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 ٍ چگًَگی ارزیببی، درهبى ٍ توْیذات الزم در هراقبت از بیوبر.آضٌبیی بب ػولکرد سیستن ّبی هختلف بذى در حبلت سالهتی ٍ بیوبری  ّذف کلی:ا

وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج داًطجَ بب تؼبدل ٍ اختالل هبیغ ٍ الکترٍلیت بذى آضٌب ضَد 27/6 1

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج اختالالت اسیذ ٍ ببز ٍ هراقبت ّبی آى را ضرح دّذ 3/7 2

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج را ضرح دّذ داًطجَ اًبتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن ادراری 10/7  3

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج را ضرح دّذهؼبیٌبت ٍ تست ّبی تطخیصی سیستن ادراری  17/7 4

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج بب اختالالت سیستیت، آبسِ کلیِ، پلی ًفریت ٍ گلَهرًٍفریت آضٌب ضَد 24/7 5

 سرطبى هثبًِ، صذهبت دستگبُ ادراری، سٌگ ّبی ادراری بب اختالالت 1/8 6

 آضٌب ضَد

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

هطکالت دفؼی احتببس ادراری، بی اختیبری ادرار، هثبًِ ًَرٍشًیک را  8/8 7

 ضرح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج ّیذرًٍفرٍزیس را ضرح دّذٍ اختالالت هبدرزادی سیستن ادراری 15/8 8

 گرٍّیهطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج ًبرسبیی هسهي کلیِ ٍ دیبلیس را ضرح دّذ 22/8 9

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج پیًَذ کلیِ را ضرح دّذ 29/8 10

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج را ضرح دّذ سیستن لٌفبٍی ٍ خَىداًطجَ اًبتَهی ٍ فیسیَلَشی  6/9 11

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج تطخیصی سیستن لٌفبٍی ٍ خَى را ضرح دّذ هؼبیٌبت ٍ تست ّبی 13/9 12

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج بب اًَاع کن خًَی ٍ هکبًیسن ّبی جبراًی بذى در کن خًَی آضٌب ضَد 20/9 13

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج ضبیغ سیستن خًَسبز ٍ لٌفبٍی را ضرح دّذ بیوبری ّبی 27/9 14

بب ّوَستبزٍخًَریسی در جراحی ٍ چگًَگی بررسی بیوبر از ًظر  4/10 15

 خًَریسی ٍ اًؼقبد آضٌب ضَد

 گرٍّیهطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج تراًسفَزیَى خَى ٍ ػَارض هربَط بِ آى را ضرح دّذ. 11/10 16

 - - - - - اهتحبى هیبى ترم 18/10 17

 

 روش ارزشیابی دانشجو
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