
    
 

 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

تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب و : یش نیازپ     88 -89نیمسال اول:     تئوری 3تعداد واحد:  مقطع: کارشناسی         رشته:پرستاری     1سالندان  پرستاریعنوان درس: 

تاریخ امتحان    19/19/89پایان کالس:     52/6/89تاریخ شروع کالس:      8:39-9روزکالس: چهارشنبه     ساعت کالس:       52ددرس:ک     انگل شناسی، تغذیه و مفاهیم پایه

نفر     روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی       رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور        محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                 59تعداد:     10:99ساعت امتحان:        51/19/89: 

 دابه آلوستانیمدرس: خانم سو

ورکنال به در این درس با تدریس مفاهیم زیر بنایی حفظ سالمت، مفهوم تعادل و اختالل در مایع الکترولیت های بدن و اختالالت دفعی و روده ای و آنشرح درس:

در مراقبت از بزرگساالن و  دانشجو کمک می شود تا با تلفیق آموختع های خود با علوم پایه بتواند از نظریه ها و مفتهیم پرستاری ضمن بکارگیری فرآیند پرستاری

تفکر خالق در کاربرد تشخیص های پرستاری به منظور تامین حفظ و ارتقا سالمت بزرگساالن و سالمندان استفاده کند. در این راستا الزم است تقویت مهارت های 

 سالمندان ا پیشگیری تا توان بخشی مد نظر قرار گیرد.

بنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پایه با مفاهیم و نظریه های پرستاری  دانشجو با مفاهیم زیر ییآشنا هدف کلی:ا

 به هنگام ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند مبتنی به اصول اخالقی و موازین شرعی

 اهداف رفتاری:

 الکترولیت بدن آشنا شوددانشجو با تعادل و اختالل مایع و 

 دانشجو با ارزشیابی تشخیصی و اختالالت اسید و باز آشنا شود

 آشنا شودبافت همبند دانشجو با اختالالت 

 آشنا شود دفعیدانشجو با اختالالت 

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

 .  شد هداخو

 روش ارزشیابی دانشجو:

 (نمره10ارزشیابی پایانی )                          نمره(5) ارایه مقالهو  شرکت فعال در بحث گروهی                             نمره(0)  امتحان میان ترم
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 تکالیف حیطه  ارزیابی وسایل موردنیاز روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

1 72/6/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث آشنایی دانشجویان با طرح درس و منابع و شرح وظایف و تکالیف  

5 3/2/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث دانشجو با تعادل و اختالل مایع و الکترولیت بدن آشنا شود 

3 19/2/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث را شرح دهد مایع و الکترولیتمفاهیم پایه در تعادل  

0 12/2/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث اختالالت اسید و باز و مراقبت های پرستاری آن را شرح دهد 

2 50/2/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث مراقبت پرستاری آشنا شود اختالالت بافت همبند،آرتریت روماتوئیدبا  

6 1/9/89  بحث گروهیمطالعه  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث شرح دهد راقبت پرستاری،ماسکلرودرمی،لوپوس اریتماتوس سیستمیک 

2 9/9/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث آشنا شود )یبوست و بی اختیاری(سیستم دفعی و اختالالت دفعیبا  

9 12/9/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث هموروئید، فیشر و فیستول آنال و مراقبتهای آن را شرح دهد 

8 55/9/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث باکیست پایلونیدال و آبسه رکتال و مراقبت های پرستاری آن آشنا شود 

19 58/9/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث و مراقبتهای آن را شرح دهدسرطان آنورکتال و  

11 6/8/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث آنورکتال آشنا شودو  با ساماندهی مراقبت مددجویان با اختالالت روده 

15 13/8/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث ارزیابی تشخیصی آن آشنا شودپانکراس کبد و  با آناتومی کیسه صفرا و 

13 59/8/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث پانکراتیت حاد، سرطان پانکراس و صدمات پانکراس را شرح دهد 

10 52/8/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث با کله سیستیت حاد و مزمن، سرطان کیسه صفرا و هپاتیت آشنا شود 

12 0/19/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث آبسه و پیوند کبد، آمیلوئیدزیس و بیماری ویلسون را شرح دهد 

16 11/19/89 کیسه صفرا کبد و مبتال به اختالالت  یانمراقبت از مددجو یسامان دهبا  

 آشنا شود

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

12 19/19/89  مطالعه بحث گروهی شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث  امتحان میان ترم 

 


