهیٌَ تیواریِای ارّلْژی آغٌا غًْذ.   .0

 آغٌا غًْذ.  ترغِای رایج جرادی ارّلْژیداًػجْیاى تا اًْاع  .2

  اُذاف ّیژٍ رفتاری جلطَ ضْم:

 تاغذ:در پایاى داًػجْ لادر 

 را رکر کٌذ. آزهایػِای رایج تػخیصی در زهیٌَ تیواریِای ارّلْژی اًْاع  .0

 هْارد کارترد ُر یک از آزهایػِای رایج تػخیصی در زهیٌَ تیواریِای ارّلْژی را تیاى کٌذ.  .2

 داًػجْیاى تا اًْاع اتسارُای غایغ ارّلْژی آغٌا غًْذ.  .3

 داًػجْیاى کارترد اًْاع اتسارُای غایغ ارّلْژی را  تیاى کٌٌذ.  .4

  ُذف کلی جلطَ چِارم:

 .آغٌا غًْذترغِای رایج جرادی در  ارّلْژی اًْاع تا  .5

 داًػجْیاى تا اصْل هایغ درهاًی در تیواراى تطتری در تخع ّیژٍ آغٌا غًْذ.  .6

 اُذاف ّیژٍ رفتاری جلطَ چِارم: 

 تاغذدر پایاى داًػجْ لادر 

 .را تیاى کٌذ اصْل هایغ درهاًی در تیواراى تطتری در تخع ّیژٍ .0

 . ٌذهمذار هایؼات ّ الکترّلیتِای هْرد ًیاز در تیواراى دچار کن آتی خفیف، هتْضظ ّ غذیذ را هذاضثَ ک .2

 ترغِای رایج جرادی در  ارّلْژی را از ًظر هْارد کارترد، هسایا ّ هؼایة تا ُن همایطَ کٌٌذ.اًْاع  .3

 

 جایگسیي کلیَ  آغٌا غًْذ.  ُای تا درهاى  ششن:ّ  پٌجنُذف کلی جلطَ 

  پٌجن ّ ششن: اُذاف ّیژٍ رفتاری جلطَ 

 : در پایاى داًػجْ لادر تاغذ

 اًْاع، اصْل، ّضایل ّ تجِیسات دیالیس  را غرح دُذ.  .0

 چگًْگی اًجام ُوْدیالیس را تیاى کٌذ.  .2

 اصْل ُوْفیلتراضیْى را تیاى کٌذ.  .3

 راُِای دضترضی تَ ػرّق را در تیواراى ُوْدیالیسی تیاى کٌذ .  .4

 ػْارض داد ّ هسهي ُوْدیالیس ّ هرالثتِای پرضتاری هرتْطَ را رکر کٌذ .  .5

 دیالیس صفالی ّ هرالثتِای پرضتاری هرتْطَ را غرح دُذ .    .6

 اصْل هرالثتی در تیواراى دیالیسی را رکر کٌذ .  .7

 لیسی را رکر کٌذ . اصْل هرالثتی در تیواراى دیا .8

 را رکر کٌذ. تذت پالضوافرز اصْل هرالثتی در تیواراى  .9

 .فرا تگیرًذرا پیًْذ کلیَ  تیواراى دریافت کٌٌذٍ هرالثت پرضتاری در اصْل  :ُفتنُذف کلی جلطَ 

  *ایي جلطَ بَ صْرت هجازی برگسار هیشْد. 

  :ُفتناُذاف ّیژٍ رفتاری جلطَ 
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 :در پایاى داًػجْ لادر تاغذ

 اًذیکاضیًِْای پیًْذ کلیَ را  تیاى کٌذ.  .0

 خصْصیات گیرًذٍ ّ دٌُذٍ کلیَ را تیاى کٌذ.  .2

 اًْاع دٌُذٍ ُای کلیَ را رکر کردٍ ّ  هسایا ّ هؼایة  آًِا را تا ُن همایطَ کٌذ.  .3

 هرالثتِای پرضتاری لثل ّ تؼذ از دریافت کلیَ پیًْذی را تیاى کٌذ.   .4

 ػْارض پیًْذ کلیَ را ًام تردٍ ّ آًِا را تْضیخ دُذ.  .5

 چالػِای پیًْذ کلیَ از دٌُذٍ زًذٍ، را هْرد تذث لرار دُذ.  .6

 در تخع ّیژٍ آغٌا غًْذ. ارّلْژی تیواریِای غایغ تا یافتَ ُای جذیذ تذمیمی در خصْؼ  داًػجْیاى :ُشتنُذف کلی جلطَ 

 ن:ُشتاُذاف ّیژٍ رفتاری جلطَ 

 ایي لطوت هتٌاضة تا ػٌاّیي اًتخاتی تْضظ داًػجْیاى، هیثاغذ. 
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 1331چاپ: چهارم/ ؛ تهران: نشر جامعه نگر، بروجني

  ارائَ ضویٌار ،تذث گرُّی ضخٌراًی، رّظ تذریص:

 : رایاًَ، پرّژکتْر رضاًَ ُای کوک آهْزشی

 ضٌجع ّ ارزغیاتی

 هذت  تاریخ ًورٍ هْىرّظ آز آزهْىهْاد 

 - تواهی جلطات 0 - دضْر هرتة ّ فؼال 

آزهْى کتثی چِار  آزهْى پایاى ترم

 گسیٌَ ای

تر طثك ترًاهَ ادارٍ   00

 آهْزظ

 دلیمَ 51

 دلیمَ 5 اتتذای ُر جلطَ 0 ضْاالت غفاُی کْییس 

یک ضویٌار در  ارائَ

 هْضْع درش زهیٌَ 

ارزغیاتی داًػجْ 

 تْضظ چک لیطت

بَ زیر جذّل هراجعَ  جلطَ ُػتن   4

 *شْد

ارایَ یک خالصَ 

کارت در خصْؼ 

هْضْع ُر 

 7جلطَ)در کل 

 خالصَ( 

ارزغیاتی داًػجْ 

 تْضظ چک لیطت
3 

در اتتذای جلطَ تؼذ 

 تذْیل دادٍ غْد

 

 

 هقررات درش ّ اًتظارات از داًشجْ:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2651/
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+L.+Marino%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+M.+Sutin,+M.D.%22
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  دضْر تَ هْلغ در کالش .5

 ػذم ترک کالش در ٌُگام تذریص اضتاد ّ ُوکالضی ُا .6

 هٌثغ جذیذ(  3)دارای دذالل در زهیٌَ هْضْع درش ارائَ یک هْرد ضویٌار .7

 در كالش ّ تثلت ػذم اضتفادٍ از تلفي ُوراٍ  .8

 هػارکت فؼال در تذث ُای گرُّی  .9

 خصْص ضویٌار  ًکات هِن در*

 ًوایٌذ.ُر یک از داًػجْیاى تا ُواٌُگی هذرش، تایطتی یکی از ػٌاّیي هرتثظ تا هْضْع درش را اًتخاب  .01

 ترای تِیَ هذتْای ضویٌار از هٌاتغ جذیذ ّ هؼتثر اضتفادٍ غْد. .00

 اضتفادٍ غْد. Power Pointجِت ارائَ ضویٌار از ًرم افسار  .02

یک ُفتَ لثل از ارائَ ضویٌار، داًػجْ تایطتی فایل هرتْطَ را ترای اظِار ًظرر اضرتاد، ای هیرل ًوایرذ ّ تاییررات الزم را  .03

 . کٌذاػوال 

 دلیمَ هیثاغذ.  01ویٌار، دذاکثر هذت ارائَ ض .04

 از هذتْیات ارائَ غذٍ، در آزهْى پایاى ترم جِت طرادی ضْال اضتفادٍ هیػْد.  .05

 .  ( ارزیاتی هیػًْذChecklistضویٌارُای ارائَ غذٍ، تا اضتفادٍ از فِرضت ّارضی) .06
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 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

آًاتْهی ّ فیسیْلْژی دضتگاٍ ادراری  1

 ارزیاتی تیواراى ارّلْژی
سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی دضتگاٍ ادراریغایغ ػفًْت ُای  2

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

آزهایػِای رایج تػخیصی در زهیٌَ  3

ی غایغ اًْاع اتسارُا ،تیواریِای ارّلْژی

 ارّلْژی

سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

اصْل هایغ ، ترغِای رایج جرادیاًْاع  4

 درهاًی
سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی جایگسیي کلیَ ُای درهاى 5

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

سخنرانی، پرسش و  دکتر خاتونی جایگسیي کلیَ ُای درهاى 6

 پاسخ

 رایانه، پروژکتور

 رایانه، پروژکتور به صورت مجازی دکتر خاتونی پیوند کلیه 7

 رایانه، پروژکتور ایفای نقش دانشجویان ارایه سمینار 1

 

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


