باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری ( )Course Plan

نام درس :پرستاري بزرگساالن /سالمندان ()3

تعداد واحد 4 :واحد

مقطع :كارشناسي پیوسته

زمان ارائه درس:

پیش نیاز :پرستاري بزرگساالن /سالمندان ()2
مدرس :خانم میرزائیان
هدف کلی:
ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا ساامنند مبا ب باه االا بلب ق ا

و

عروق ،تنفس ،م ابومیک و عفونی با کاربرد فرآیند پرس اری و بهره گیری از مهارب تفکر البق و اصول االبقی و
موازین شرعی
اهداف ویژه عینی:
در پایان این درس دانشجو باید قادر باشد:
 آناتومی و فیزیوموژی دس گاه های م ابومیکی ،بررسی و شناالت غدد م رشحه داال ی ،روش معایناب فیزیکی وتست های تشخیصی مربوطه و عبئم شایع را شرح دهد.
 ساماندهی و مراقبت جامع پرس اری از مددجویان مب ب به اال بلب غدد تیروئید و پاراتیروئید را انجام دهد. مراقبت های جامع پرس اری مربوط به مددجویان می ب به اال بلب غدد آدرنال و هیپوفیز قدامی و ال فی راتوضیح دهد.
 بیناری های عفونی را تعریف کند و نقش پرس ار را در پیشگیری از بیناری های عفونی و انجام مراقبات هاایلزم در مواقع اب ب (عفونت های باک ریال ،وبا ،سل ریه ،بیناری های مقارب ی ،ت

مامت ،سامنون وز ،شایگ وز،

مننژست ،کزاز ،گانگرن ،جذام ،عفونت های ویروسی) را شرح دهد.
 نقش پرس ار را در ارائه تدابیر پرس اری مب نی بر تشخیص های پرس اری برای بیناران مراجعه کنناده باه اتااقعنل را شرح دهد.
 ساال نان و تشکیبب اتاق عنل ،انواع پوزیشن ،روش هاای جرایای ،یفای ایننای اتااق عنال ،روش هاایبیهوشی و داروهای مصرفی را شرح دهد.
 مراقبت های قبل و بعد از عنل های جرایی را از مددجو به عنل آورد. آناتومی و فیزیوموژی سیس م مغز و اعصاب  ،هناتوموژیک ،چشم ،گوش ،ی ق و بینی ،پوسات و ساوال گی راتوضیح دهد.
 آزمایشاب تشخیصی مربوط به سیس م های مغز و اعصاب  ،هناتوموژیک ،چشم ،گوش ی ق و بینی و پوست راهنراه با مراقبت های قبل و بعد از آزمایشاب مربوطه را بیان نناید.
 بیناری ها ،پاتوفیزیوموژی ،عبئم ،درمان ها و مراقبت های مربوط به سیس م مغز و اعصاب (ع ل افزایش ، ICPصاادماب وارد بااه ساار و مغااز ،تومورهااای مغاازی ،گ ااین باااره ،میاساا نی گااراو ،موم یپاال اسااک روزیس،
پارکینسون ،آمزاینر ،هان ینگ ون ،تشنج ها ،انواع سردرد ،صدماب نخاعی ،بیرون زدگی دیسک بین مهاره ای،
بیناری های عروقی مغز ،بیناری های عفونی مغز) را شرح دهد
 بیناری ها ،پاتوفیزیوموژی ،عبئم ،درمان ها و مراقبت های مربوط به سیس م هناتوموژیک (انواع کم الاونی،بیناری های غدد منفی ،اال بلب پبک ی) را توضیح دهد.
-

انواع فراورده های الونی ،روش های تهیه و نگهداری ،عوارض تزریق را توضیح دهد و ا صول مراقب ی آنها
را به هنراه توجهاب مربوط به ان قال الون شرح دهد.

-

بیناری ها ،پاتوفیزیوموژی ،عبئم ،درمان ها و مراقبت های مربوط به چشم ،گوش ،ی ق و بینای (االا بلب
بینایی ،عفونت های چشم ،عیوب انکساری ،اال بلب شنوایی ،عفونت های گوش ،بیناری منیر ،اال بلب بینی
و سینوس) را شرح دهد.

 بیناری ها ،پاتوفیزیوموژی ،عبئم ،درمان ها و مراقبت هاای مرباوط باه پوسات و ساوال گی (بینااری هاایعفونی ،الود ایننی ،سرطانی ،یساسی ی پوس ی ،انواع سوال گی ،مرایل مخ ف درمان سوال گی) را توضایح
دهد.
 آموزش های لزم به بینار و الانواد ه در اال بلب فوق را بیان کند. از فرآیند پرس اری  nursing processبه عنوان امگویی در مراقبت پرس اری از این بیناران اس فاده کند. عوامل الطرساز در اال بلب سیس م های ذکر شده را فهرست کند.تکالیف و وظایف دانشجویان:
 یضور فعال و منظم در کبس شرکت در بحث و پرسش و پاسخ-

ارائه مقامه جدید در مورد یکی از مبایث تدریس شده (ترجنه مقامه)

 ارائه کنفرانس در مورد موضوعاب مشخص شدهروش تدریس:
سخنرانی هنراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ
وسایل آموزشی:
کامپیوتر ،دی ا پروژک ور ،وایت برد
نحوه ارزشیابی:
یضور و غیاب منظم ،ام حان میان ترم به صورب چهار گزینه ای (آزمون تکوینی)  -ام حان پایان ترم (تراکنی) به
صورب چهار گزینه ای  ،کنفرانس های ارائه شده توسط دانشجویان و فعامیت های کبسی ،کوئیز
نحوه محاسبه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

درصد ننره

کوئیز

5

آزمون میان ترم

30

فعامیت های کبسی

5

آزمون پایان ترم

60

تاریخ

ساعت

محل برگزاری آزمون

مقرراب:
-

حداقل نمره قبولي 10

-

تعداد دفعات غيبت موجه در كالس  6جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش از سقف تعيين شده منجر به حذف

درس غيبذت غيذر

موجه منجر به كسب نمره  Fخواهد شد.
منابع:
)- Smiltzer S. C., Bare .B., Brunner & suddarth,s textbook of Medical surgical nursing.(last ed
.Philadelphia: Lippincott.
- Black,H. M.,Hawks,J H.,Keen,A.M., Medical Surgical Nursing.(last ed) .Philadelphia:
Saunders.
 پرستاری داخلي جراحي بر نر سودارث ،بيماری های مغز اعصاب ،یذرایش سذيزده  ،1393 ،)2014نشذر حيذدری  ،ترجمذهسمانه پارچه بافيه همکاران.
 پرستاری داخلي جراحي بر نر سذودارث ،بيمذاری هذای خذون ،یذرایش سذيزده  ،1393 ،)2014نشذر حيذدری  ،ترجمذه شذيواصالحي همکاران.

 -پرستاری داخلي جراحي بر نر سودارث ،بيماری ه ای چش

گوش ،یذرایش سذيزده  ،1393 ،)2014نشذر حيذدری  ،ترجمذه

آزیتا دلفان آذری.
 پرستاری داخلي جراحي بر نر سودارث ،بيمذاری هذای پوسذت سذوخت ي ،یذرایش سذيزده  ،1393 ،)2014نشذر حيذدری ،ترجمه ليال جمشيدی سيمين حجت االسالمي.
 -پرستاری داخلي جراحي بر نر سودارث ،متابوليس

آند كرین ،یرایش سيزده  ،1393 ،)2014نشر جامعه ن ر  ،ترجمه ناهيد

دهقان نيری همکاران.
 پرستاری داخلي جراحي بر نر سودارث ،پرستاری اتاق عمل ،یرایش سذيزده  ،1393 ،)2014نشذر حيذدری  ،ترجمذه گلنذوشميرسعيدی.
 پرستاری داخلي جراحي بر نر سودارث ،پرستاری بيماری های عفوني  ،یرایش سيزده  ،1393 ،)2014نشر حيذدری  ،ترجمذهفرخنده مهبودی.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری
 الانم میرزائیان:مدرس
فعالیت ها

 واید4 : تعداد واحد

)3(  سامنندان/ پرس اری بزرگسالن:نام درس

موضوع تدریس

تاریخ

هفته

جلسه

CNS anatomy , para clinical studies

اول

1

Ineveased ICP , Neuro surgery

اول

2

Decrealed Loc , Epillepsy

دوم

3

Epillepsy , Headache

دوم

4

CVA: Ischemic Hemorrhagic

سوم

5

Nursing in CVA

سوم

6

Head Trauma

چهارم

7

Meningitis , Enephalitis Tumors

چهارم

8

Brain degenerative disorders

پنجم

9

Myasthenia graves

پنجم

10

LBP , cervical dise degenerate

ششم

11

Hematologic system , paraclinical studies

ششم

12

1DA , Megalo blastic , thalasemia G6 PD deficiency

هفتم

13

DCA , Neutro penia , PLT

هفتم

14

Hemophilia , Dic , leukemia , lymphoma

هشتم

15

Eye anatomy , Para clinical studies

هشتم

16

Refrractive errors , Glaucoma

نهم

17

Keratokonous , kerato plasty conjunctintis , Retinal
detachment

نهم

18

Cataract , eye trauma

دهم

19

Ear anatomy physiology , paractional studies

دهم

20

Otitis external Mennhiere Media

یازدهم

21

Skin anatomy physiology , skin lesions

یازدهم

22

Acne vulgaris , psoriasis , inipetigo shingles

دوازدهم

23

Pemphigus, Melanoma

دوازدهم

24

Endocrine anatomy physiology , paractional studies

سیزدهم

25

Hypertyroidism,Hypotyroidism,Feochromocytoma
studies
Addison,s diseases, cushings syndrom, hypophize
studies

سیزدهم

26

چهاردهم

27

OR Nurssing Mannagement&Nurssing care

پانزدهم

28

Anestesis Drugs,Surgical positions

شانزدهم

29

Infectious Diseas, Prevention of Infection,bacteriemia,

شانزدهم

30

Septic shock,Hospital Infectious

هفدهم

31

:امضاء

:توضیحات

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه

بزرگسالن/سامنندان ()3

پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی آناتومی و فیزیوموژی اعصاب  ،روش های تشخیص پاراک ینیکی
جلسه
1

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

مروری بر آناتومی و

آناتومی PNS , CNS

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

فیزیوموژی اعصاب

30

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و

EEG , MRI , CT , skull

روش های تشخیص

آناتومی  ، pns , cnsبخشهای مخ ف موب های مس نری،

xray , Ncv EmG spect

عن کرد تومید  scfمسیرهای یسی و یرک ی را شرح دهد.

, Pet , LP

در مورد روش های تشخیصی ذکر شده  ،روش کار عوارض

پاراک ینکی

55

پاسخ

ای نامی و مراقب های پرس اری مربوطه توضیح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماری های مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 23تا73

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

نام درس :پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقب های پرس اری در بیناران دچار افزایش  ICPو مراقب های نوروسربری
جلسه
2

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

افزایش icp

افزایش فشار داالل مس نر ،مراقبت

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

40

نروسرجری

های پرس اری

پاتوفیزیوموژی ،ع ل ،عبیم ،عوارض و مراقبت های

جرایی های سوپرا و اینفراتن وریال

پرس اری در بینار مب ب به افزایش  ICPرا تشریح کند.

supra tentorial

مراقبت های پرس اری و عوارض ای نامی نروسرجری

Infra tentorial

(بس ه به نوع عنل) را بیان کند.

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

50

 Trans sphenoideaو مراقبت های
پرس اری

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 75تا122

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

مدرس :الانم میرزائیان

وسایل آموزشی :وایت
برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در epilepsy , loc
جلسه
3

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

اال بل سطح هوشیاری

پاتوفیزیوموژی  LOCاقداماب

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

60

ادامه مبحث در ج سه بعد

تشنج ،اپی مپسی

درمانی

پاتوفیزیوموژی ،ع ل و مراقبت های پرس اری در بینار

پاتوفیزوموژی  ،ع ل و انواع تشنج

دچار کاهش سطح هوشیاری را توضیح دهد.

اپی مپسی ،مراقبت های پرس اری

پاتوفیزیوموژی  ،ع ت و مراقبت های درمانی و

30

پرس اری در تشنج و دپی مپسی را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 123تا129

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در صرع پایدار و سردردها
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

4

ادامه تشنج

ادامه مبحث اپی مپسی status

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

45

 10دقیقه پایانی پرسش و پاسخ

epileptic

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،ع ل و مراقب های پرس اری و

Headache primary secundry

اقداماب درمانی در صرح پایدار را بیان کند.

 Migrain , tensionپیشگیری و

پاتوفیزیوموژی ،انواع ،اقداماب درمانی و بروفیبکسی

درمان cluster

و آموزش های لزم در سردرد ها را ذکر کند.

سردردها

35

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص130تا143

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی:

مدرس :الانم میرزائیان

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در CVA
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

5

CVA

 CVAای سکنیک و هنوموژیک

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

85

 5دقیقه پایانی پرسش و پاسخ

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،ریسک

پاتوفیزیوموژی ،عبیم  CVAای سکنیک و هنوموژیک را

فاک ورها ،اقداماب تشخیصی و

مقایسه کند.

درمانی ،مراقبت های پرس اری

اقداماب درمانی و مراقب ی ،توان بخشی و بازتوانی در

ادامه مراقب های پرس اری در
ج سه بعد

 CVAرا شرح دهد.
اقداماب لزم در پیشگیری از تغییر شکل مفاصل و
بهبود مراقبت های پرس اری در زمینه تغذیه ،دفع
سبمت پوست ،برقراری ارتباط را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر ،اعصاب ،ویرایش دوازدهم ( ،1390 ،)2010نشر سالمی،ص...تا....

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در CVA
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

6

مراقبت های پرس اری در

مراقبت های پرس اری در CVA

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

80

 10دقیقه پایانی Questioning

CVA

هنوموژیک و ایسکنیک

اقداماب پرس اری در بهبود و الون رسانی به مغز
پیشگیری از عوارض ،رفع محرومیت های یسی،
اقداماب توان بخشی ،مراقبت از پوست ،تغذیه ،ارتباط
و دفع را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماری های مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 149تا192

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقب های پرس اری در بیناران Head trauma
جلسه

رئوس مطالب

7

Head trauma

اهداف جزئی
آشنایی با انواع آسی

های سر،

هناتوم اپیددورال ،ساب دورال و
contusion , concussion ، ICH
Diffuse axoral injury

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

20

 10دقیقه پایانی صرف پرسش

پاتوفیزیوموژی انواع آسی
آسی

های سر ،تکان ،کوف گی و

های من شر آکسونی را شرح دهد.

20

وپاسخ

عبیم بامینی و اقداماب تشخیصی در هناتوم های
مغزی و عوارض آن را تشریح کند.

40

مراقبت های پرس اری و اقداماب درمانی را در هر
یک از آسی

های ذکر شده بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماری های مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 203تا 260

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در عفونت های مغزی و تومورهای مغز
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

8

عفونت های مغزی

مننژیت ،آنسفامیت ،آبسه مغزی

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

30

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

عوامل زمینه ساز و پاتوفیزیوموژی مننژیت ،آنسفامیت و

تومورهای مغزی

آبسه مغزی را بیان کند.

15

عبیم بامینی در عفونت های مغزی را شرح دهد.
انواع تومورهای مغز ی ،عبیم و اقداماب تشخصی در

30

تومورها را ذکر کند.
مراقبت های پرس اری در عفونت های مغزی و

15

تومورهای مغزی را تشریح کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 270تا 284

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در بیناران دژنراتیو مغزی
جلسه

رئوس مطالب

9

پارکینسون

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،روش های

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

45

تشخیصی و اقداماب درمانی و

آمزاینر

مراقبت های پرس اری  ،آموزش به

هان یگ ون

بینار پارکینسون

MS

آمزاینر

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،روش های تشخیصی و اقداماب
درمانی در بیناری های دژنراتیو پارکینسون ،آمزاینر

45

و هان ینگ ون را تشریح کند.
پاتوفیزیوموژی ،اقداماب تشخیصی و عبیم و درمان ها

هان یگ ون

در بیناری  MSرا شرح دهد.

MS

مراقبت های پرس اری در  MSو پارکینسون و آمزاینر
را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 342تا360

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

مدرس :الانم میرزائیان

وسایل آموزشی :وایت
برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در میاس نی و گ ین باره
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

10

میاس نی گراد

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،اقداماب

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

40

 10دقیقه پایانی صرف

درمانی و مراقب ی

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،اقداماب درمانی و روش های

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،اقداماب

تشخیصی در بیناری میاس نی گراو را شرح دهد.

درمانی و مراقب ی

مراقبت های پرس اری ،اومویت ها و آموزش های

گ ین باره

40

ارزشیابی

پرس اری در میاس نی را ذکر کند.
پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،روش های تشخیصی ،اقداماب
درمانی و روش های مراقب ی با تأکید بر آموزش در
گ ین باره را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 284تا 306

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه

بزرگسالن/سامنندان()3

پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و پرسش
و پاسخ

مدرس :الانم میرزائیان

وسایل آموزشی:
وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در بیناری های دژنراتیو س ون فقراب
جلسه
11

رئوس مطالب
LBP
اال بلب دیسک های
گردنی

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پاتوفیزیوموژی ،عبیم،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

55

 10دقیقه پایانی صرف پرسش

تشخیص و درمان مراقبت

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،روشهای تشخیصی ،درمان های دارویی

ه ای پرس اری ،آموزش بینار

و جرایی در  LBPرا شرح دهد.

پاتوفیزیوموژی ،عبیم،

مراقبت های پرس اری و آموزش در بیناران  LBPرا بیان کند.

تشخیص ،درمان ،مراقبت های

در مورد عبیم و اقداماب درمانی و مراقبت های پرس اری در

پرس اری ،آموزش بینار

بیناری دیسک س ون فقراب گردنی بحث کند.

25

و پاسخ و رفع اشکال

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماری های مغز و اعصاب ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه سمانه پارچه بافیه و همکاران  .ص 364تا374

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و

وسایل آموزشی :وایت

پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با آناتومی و فیزیوموژی الون
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

12

آناتومی و فیزیوموژی

آشنایی با س ول های الونی

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

50

 10دقیقه پایانی صرف پرسش

موکوسیت ها ،اری روسیت ها ،

ویژگی های الون و س ول های الونی ،تومید و اجزاء

سیس م الونساز
روش های پاراک ینیکی در
اال بلب هناتوموژیک

پبکت ها ،تومید  ، RBCاجزای

لزم در تومید  RBCو تخری

 ، RBCم ابومیسم آهن،

لزم در ساالت  ، RBCم ابومیسم

بی ی روبین را شرح دهد.

آهن ،اسید فومیک و وی امین B12

روش های تشخیصی در بیناری های هناتوموژیک

CBC , PBS , Bone marrow

مقادیر طبیعی و مراقبت های پرس اری را شرح دهد.

30

و پاسخ و ررفع اشکال

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای خون ،ویرایش سیزدهم ( ،1393 ،)2014نشر

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

حیدری  ،ترجمه شیوا صالحی و همکاران  .ص 21تا47

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با آننی ها و مراقبت های پرس اری مربوطه
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

13

آننی فقر آهن IDA

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،تشخیص و

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

درمان مراقبت های پرس اری و

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،روش های تشخیصی و اقداماب

آموزش بینار

درمانی در آننی های هیپوپرومیفراتیو و مگاموببس یک

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،تشخیص و

را شرح دهد.

درمان مراقبت های پرس اری و

مراقبت های پرس اری و آموزش به بینار را در آننی

آموزش به بینار

مگاموببس یک بیان کند.

مگاموببس یک
آننی های هنوم یک
تالسنی ،کنبود GGPD

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 10دقیقه پایانی صرف
60

ارزشیابی و رفع اشکال

20

پاتوفیزیوموژی ،عوامل الطرساز ،عبیم و اقداماب
درمانی و مراقبت های پرس اری در آننی های
هنوم یک را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای خون ،ویرایش سیزدهم ( ،1393 ،)2014نشر

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

حیدری  ،ترجمه شیوا صالحی و همکاران  .ص 77تا106

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در نوتروپنی؛ پ ی سی نی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

14

ِ SCAپ ی سی نی

پ ی سیس نی اومیه و ثانویه

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

35

 15دقیقه صرف ارزشیابی

پاتوفیزیوموژی عبیم ،درمان ،

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،تشخیص و درمان در پ ی

مراقبت های پرس اری  ،آموزش به

سی نی و  DCAرا بیان کند.

بینار

مراقبت های پرس اری و آموزش به بینار در پ ی

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،درمان،

سی نی ِ SCAرا شرح دهد.

مراقبت های پرس اری و آموزش

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،عوامل الطرساز و روش های

به بینار

تشخیصی در نوترپنی و ترومبوسی وپنی را بیان کند.

نوتروپنی ترومبوسی وپنی

15

پرسش و پاسخ

20

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماری های خون ،ویرایش سیزدهم ( ،1393 ،)2014نشر

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

حیدری  ،ترجمه شیوا صالحی و همکاران  .ص 108تا148

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در اال بلب انعقادی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

15

هنوفی ی DIC

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،تشخیص و

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

20

درمان مراقبت های پرس اری و

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،روش های تشخیصی و اقداماب

آموزش به بینار و الانواده

درمانی در هنوفی ی  B , Aو فون وی براند و  D1Cرا

انواع منفوم ،عبیم ،درمان و

ذکر کند.

مراقبت های پرس اری ،انواع

مراقبت های پرس اری و نکاب آموزیش به بینار و

موکنی ،عبیم بامینی ،تشخیص،

الانواده را توضیح دهد.

درمان  ،مراقبت های پرس اری

انواع منفوم و موکنی را از نظر پاتوفیزیوموژی ،عبیم،

منفوم ،موکنی

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

20
20
30

درمان و مراقبت های پرس اری مقایسه کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای خون ،ویرایش سیزدهم ( ،1393 ،)2014نشر

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

حیدری  ،ترجمه شیوا صالحی و همکاران  .ص 153تا192

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با آناتومی چشم ،روش های معاینه چشم
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

16

آناتومی چشم

آناتومی چشم ،معاینه چشم

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

15

 5دقیقه پایانی صرف ارزشیابی

اف امنوسکوپی ،معاینه با لمپ

ساال نان چشم را توصیف کند.

اس یت ،تشخیص رنگ،

آزمون های تشخیصی ،هدف ،روش کار و مبیظاب

اوم راسونوگرافی  ،آنژیوگرافی

پرس اری در روش های مذکور را بیان کند.

روش های پاراک ینیکی در
بیناری های چشم

10

و رفع اشکال

ف ورسین ،تونوم ری ،پرین ری

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای چشم و گوش ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه آزیتا دلفان آذری  .ص 23تا36

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه

بزرگسالن/سامنندان()3

پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با اال بلب چشنی و بینایی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

17

عیوب انکساری

میوپی ،هیپرم روپی،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

25

 5دقیقه صرف پرسش و پاسخ

refractive errors

آس یگ ناتیسم جرایی عیوب

پاتوفیزیوموژی عیوب انکساری مذکور را بیان کرده با

انکساری

یکدگیر مقایسه کند.

پاتوفیزیوموژی ،انواع گ وکوم،

روش های اصبح عیوب انکساری و درمان های جرایی

عبیم ،تشخیص ،درمان های

را بیان کند.

دارویی و جرایی

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،روش های تشخیصی ،عوارض،

جرایی عیوب انکساری
گ وکوم

60

درمان های دارویی و جرایی در گ وکوم را بیان کند.
مراقبت های پرس اری در گ وکوم را ذکر کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای چشم و گوش ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه آزیتا دلفان آذری  .ص 36تا54

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مشکبب بنایی و مراقبت های پرس اری مربوطه
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

18

اال بلب قرنیه

دیس روفی و کراتوکونوس،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

25

 15دقیقه پایانی صرف

کراتوپبس ی

در مورد اال بلب قرنیه ،شبکیه ،و یووئیت و

جداشدگی شبکیه (دکومنان

کوئژک یویت پاتوفیزیوموژی ،عوارض ،عبیم ،روش

رتین) دژنراسیون ماکول

تشخیصی ،درمانی را توضیح دهد.

کونژک ویت ،گل مژه ،شالزیون،

مراقبت های پرس اری مربوط به هر یک و آموزش به

ب قاریت  ،یووئیت

بینار و الانواده را بیان کند.

اال بلب شبکیه
بیناری های ام هابی چشم

25

ارزشیابی و رفع اشکال

25

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای چشم و گوش ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه آزیتا دلفان آذری  .ص 61تا86

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در کاتاراکت
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

19

کاتاراکت

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،تشخیص،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

45

 5دقیقه صرف پرسش و پاسخ

درمان های جرایی

پاتوفیزیوموژی ،عبیم ،تشخیص و درمان های جرایی

مراقبت های پرس اری قبل و بعد

در کاتاراکت را شرح دهد.

از عنل

مراقبت های پرس اری قبل و بعد از عنل جرایی

ترومای بافت نرم ،اجسام الارجی

کاتاراکت و آموزش های لزم به این بیناران را

سوال گی های شینیایی

توضیح دهد.

ترومای چشم
سوال گی های کره چشم

20
20

اقداماب درمانی و پرس اری در ترومای چشم و
سوال گی های کره چشم را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای چشم و گوش ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه آزیتا دلفان آذری  .ص 87تا94

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با آناتومی و فیزیوموژی سیس م شنوایی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

20

آناتومی گوش

External ear

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

40

 5دقیقه صرف پرسش و پاسخ

Middle ear

آناتومی گوش الارجی ،میانی و داال ی و فیزیوموژی

Inner

شنوایی را شرح دهد.

هدایت وان قال صدا

اقداماب تشخیصی در سیس م شنوایی ،اهداف ،روش

اودیوم ری  ،تینپانوگرامABR ،

کار و مبیظاب پرس اری را توضیح دهد.

شنوایی
ارزشیابی تشخیصی

45

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای چشم و گوش ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه آزیتا دلفان آذری  .ص 97تا109

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقب های پرس اری در اال بلب شنوایی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

21

اوتیت اکس رنال

پاتوفیزیوموژی  ،عبیم ،درمان

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

های دارویی  ،درمان های

پاتوفیزیوموژی  ،عبیم ،روش های تشخیصی و درمان

15

جرایی تنپانوپبس ی،

های دارویی و جرایی در اوتیت مدیا و اکس رنال

25

اوسیکوموپبس ی ،جسم الارجی در

اتواسکروز و بیناری مینیر را شرح دهد.

15

گوش

مراقبت های پرس اری و آموزش به بینار و الانواده را

20

در موارد مذکور بیان کند.

15

اوتیت مدیا
اتواسکروز
مینیر
داروهای اتوتوکسیک

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای چشم و گوش ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ،1393نشر حیدری  ،ترجمه آزیتا دلفان آذری  .ص 109تا136

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با آناتومی و فیزیوموژی پوست ،ضایعاب پوس ی
جلسه
22

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

آناتومی و فیزیوموژی

اپیدرم ،درم ،بافت زیر ج دی،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

پوست
روش های تشخیصی در
بیناری های پوست
ضایعاب پوس ی اومیه و
ثانویه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5صرف پرسش و پاسخ

عن کرد پوست ضنائم پوست (مو و

آناتومی لیه های پوست را بیان کند.

20

ناالن)

عن کردهای پوست را شرح دهد.

35

بیوپسی ،لمپ wood

روش های تشخیصی در بیناری های پوست ،روش

30

ماکول ،پبک ،پاپول ،پوسچول،

کار و مبیظاب پرس اری را تشریح کند.

بول ،اسکار

انواع ضایعاب اومیه و ثانویه پوس ی را تعریف کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای پوست و سوختگی ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه لیال جمشیدی و سیمین حجت االسالمی  .ص 23تا48

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با سرطان های پوست و مراقبت های پرس اری ،اال بلب تاومی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

24

اال بلب تاومی پوست

پنفیگوس ومگاریس ،پنفیگوئید

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

مبنومSCC ، BCC ،

پاتوفیزیوموژی ،عبیم و روش های تشخیصی در  PVو

سرطان پوست

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 10دقیقه پایانی صرف پرسش
40

پنفیگوئید را شرح دهد.
مراقبت های پرس اری در اال بلب تاومی را بیان کند.

وپاسخ

40

عوامل الطرساز و اقداماب درمانی در سرطان های
پوست را ذکر کند.
آموزش های لزم برای پیشگیری از سرطان پوست را
ذکر کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای پوست و سوختگی ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه لیال جمشیدی و سیمین حجت االسالمی  .ص 94تا121

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در سوال گی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

25

طبقه بندی سوال گی

عنق سوال گی ،قانون  ،9کف

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

پاتوفیزیوموژی

دس ی ،سوال گی امک ریکی

سوال گی ها را بر اساس عنق ،سطح آسی

طبقه

پاسخ ق بی عروقی ،تغییراب آب و

بندی کند.

امک رومیت ،واکنش تنفسی ،تغییراب

پاسخ های فیزیوموژیک ناشی از سوال گی در سیس م

ک یوی ،گوارشی

های مخ ف را توضیح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 10دقیقه پایانی صرف پرسش
20

و پاسخ

60

تغییراب ناشی از سوال گی در عن کرد گوارشی و
ک یوی را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای پوست و سوختگی ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه لیال جمشیدی و سیمین حجت االسالمی  .ص 127تا148

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در سوال گی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

26

مراقبت از بینار مب ب به

مری ه فوری  ،اییاء ،مراقبت در

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

20

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و

محل یادثه ،ان قال به مرکز

اومویت های پرس اری در مری ه یاد سوال گی را

سوال گی ،درمان اتبف مایعاب و

ذکر کند.

شوک ،مراقبت های پرس اری در

معیارهای ان قال بینار به مراکز سوال گی را بیان کند.

مری ه یاد و فوری

روش های جایگزینی مایع در بیناران دچار سوال گی

سوال گی

65

پاسخ

را توضیح دهد.
مراقبت های پرس اری در مری ه یاد و فوری را بیان
کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماری های پوست و سوختگی ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه لیال جمشیدی و سیمین حجت االسالمی  .ص 154تا172

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی:

مدرس :الانم میرزائیان

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در زالم سوال گی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

27

مراقبت های پرس اری در

پیشگیری از عفونت ،تنیز کردن

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

20

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و

زالم و درمان های ضد میکروبی

اقداماب پرس اری لزم در پیشگیری از عفونت زالم

موضعی ،پانسنان زالم ،دبریدمان

سوال گی را ذکر کند.

زالم (طبیعی ،مکانیکی ،جرایی)

درمان های ضد میکروبی موضعی در سوال گی را نام

مری ه میانی سوال گی

ببرد.

15

پاسخ

50

روش های پانسنان زالم فرد بریدمان زالم در
سوال گی را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای پوست و سوختگی ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه لیال جمشیدی و سیمین حجت االسالمی  .ص 149تا151

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی:
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

28

گرافت درسوال گی

اتوگرافت ،آموگرافت ،پانسنان

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

10

 5دقیقه پایانی صرف ارزشیابی

های بیوسن یک ،کن رل درد ،

انواع روش های گرافت در سوال گی را ذکر کند.

ینایت تغذیه ای ،عوارض مربوط

روش های کن رل دما ،ینایت های تغذیه ای و

به ام یام زالم

عوارض مربوط به ام یام زالم را توضیح دهد.

مراقبت های پرس اری در مری ه

مراقبت های پرس اری در مری ه میانی سوال گی را

میانی ،پیشگیری از عفونت ،تغذیه،

شرح دهد.

تسکین درد ،درمان عوارض

عوارض ای نامی و روش های درمان را بیان کند.

مراقبت های پرس اری در
مری ه میانی

25

و رفع اشکال

40
20

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای پوست و سوختگی ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه لیال جمشیدی و سیمین حجت االسالمی  .ص 159تا165

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با مراقبت های پرس اری در سوال گی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

29

مری ه نوتوانی در

ج وگیری از اسکار هیپرتروفیک،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

مراقبت از سوال گی در منزل

اقداماب لزم جهت پیشگیری از اسکار هیپرتروفیک

مراقبت پرس اری در مری ه نوتوانی

ناشی از زالم سوال گی رابیان کند.

تعریف توان بخشی ،تیم توان

مراقبت های پرس اری در مری ه نوتوانی سوال گی را

بخشی ،اهداف

ذکر کند.

سوال گی
مفهوم توان بخشی

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 10دقیقه پایانی صرف پرسش
25

و پاسخ

55

اهداف توان بخشی را ذکر کند.
از فرآیند پرس اری به عنوان چارچوبی برای مراقبت
از بیناران دچار نقص الود مراقب ی اس فاده کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،بیماریهای پوست و سوختگی ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 ، 1393نشر حیدری  ،ترجمه لیال جمشیدی و سیمین حجت االسالمی  .ص 165تا172

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس:پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با بیناری های غدد
جلسه
30

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

بررسی سیس م آندوکرین

بررسی و شناالت ،تشخیص های

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

45

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و

آناتومی و فیزیوموژی
ارزشیابی تشخیصی در
اال بلب تیروئید

پرس اری اهداف ،مداالبب

آناتومی و فیزیوموژی غدد درون ریز را شرح دهد.

پرس اری و ارزشیابی

تشخیص های پرس اری در بیناران دچار اال بلب

40

پاسخ

تیروئید را بیان کند.

(هیپرتیروئیدیسم،

اقداماب پرس اری در پیشگیری از عوارض اال بلب

هیپوتیروئیدیسم ،گواتر،

تیروئید را بیان کند.

سرطان تیروئید)

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،متابولیسم و آندوکرین ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4
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 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس:پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

بزرگسالن/سامنندان()3

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با بیناری های غدد
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

31

اال بلب غده پاراتیروئید (کم کاری و

بررسی و شناالت،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

تشخیص های

اناتومی و فیزیوموژی غدد پاراتیروئید را شرح دهد.

10

پرس اری ،اهداف،

تشخیص های پرس اری در بیناران دچار اال بلب

15

مداالبب پرس اری و

پاراتیروئید را بیان کند.

ارزشیابی

مراقبت های مربوط به اال بلب غده آدرنال را شرح

پرکاری)
اال بلب غده ادرنال (کوشینگ،
آدیسون ،فئوکروموسی وما)
ارزشیابی تشخیصی در اال بلب غده

دهد.

هیپوفیز (دیابت بینزه ،تومورهای

اناتومی و فیزیوموژی غدد هیپوفیز را شرح دهد
اقداماب پرس اری در مراقبت از عوارض اال بلب

هیپوفیز ،سندرم ترشح نابجای هورمون

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و
پاسخ

20
10

هیپوفیز را بیان کند.

ضد ادراری)

30

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،متابولیسم و آندوکرین ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4
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 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس:پرس اری

مقطع :کارشناسی پیوس ه

بزرگسالن/سامنندان()3

پرس اری

روش تدریس :سخنرانی هنراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :الانم میرزائیان

برد –کامپیوتر

هدف کلی :آشنایی با بیناری های غدد
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

32

اال بلب غده پاراتیروئید (کم کاری و

بررسی و

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناال ی

شناالت،

اناتومی و فیزیوموژی غدد پاراتیروئید را شرح دهد.

10

تشخیص های

تشخیص های پرس اری در بیناران دچار اال بلب

15

پرس اری،

پاراتیروئید را بیان کند.

آدیسون ،فئوکروموسی وما)

اهداف،

مراقبت های مربوط به اال بلب غده آدرنال را شرح دهد.

ارزشیابی تشخیصی در اال بلب غده

مداالبب

اناتومی و فیزیوموژی غدد هیپوفیز را شرح دهد

هیپوفیز (دیابت بینزه ،تومورهای

پرس اری و

اقداماب پرس اری در مراقبت از عوارض اال بلب هیپوفیز را

ارزشیابی

بیان کند.

پرکاری)
اال بلب غده ادرنال (کوشینگ،

هیپوفیز)

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و
پاسخ

20
10
30

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .9آمادگی

3

منابع:

 .10شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث ،متابولیسم و آندوکرین ،ویرایش سیزدهم (،)2014

 . 11پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4
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 .12ارائه مطالب

70

 . 13خالصه کردن نتیجه گیری

5

 . 14ارزشیابی

3

 .15تعیین تکلیف و اختتام

2

 .16جمع کل:

