
    
 

 دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول -دانشکده علوم پزشکی 

 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 طرح درس نظری
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واگیر و روش کار در اتاق عمل، اختالالت سیستم های حمایتی، محافظتی، حسی و این درس شامل اختالالت متابولیکی، بیماری های عفونی واگیر و غیر شرح درس:

یه ها و ادراکی می باشد ضمن تدریس این دروس به دانشجو کمک می شود آموخته های خود را به آموخته های قبلی تلفیق نموده و با بهره گیری از نظر -شناختی

فرآیند پرستاری به مراقبت از مددجویان ، بزرگساالن و سالمندنیازمند درمان ها و مداخالت پرستاری در بیماری  مفاهیم پرستاری و مهارت های تفکر خالق بر اساس

 های داخلی و جراحی بپردازد.

 و عفونی چشم ، گوش، حلق ، بینی ، پوستایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگساالن و یا سالمند مبتال به اختالالت شایع  هدف کلی:

 .با کاربرد فرآیند پرستاری و بهره گیری از مهارت تفکر خالق، اصول اخالقی و موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری

 اهداف رفتاری:

 آشنا شود عفونیدانشجو با ارزشیابی تشخیصی و بیماری های 

 شودآشنا و سوختگی دانشجو با بیماری های پوست 

 و حلق و بینی آشنا شود دانشجو با بیماری های چشم و گوش

 دانشجو با روش کار در اتاق عمل، تجهیزات اتاق عمل، انواع بیهوشی آشنا شود.

 روش تدریس:

 .  شد هداخو یسرتد زنیا حسب بر کامپیوترو  رکتووژیدئوپرو -هداور -رکتووژپراز  دهستفاا باو  ههندد نمازسا پیش ،نیاسخنر یهااز روش  دهستفاا بادرس  ینا

 روش ارزشیابی دانشجو
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وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

3 22/6/89 علل ، پاتوفیزیولوژی ، عالئم ،درمانها و مراقبتهای  ،بیماریهای عفونی 

 مربوطه را شرح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

2 3/2/89 بیماران آناتومی و فیزیولوژی پوست را توضیح دهدو روشهای بررسی  

 پوستی را بیان نماید

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

3  31/2/89 التهابی و خود ایمنی پوست را نام برده و علل ،  بیماریهای 

 پاتوفیزیولوژی ، عالئم ،درمانها و مراقبتهای مربوطه را شرح دهد.

 مطالعه بحث گروهی شناختی پاسخپرسش  پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

4 32/2/89 انواع درماتیت و تومورهای پوست را بر اساس علل ، پاتوفیزیولوژی  

 ،عالئم درمانها و مراقبتهای مربوطه تشریح نماید

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

1 24/2/89 بیمار دچار سوختگی را شرح انواع سوختگی ها ،و روشهای بررسی  

 دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

6 3/9/89 مراحل مختلف درمان بیمار سوخته و نحوه درمان و مراقبتهای  

 پرستاری از بیمار دچار سوختگی را شرح دهد

 گروهیمطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

2 9/9/89 ساختمان و عملکرد سیستم شنوایی را توضیح دهدو روشهای بررسی  

 بیمار مبتال به اختالالت شنوایی را شرح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

9 31/9/89 اختالالت رایج در سیستم شنوایی را با توجه به علل ، عالئم ،روشهای  

 درمانی و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

8 22/9/89 ختالالت التهابی لوزهها، بیماریهای حنجره را با توجه به علل عالئم ا 

 ،درمان و جراحیها و مراقبتهای مربوطه توضیح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

31 28/9/89 ختالالت رایج حلق و بینی و حنجره را با توجه به علل ، عالئم ، ا 

 روشهای درمانی و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

33 6/8/89 سیستم بینایی را توضیح دهد و  ساختمان و عملکرد قسمتهای مختلف 

 روشهای بررسی در اختالالت بینایی  را شرح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

32 33/8/89 بیماریهای کاتاراکت و گلوکوم را  با توجه به علل ،عالئم ،روشهای  

 درمانی و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید و بحثسخنرانی 

33 21/8/89 اختالالت مربوط به شبکیه و قرنیه را با توجه به علل ،عالئم ،روشهای  

 درمانی و مراقبتهای پرستاری توضیح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

34 22/8/89 چشمی ،تومورهای چشم ،اختالالت پلک و غدد اشکی و عفونتهای  

 ملتحمه ،اختالالت انکساری را توضیح دهد

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

31 4/31/89 با روش کار در اتاق عمل، تجهیزات اتاق عمل، انواع بیهوشی آشنا  

 شود.

 مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

36 33/31/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث آشنا شود. عملمراقبت های پرستاری قبل و بعد از  با 

32 39/31/89  - - - - - و ارائه تکالیف امتحان میان ترم 

 

 


