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فراهم آوردن فرصت هاي يادگيري در جهت کسب دانش و مهارت هاي الزم جهت مراقبت از  مقدمه)شرح درس(:

 مي باشد. پرستاري اورژانس از اهداف کوريکولوم رشته بيماران دچار بيماري ها و اختالالت حاد

 

 :و مهارت هاي الزم جهت مراقبت از بيماران  فراهم آوردن فرصت هاي يادگيري در جهت کسب دانش : هدف کلی

 شکم و لگندستگاه گوارش،  دچار بيماري ها و اختالالت حاد

 
 

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

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

پانکراتيت حاد آشنا رينگ و مراقبت پرستاري از بيماران دچار اختالالت با کليات و اصول تشخيص، درمان، مانيتو -

 شوند.

 با خونريزي دستگاه گوارش آشنا شوند و ان را شرح دهند.  -

با بيماري هاي هپاتيت ها، نارسايي کبدي و انسفالوپاتي هاي کبدي، نارسايي مزمن کبدي، آشنا شده و در مورد ان  -

 توضيح دهند. 

 ، و مداخالت درماني در آن را شرح دهند. انواع ضربات شکم -

 بيماري هاي التهابي روده، عفونت داخل شکم را توضيح دهند.  -

 سندرم حاد کامپارتمان شکمي علل و درمان و مراقبت پرستاري آن را شرح دهند.  -

تغيير در سبک  با تاکيد بر مراقبت دارويي، اقدامات تغذيه اي و تغذيه و اختالالت ان در بيماران با حال وخيم  -

 را توضيح دهند.  زندگي
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تدريس اين واحد بر حسب موضوع و زمان بر مبناي دانشجو محوري به  استراتژی آموزشی)روشهای تدری (:

 صورت سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهي، روشهاي مشارکتي و مطالعه فردي انجام خواهد گرفت.

 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 وسایل کمک آموزشی : 

 ژیک و وایت برد، نمایش تصاویرکامپیوتر و دیتا پروژکتور، ما
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 از دانشجو انتظار می رود :  

 دارای زير بنای علمی مناسب جهت فراگيری مطالب مورد تدريس باشد

 با استفاده از آموزش های داده شده سعی در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات کتابخانه ای بنمايد.

 نظم و مداوم و بدون غيبت در کالس های درس حضور يافته و در مباحث علمی شرکت مؤثر داشته باشد.بطور م

 حضور فعال در کالس

 پشتکار و جديت در ارائه سريع و به موقع تکاليف

 شرکت در بحث گروهي با استناد به مطالعات و منابع موجود

 تکاليف درس:

 ر مباحث معرفي شده(مقاله د 6ارائه خالصه مقاله مکتوب )الف( 

 ب( نوشتن خالصه درس حداقل يک صفحه قبل از حضور در کالس مربوطه

 

 نحوه ارزشيابي:

 يک نمره  حضور فعال و توام با آمادگي در کالس (1

 سه نمره  مورد( 6ارائه خالصه مقاله ) (2

 سه نمره  مورد( 6خالصه درس ) (3

 نمره سيزده  امتحان فينال  (4

 تکليف استاد موضوع جلسه

عرفي درس، ارائه طرح درس و تعيين تکاليف و م 1

 مسئوليت هاي دانشجويان

پانکراتيت حاد و خونريزي هاي دستگاه گوارش ) 

تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و 

 آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و ...(

  آقاي دکتر راد

) تشخيص، درمان، مراقبت پرستاري،  هپاتيت ها 2

 اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد )خانم .............(

ارائه خالصه مقاله بيماري 



  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )رم طرح دورهف  
 

 

 هپاتيت ها

نارسايي کبدي و انسفالوپاتي کبدي ) تشخيص، 

درمان، مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي 

 1-يه اي و ...(دارويي، تغذ

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد )خانم .......................(

ارائه خالصه مقاله بيماري 

نارسايي کبدي و انسفالوپاتي 

 کبدي

3 

 

بيماري التهابي روده ) تشخيص، درمان، مراقبت 

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 2-و ...(

ارائه خالصه مطلب بيماري  .............(آقاي راد )خانم ..........

 التهابي روده

انواع ضربات شکم ) تشخيص، درمان، مراقبت 

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 1-و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد )خانم .......................(

ارائه خالصه مقاله انواع 

 ضربات شکم

4 

 

م ) تشخيص، درمان، مراقبت عفونت داخل شک

پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، تغذيه اي 

 1-و ...(

 ارائه خالصه مطلب آقاي راد )خانم .............(

سندرم حاد کامپارتمان شکمي ) تشخيص، درمان، 

مراقبت پرستاري، اقدامات و آموزش هاي دارويي، 

 1-تغذيه اي و ...(

 ارائه خالصه مطلب .........(آقاي راد )خانم ........

ارائه خالصه مقاله سندرم 

 حاد کامپارتمان شکمي
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