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 طرح درس نظری1

                1سبلوٌذاى دارٍضٌبسی، یص ًیبز: پ        98-97اٍلًیوسبل:           تئَریٍاحذ  3تؼذاد ٍاحذ:     هقطغ: کبرضٌبسی          رضتِ:پرستبری       2سبلٌذاى  پرستبریػٌَاى درس: 

 رٍش تذریس: سخٌراًی/        14.30- 13 سبػت کالس:     ضٌبِ      دٍٍزکالس: ر           17/10/97پبیبى کالس:        26/06/97تبریخ ضرٍع کالس:           26 کذدرس:

 ٍاحذ 3 ٍاحذ از 5/1 سَدابِ آلَستبًیهذرس:       ًفر 24اد: ذتؼ                  پسضکیػلَم حل اجرا: داًطکذُ ه    سبًِ آهَزضی: اسالیذ/ پرٍشکتَر        ر    بحج گرٍّی     

ق، اصَل اخالقی ٍ ایجبد تَاًبیی در داًطجَ بِ هٌظَر ارائِ هراقبت بِ هذدجَیبى بسرگسبل ٍ یب بب کبربرد فرآیٌذ پرستبری ٍ بْرُ گیری از هْبرت تفکر خال ّذف کلی:ا

 خذهبت ٍ تذابیر پرستبری هَازیي ضرػی در ارائِ

وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج را ضرح دّذ داًطجَ اًبتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن ادراری 26/6 1

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج را ضرح دّذهؼبیٌبت ٍ تست ّبی تطخیصی سیستن ادراری  2/7 2

3  

 

بب سبهبًذّی هراقبت از هذدجَیبى هبتال بِ اختالالت سیستن ادراری   9/7

 ضبهل: سیستیت، آبسِ کلیِ، پلی ًفریت ٍ گلَهرًٍفریت آضٌب ضَد

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

بب سبهبًذّی هراقبت از هذدجَیبى هبتال بِ اختالالت سیستن ادراری   16/7 4

 سرطبى هثبًِ، صذهبت دستگبُ ادراری، سٌگ ّبی ادراریضبهل: 

 آضٌب ضَد

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

هطکالت دفؼی احتببس ادراری، بی اختیبری ادرار، هثبًِ ًَرٍشًیک  23/7 5

 را را 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 30/7 6

ًبرسبیی هسهي کلیِ ٍ دیبلیس  سبهبًذّی هراقبت از هذدجَیبى هبتال بِ 7/8 7

 را ضرح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج ًیبزهٌذ پیًَذ کلیِ را ضرح دّذ سبهبًذّی هراقبت از هذدجَیبى 14/8 8

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن تَلیذ هثل ٍ تٌبسلی را ضرح دّذ 21/8 9

بب هؼبیٌبت ٍ تست ّبی تطخیصی سیستن تَلیذ هثل ٍ تٌبسلی آضٌب  28/8 10

 ضَد

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ ٍ بحج سخٌراًی

زًبى هبتال بِ اختالالت دستگبُ تٌبسلی را ضرح سبهبًذّی هراقبت از  5/9 11

 دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

هبتال بِ تَهَرّبی دستگبُ تٌبسلی را ضرح  زًبىسبهبًذّی هراقبت از  12/9 12

 دّذ.

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

هرداى هبتال بِ اختالالت دستگبُ تٌبسلی را سبهبًذّی هراقبت از  19/9 13

 ضرح دّذ

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

هبتال بِ تَهَرّبی دستگبُ تٌبسلی را  هرداىسبهبًذّی هراقبت از  26/9 14

 ضرح دّذ.

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج زًبى هبتال بِ اختالالت پستبى را ضرح دّذسبهبًذّی هراقبت از  3/10 15

 هطبلؼِ بحج گرٍّی ضٌبختی پرسص پبسخ پرٍشکتَر/اسالیذ سخٌراًی ٍ بحج را ضرح دّذ. پستبىهبتال بِ تَهَرّبی  زًبىسبهبًذّی هراقبت از  10/10 16

      اهتحبى هیبى ترم 17/10 17

 

 روش ارزشیابی دانشجو
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