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 -کردن دانشجو با اصول مراقبت هاي ويژه پرستاري دستگاه کلیوي و مجاري ادراري اين درس براي آشنا مقدمه)شرح درس(:

جراحی کلیه و مجاري ادراري تدوين شده است. در اين درس، دانشجويان، تدابیر درمانی و مراقبتی مربوط به اين دسته از مددجويان 
ئی خود را در به کار گرفتن اصول علمی هنگام مراقبت ويژه از اين بدحال را ياد می گیرند تا بتوانند هنگام حضور در محیط بالینی توانا

 دسته از بیماران به نمايش بگذارند.

  
 

 آشنايی با اصول مراقبت هاي ويژه پرستاري در نارسايی حاد و مزمن کلیه، تروما، و جراحی هاي کلیه، مثانه،  مجاري ادرار  هدف کلی:

 لیز صفاقی( و درمان هاي جايگزين) هموديالیز و ديا

  
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 با روش ارزيابی سیستم کلیه و مجاري ادرار آشنا شوند. .1

 شوندبا تروماي کلیه، سنگ و اختالالت عفونی کلیه و مجاري ادرار آشنا  .2
 مشکالت ويژه سیستم ادراري )نارسايی هاي حاد و مزمن و پیوند کلیه( توضیح دهند  .3
 ( و پروسیجرهاي مربوطه آشنا شوندCRRTبا روش هاي درمانی جايگزين کلیه)هموديالیز، ديالیز صفاقی و  .4
 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
 سخنرانی           کنفرانس          بحث در گروههاي کوچک    □                یوهگر بحث            □

 Round □           PBL □                         □ Case Report                  Morning      کارگاه آموزشی

Report □                        □ غیره 
 
 
 
 
 

 مراقبت های ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیزنام درس:

مباانی مراقبات   دروس پیش نیاز:       20شماره درس: تئوری 1تعداد و نوع واحد:

هاای پرساتاری ویاژها داروشیاساایا    

                                                                   ارزیابی های تشخیصی

پرستاری مراقبات  لی:رشته و مقطع تحصی

 های ویژها کارشیاسی ارشد

 پرستاری گروه آموزشی: پرستاری و مامایی دانشکده:

 1398-1399سال تحصیلی: دومترم تحصیلی: علی اصغر جسمی نام مدرس:

 تاریخ امتحان 4-6یکشیبه روز و ساعت برگزاری کالس : جلسه 8تعداد جلسات:
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 استفاده از برنامه : وسایل کمک آموزشی(کامپیوترPower point و ويدئو پروژکتور ) 

 

 :وظایف و تکالیف دانشجو  

 مطالعه مبحث تعیین شده قبل از شروع کالس براي تمامی دانشجويان الزامی است
مباحث اين درس را به  پژوهشی مرتبط به  هر -هر دانشجو موظف است يک مقاله انگلیسی جديد علمی

 -صورت يک بیب کارت تهیه کند و در تاريخ مقرر تحويل دهد. بیب کارت بايد شامل موارد )عنوان کارت
 محتوا شامل مقدمه، روش، يافته و نتیجه گیري نهايی( باشد. -منبع نويسی علمی -نام دانشجو

 
 مدرس تاریخ موضوع جلسه جلسه

مقدمات، پايش سیستم  1
 ايی با عالئمکلیوي، آشن

 دکتر جسمی 4-6يکشنبه 

عفونت هاي کلیه و  2
 سیستم ادراري

 بحث گروهی  4-6يکشنبه 

تروماي کلیه و سیستم  3
 ادراري

 بحث گروهی 4-6يکشنبه 

مراقبت هاي پرستاري در  4
جراحی کلیه و سیستم 

 ادراري

 بحث گروهی 4-6يکشنبه 

 بحث گروهی 4-6يکشنبه  نارسايی حاد کلیه  5

 بحث گروهی 4-6يکشنبه  نارسايی مزمن کلیه 6

 بحث گروهی 4-6يکشنبه  هموديالیز 7

 بحث گروهی  4-6يکشنبه  ديالیز صفاقی 8

 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  پايانی                   مرحله اي                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهايی 10حضور و غیاب
 درصد از نمره نهايی  40انجام تکالیف سی وکال فعالیت

 درصد از نمره نهايی10امتحان میان ترم
 درصد از نمره نهايی40امتحان پايان ترم
  جور کردنی □            صحیح و غلط □         چند گزينه اي            تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزينه اي            تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم
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