
  طرح درس

  89-90دوم سال تحصيلي  نيمسال -)3جراحي - داخلي(پرستاري بيماريهاي عفوني  :رسعنوان د

  گنجلو :مدرس -كارشناسي پرستاريدانشجويان رشته  :گروه فراگير - نيم واحد :تعداد واحد

  2و  1جراحي  - آناتومي، فيزيولوژي، دروس داخلي :پيش نيازدروس 

منظور كمك به فراگيران جهت آشنايي با انواع بيماريهاي عفوني و چگونگي اين واحد درسي به  :هدف كلي

  .شناسايي و درمان، راههاي پيشگيري و جلوگيري از انتقال اين دسته از بيماريها ارائه مي گردد

  :انتظار مي رود در پايان اين واحد درسي دانشجو قادر باشد :اهداف آموزشي

 .تمايز قائل شودبين كلونيزاسيون، عفونت و بيماري  - 1

 .از اطالعات مندرج در گزارش ميكروب شناسي براي تفسير شواهد بيماريهاي عفوني استفاده كند - 2

 .منابع ملي و محلي در دسترس براي كسب اطالعات پرستاري در باره بيماريهاي عفوني را بشناسد - 3

 .برنامه واكسيناسيون توصيه شده گروه هاي بهداشتي و درماني را بشناسد - 4

يل اجراي استانداردها و احتياطات ويژه در زمينه انتقال بيماريها را بداند و در باره رفتارهاي توصيه دال - 5

 .شده، بحث نمايد

مفهوم بيماريهاي عفوني نوپديد و عواملي را كه منجر به پيدايش اين دسته از بيماريها مي شوند را  - 6

 .توضيح دهد

راقبت از بيماران مبتال به بيماريهاي مقاربتي استفاده از فرآيند پرستاري به عنوان چهارچوبي براي م - 7

 .كند

 .اقدامات و معيارهاي مراقبت در منزل را كه سبب كاهش خطر عفونت مي شوند، توضيح دهد - 8

  .از فرآيند پرستاري به عنوان چهارچوبي براي مراقبت از بيماران عفوني استفاده كند - 9

  فعاليت كالسي آزمون تستي و تشريحي پاياني، :شيوه ارزشيابي

  سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، همراه با كاربرد وسايل كمك آموزشي :روش تدريس

   2010سودارث،  -جراحي، پرستاري بيماريهاي عفوني، برونر -پرستاري داخلي :منابع



  موفق و مؤيد باشيد

  طرح درس

  89-90نيمسال دوم سال تحصيلي  -اصول و فنون فوريت هاي پزشكي :عنوان درس

 داني فوريت هاي پزشكيدانشجويان رشته كار :گروه فراگير - تئوري، نيم واحد عمليواحد  نيم :تعداد واحد

   گنجلو :مدرس

  ندارد :دروس پيش نياز

صول و فنون فوريت هاي پزشكي، اين واحد درسي به منظور كمك به فراگيران جهت آشنايي با ا :هدف كلي

  .ارائه مي گردد سريع درماني به طور تئوري و عمليادث و مداخالت واز حپيشگيري 

  :انتظار مي رود در پايان اين واحد درسي دانشجو قادر باشد :اهداف آموزشي

 ..را به تفصيل شرح دهدبا مددجو و ساير اعضاي تيم درمان اصول و روش هاي برقراري ارتباط  - 1

 .تسكين درد را به تفصيل شرح دهد، و روش هاي انواع دردتعريف درد، فرآيند درد، طبقه بندي و  - 2

 .اصول ضد عفوني زخم، مراقبت از انواع زخم، پانسمان و بانداژ را به طور عملي نشان دهد - 3

 .روش هاي مختلف استريليزاسيون را به تفصيل شرح دهد - 4

 .اصول برقراري تعادل آب و الكتروليت را براي مصدومين در سنين مختلف را شرح دهد - 5

 .در مشكالت شايع ادراري را به طور عملي نشان دهد تدابير درماني فوري - 6

 .لوله گذاري گوارشي را به طور عملي نشان دهد - 7

 .كاربرد عملي گرما و سرما را به نمايش گذارد - 8

 .شرح و به طور عملي نشان دهد انواع پوزيشن هاي بيمار را - 9

  

  كاتاق پراتيآزمون عملي در آزمون تستي و تشريحي پاياني، : شيوه ارزشيابي

  ...موجود در اتاق پراتيك، بيمارنما، مانيكن و  سخنراني، پرسش و پاسخ، وسايل كمك آموزشي: روش تدريس

   1387اصول و فنون مراقبت ها، اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،  :منابع



  موفق و مؤيد باشيد

  طرح درس

  89- 90نيمسال دوم سال تحصيلي  -)1جراحي - داخلي( اختالالت آب و الكتروليتپرستاري  :عنوان درس

  گنجلو :مدرس -دانشجويان رشته كارشناسي پرستاري :گروه فراگير - ساعت 12 :تعداد واحد

  آناتومي، فيزيولوژي :دروس پيش نياز

اختالالت آب و الكتروليت و اين واحد درسي به منظور كمك به فراگيران جهت آشنايي با انواع  :هدف كلي

اسيد و باز در افراد سالم، بيمار و سالمند و چگونگي شناخت، پيشگيري و درمان اين گونه اختالالت ارائه مي 

  .گردد

  :انتظار مي رود در پايان اين واحد درسي دانشجو قادر باشد :اهداف آموزشي

 .بين پديده هاي اسمز، انتشار، تصفيه و انتقال فعال تمايز قائل شوند - 1

 .ها و غدد درون ريز را در تنظيم محتوا و حجم مايعات بدن توضيح دهند نقش كليه ها، ريه - 2

 .اثرات ناشي از افزايش سن را در تنظيم آب و الكتروليت هاي بدن شناسايي كنند - 3

 :براي بيماراني كه در موارد زير دچار عدم تعادل مي شوند، مراقبت هاي مؤثري برنامه ريزي كنند - 4

  فزايش حجم مايعات، كاهش و افزايش پتاسيمكاهش و افزايش سديم، كاهش و ا

 :علل، تظاهرات باليني، درمان و مداخالت پرستاري را براي موارد زير توضيح دهند - 5

  كمبود و زيادي كلسيم، كمبود و زيادي منيزيم، كمبود و زيادي فسفر، كمبود و زيادي كلرايد

 .باز بيان كنند - يدنقش كليه ها، ريه ها و مواد خنثي شيميايي را در حفظ تعادل اس - 6

اسيدوز و آلكالوز متابوليك، اسيدوز و آلكالوز تنفسي را برحسب علل، تظاهرات باليني، تشخيص و درمان  - 7

 .آنها مقايسه كند

  آزمون تستي و تشريحي پاياني، فعاليت كالسي: شيوه ارزشيابي

  آموزشيسخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، همراه با كاربرد وسايل كمك : روش تدريس

   2010سودارث،  -برونر اختالالت آب و الكتروليت،جراحي، پرستاري  -پرستاري داخلي: منابع



  موفق و مؤيد باشيد

  

  طرح درس

  89- 90سال تحصيلي  اولنيمسال  - )1جراحي - داخلي( اختالالت آب و الكتروليت :عنوان درس

  گنجلو :مدرس -ماماييدانشجويان رشته كارشناسي  :گروه فراگير - واحد 1 :تعداد واحد

  .، ژنتيك، بافت شناسي، آسيب شناسي، ميكروب شناسي، انگل شناسيآناتومي، فيزيولوژي :دروس پيش نياز

  .نشانه شناسي، معاينات فيزيكي: هم نياز دروس

اختالالت آب و الكتروليت و اين واحد درسي به منظور كمك به فراگيران جهت آشنايي با انواع  :هدف كلي

بيمار و سالمند و چگونگي شناخت، پيشگيري و درمان اين گونه باردار، افراد  مادراسيد و باز در افراد سالم، 

  .اختالالت ارائه مي گردد

  :انتظار مي رود در پايان اين واحد درسي دانشجو قادر باشد :اهداف آموزشي

 .انتقال فعال تمايز قائل شوندبين پديده هاي اسمز، انتشار، تصفيه و  - 1

 .نقش كليه ها، ريه ها و غدد درون ريز را در تنظيم محتوا و حجم مايعات بدن توضيح دهند - 2

 .اثرات ناشي از افزايش سن را در تنظيم آب و الكتروليت هاي بدن شناسايي كنند - 3

 :امه ريزي كنندكه در موارد زير دچار عدم تعادل مي شوند، مراقبت هاي مؤثري برن افراديبراي  - 4

  كاهش و افزايش سديم، كاهش و افزايش حجم مايعات، كاهش و افزايش پتاسيم

 :درمان را براي موارد زير توضيح دهندمراقبت و علل، تظاهرات باليني،  - 5

  كمبود و زيادي كلسيم، كمبود و زيادي منيزيم، كمبود و زيادي فسفر، كمبود و زيادي كلرايد

 .باز بيان كنند - مواد خنثي شيميايي را در حفظ تعادل اسيدنقش كليه ها، ريه ها و  - 6

اسيدوز و آلكالوز متابوليك، اسيدوز و آلكالوز تنفسي را برحسب علل، تظاهرات باليني، تشخيص و درمان  - 7

 .آنها مقايسه كند

  آزمون تستي و تشريحي پاياني، فعاليت كالسي: شيوه ارزشيابي



  بحث گروهي، همراه با كاربرد وسايل كمك آموزشيسخنراني، پرسش و پاسخ، : روش تدريس

  موفق باشيد -  2010سودارث،  -برونر اختالالت آب و الكتروليت،جراحي، پرستاري  -پرستاري داخلي: منابع

  طرح درس

  89-90نيمسال دوم سال تحصيلي  -)2جراحي - داخلي( اختالالت تغذيه ايپرستاري  :عنوان درس

  گنجلو :مدرس -دانشجويان رشته كارشناسي پرستاري :فراگيرگروه  - ساعت 14 :تعداد واحد

  1جراحي - ، دروس داخليآناتومي، فيزيولوژي :دروس پيش نياز

اختالالت گوارشي در فرد سالم، اين واحد درسي به منظور كمك به فراگيران جهت آشنايي با انواع  :هدف كلي

  .ا ارائه مي گرددبيمار و سالمند، و چگونگي تشخيص، پيشگيري و درمان آن ه

  :انتظار مي رود در پايان اين واحد درسي دانشجو قادر باشد :اهداف آموزشي

 .ساختمان و عملكرد اندام هاي سيستم گوارشي را شرح دهد - 1

 .از معيارهاي مناسب بررسي و شناخت براي تعيين چگونگي عملكرد دستگاه گوارش استفاده كند - 2

 .ع روش هاي تغذيه اي را شرح دهدتغذيه در فرد سالم، سوء تغذيه و انوا - 3

اتيولوژي، تظاهرات باليني، درمان و مراقبت اختالالت هضم و جذب، اختالالت معده و اختالالت روده را  - 4

  .توضيح دهد

از فرآيند پرستاري به عنوان چهارچوبي براي مراقبت از اختالالت هضم و جذب، اختالالت معده و  - 5

 .اختالالت روده استفاده كند

 .نيازهاي آموزشي مبتاليان به اختالالت هضم و جذب، اختالالت معده و روده را شرح دهد - 6

عوارض مداخالت جراحي، راه هاي پيشگيري، درمان و مراقبت از آن ها را در اختالالت هضم و جذب،  - 7

 .معده و روده شرح دهد

  آزمون تستي و تشريحي پاياني، فعاليت كالسي: شيوه ارزشيابي

  سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، همراه با كاربرد وسايل كمك آموزشي: روش تدريس



   2010سودارث،  - برونر ،دستگاه گوارشجراحي، پرستاري  -پرستاري داخلي: منابع

  موفق و مؤيد باشيد

  

  طرح درس

  89-90سال تحصيلي  دومنيمسال  -گوارش :عنوان درس

  ماماييدانشجويان رشته كارشناسي  :گروه فراگير - 1 :تعداد واحد

  گنجلو :مدرس 

  ، ژنتيك، بافت شناسي، آسيب شناسي، ميكروب شناسي، انگل شناسيآناتومي، فيزيولوژي :دروس پيش نياز

اختالالت گوارشي در فرد سالم، اين واحد درسي به منظور كمك به فراگيران جهت آشنايي با انواع  :هدف كلي

  .و سالمند، و چگونگي تشخيص، پيشگيري و درمان آن ها ارائه مي گرددبيمار مادر باردار، فرد 

  :انتظار مي رود در پايان اين واحد درسي دانشجو قادر باشد :اهداف آموزشي

 .ساختمان و عملكرد اندام هاي سيستم گوارشي را شرح دهد - 1

 .استفاده كنداز معيارهاي مناسب بررسي و شناخت براي تعيين چگونگي عملكرد دستگاه گوارش  - 2

 .تغذيه در فرد سالم، سوء تغذيه و انواع روش هاي تغذيه اي را شرح دهد - 3

اتيولوژي، تظاهرات باليني، درمان و مراقبت اختالالت هضم و جذب، اختالالت معده و اختالالت روده را  - 4

  .توضيح دهد

اختالالت معده و از فرآيند پرستاري به عنوان چهارچوبي براي مراقبت از اختالالت هضم و جذب،  - 5

 .اختالالت روده استفاده كند

 .نيازهاي آموزشي مبتاليان به اختالالت هضم و جذب، اختالالت معده و روده را شرح دهد - 6

عوارض مداخالت جراحي، راه هاي پيشگيري، درمان و مراقبت از آن ها را در اختالالت هضم و جذب،  - 7

 .معده و روده شرح دهد

  ي و تشريحي پاياني، فعاليت كالسيآزمون تست: شيوه ارزشيابي



  سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، همراه با كاربرد وسايل كمك آموزشي: روش تدريس

   2010سودارث،  - برونر دستگاه گوارش،جراحي، پرستاري  -پرستاري داخلي: منابع

  موفق و مؤيد باشيد

  طرح درس

  89- 90سال تحصيلي  اولنيمسال  -كمك هاي اوليه :عنوان درس

  تئوري، نيم واحد عمليواحد  نيم :تعداد واحد

   بهداشت حرفه ايدانشجويان رشته  :گروه فراگير

   گنجلو :مدرس

  تشريح، فيزيولوژي :دروس پيش نياز

صول و تكنيك هاي كمك هاي اوليه، اين واحد درسي به منظور كمك به فراگيران جهت آشنايي با ا :هدف كلي

  .ارائه مي گردد ادث به طور تئوري و عمليوحاز پيشگيري و 

  :انتظار مي رود در پايان اين واحد درسي دانشجو قادر باشد :اهداف آموزشي

 ..كمك هاي اوليه، شرايط كمك دهنده، و اصول كلي پيشگيري را به تفكيك شرح دهد - 1

 .روش هاي پيشگيري و كمك در انواع خونريزيها و انواع زخم ها را توضيح دهد - 2

 .شوك، علل بروز و روش هاي پيشگيري از آن را شرح دهد - 3

 .زلزله و سيل را شرح دهدجنگ، اقدامات فوري در برخورد با سوانحي مانند  - 4

 .روش هاي باز كردن راه هوايي را به طور عملي نشان دهد - 5

 .روش هاي مختلف تنفس مصنوعي تهاجمي و غير تهاجمي را به نمايش بگذارد - 6

 .به طور كامل به نمايش گذاردعمليات حيات بخش را  - 7

  

  اتاق پراتيكآزمون عملي در آزمون تستي و تشريحي پاياني، : شيوه ارزشيابي



  ...موجود در اتاق پراتيك، بيمارنما، مانيكن و  سخنراني، پرسش و پاسخ، وسايل كمك آموزشي: روش تدريس

   1387اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار،  كمك هاي اوليه، :منابع

  موفق و مؤيد باشيد

  


