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 .بْرُ گیری از هْبرت تفکر خالق، اصَل اخاللی ٍ هَازیي ضرػی در ارائِ خذهبت ٍ تذابیر پرستبریبب کبربرد فرآیٌذ پرستبری ٍ 

وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

ػلل ، پبتَفیسیَلَشی ، ػالئن ،درهبًْب ٍ هرالبتْبی  ،بیوبریْبی ػفًَی 27/6 1

 هربَطِ را ضرح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی پَست را تَضیح دّذٍ رٍضْبی بررسی بیوبراى  3/7 2

 پَستی را بیبى ًوبیذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

پَست را ًبم بردُ ٍ ػلل ، پبتَفیسیَلَشی التْببی ٍ خَد ایوٌی  بیوبریْبی 10/7  3

 ، ػالئن ،درهبًْب ٍ هرالبتْبی هربَطِ را ضرح دّذ.

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

اًَاع درهبتیت ٍ تَهَرّبی پَست را بر اسبس ػلل ، پبتَفیسیَلَشی  17/7 4

 تطریح ًوبیذ،ػالئن درهبًْب ٍ هرالبتْبی هربَطِ 

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج اًَاع سَختگی ّب ،ٍ رٍضْبی بررسی بیوبر دچبر سَختگی را ضرح دّذ 24/7 5

درهبى ٍ هرالبتْبی پرستبری هراحل هختلف درهبى بیوبر سَختِ ٍ ًحَُ  1/8 6

 از بیوبر دچبر سَختگی را ضرح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

سبختوبى ٍ ػولکرد سیستن ضٌَایی را تَضیح دّذٍ رٍضْبی بررسی  8/8 7

 بیوبر هبتال بِ اختالالت ضٌَایی را ضرح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

اختالالت رایج در سیستن ضٌَایی را بب تَجِ بِ ػلل ، ػالئن ،رٍضْبی  15/8 8

 درهبًی ٍ هرالبتْبی پرستبری تَضیح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

بیوبریْبی حٌجرُ را بب تَجِ بِ ػلل ػالئن ختالالت التْببی لَزّْب، ا 22/8 9

 ،درهبى ٍ جراحیْب ٍ هرالبتْبی هربَطِ تَضیح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

ختالالت رایج حلك ٍ بیٌی ٍ حٌجرُ را بب تَجِ بِ ػلل ، ػالئن ، ا 29/8 10

 تَضیح دّذرٍضْبی درهبًی ٍ هرالبتْبی پرستبری 

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

سبختوبى ٍ ػولکرد لسوتْبی هختلف سیستن بیٌبیی را تَضیح دّذ ٍ  6/9 11

 رٍضْبی بررسی در اختالالت بیٌبیی  را ضرح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

بیوبریْبی کبتبراکت ٍ گلَکَم را  بب تَجِ بِ ػلل ،ػالئن ،رٍضْبی  13/9 12

 درهبًی ٍ هرالبتْبی پرستبری تَضیح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

اختالالت هربَط بِ ضبکیِ ٍ لرًیِ را بب تَجِ بِ ػلل ،ػالئن ،رٍضْبی  20/9 13

 هرالبتْبی پرستبری تَضیح دّذدرهبًی ٍ 

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

ػفًَتْبی چطوی ،تَهَرّبی چطن ،اختالالت پلك ٍ غذد اضکی ٍ  27/9 14

 هلتحوِ ،اختالالت اًکسبری را تَضیح دّذ

 گرٍّیهطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج بب رٍش کبر در اتبق ػول، تجْیسات اتبق ػول، اًَاع بیَْضی آضٌب ضَد. 4/10 15

 بحج گرٍّی هطبلؼِ ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج آضٌب ضَد. ػولهرالبت ّبی پرستبری لبل ٍ بؼذ از  بب 11/10 16
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 روش ارزشیابی دانشجو

 (ًور14ُارزضیببی پبیبًی )                          ًورُ( 1)  ضرکت فؼبل در بحج گرٍّی                             ًورُ( 5)  هتحبى هیبى ترما               
 

 منابع

 .ًگر جبهؼِ ًطر:  چطن ٍ گَش. ترجوِ هٌصَرُ ػلی اصغر پَر، طبّرُ ًجفی لسلجِ، تْراى (2014) سَدارثبرًٍر ٍ  جراحی داخلی پرستبری (1

 1387اًتطبرات سبلوی، چبپ چْبرم، تْراى: ترجوِ اسوبػیل ضریؼت ٍ ّوکبراى،  .پَست ٍ سَختگی(2018)برًٍر ٍ سَدارث (2

 1388اًتطبرات سبلوی، چبپ  سَم، :  تْراى ،ترجوِ شالِ هحوذ ػلیْبب. بیوبری ّبی ػفًَی، اٍرشاًس ٍ بالی (2014)برًٍر ٍ سَدارث (3

 1388اًتطبرات سبلوی، چبپ سَم، :  تْراى ،ترجوِ آلیس خبچیبى .اتبق ػول (2018)برًٍر ٍ سَدارث (4

 

 

5) Smeltzer, S. & Bare, B.G. Brunner & Sudarths. 2104 (Last Edition). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Lippincott Raver 

co. 
6) Black, J.M. & Hawks, J.H. (Last Edition). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: W.B. Saunders. 
7) Phipps, W. & Marek, F. (Last Edition). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Mosby co. 

 

 


