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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 )برای يک جلسه درسي( Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا 

 درس مشخصات کلي

         ویژه هاي مراقبت پرستاري :عنوان درس

 اختالالت اسید و باز :اين جلسهموضوع 

 :شماره طرح درس

 3پرستاري بزرگساالن / سالمندان  :پيش نياز

 دقیقه  09 :مدت جلسه

 6کارشناس پرستاري ترم  :گروه مخاطب

 54 :تعداد فراگيران

 مهر  39 :تشکيل کالستاريخ 

 مجازي :مکان تشکيل کالس

 ها و سطوح مختلف بنویسید.اهداف را با توجه به حیطه                                                                               :اهداف کلي

 تعادل اسید و باز در بدن -آشنایی با اختالالت اسید و باز . (1

   ABGموارد استفاده و ممنوعیت از  . (2

   ABGنمونه گیري جهت انجام  . (3
 (Uncompensation اختالالت اسید و باز جبران نشده )حاد . (5

 (Partial Compensationه نسبی )تحت حاد اختالالت اسید و باز جبران شد . (4

 ( Complete Compensation اختالالت اسید و باز با جبران کامل )مزمن . (6

 قانون طالیی اول و دوم( -)قانون اسالدن روش هاي تشخیص اختالل ساده از مرکب . (7

 رود:از فراگیر انتظار می رسدر پایان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني  ه)در س اهداف رفتاری

 :ی شناختيحيطهالف( 

 
 )طبقه دانش(. در بدن را تعریف کند PHسیستم هاي تنظیم کننده  (1

)طبقیه  دهید حیصیحت تو ی % 09را بیا در بیدن  PH انواع سیستم هاي تنظییم کننیده ،یدوره آموزش انیقادر باشد پس از پا دیبا ریفراگ (2
 .فهمیدن(

خطیا  % 19با  ماریب نیرا در بال  ABG شیآزمابر اساس شرایط درست یک نمونه خون جهت  ،یدوره آموزش انیقادر باشد پس از پا ریفراگ (3

 .بستن( )طبقه بکار دینما تهیه

 .بستن( )طبقه بکار دینما ریخطا تفس % 19با  ماریب نیرا در بال  ABG شیآزما جینتا ،یدوره آموزش انیقادر باشد پس از پا ریفراگ (5

 دیینما ارائیهصیحت  % 09پیشنهاداتی جهت تغییر پارامترهاي دستگاه.   ABGبر اساس نتایج  یدوره آموزش انیقادر باشد پس از پا ریفراگ (4

 . )طبقه تحلیل(

طبقه ) و شرایط بالینی بیمار تعیین نماید   ABGپارامترهاي دستگاه ونتیالتور را بر اساس نتایج ،یدوره آموزش انیقادر باشد پس از پا ریفراگ (6
 .ترکیب(

)طبقه از نظر ساده و مرکب بودن را بر اساس قانون طالیی یک و دو تعیین نماید ABGفراگیر قادر باشد بر اساس شرایط بیمار نوع اختالل  (7

 .قضاوت(

را تدوین و بر اساس شرایط بیمار محتمل ترین تشیخیص را  PHتشخیص هاي پرستاري بالقوه و بالفعل بیمار با ختاالالت قادر باشد  ریفراگ (8
 .)طبقه قضاوت( انتخاب و مناسب ترین مراقبت هاي پرستاري را  ارائه نماید

 ی نگرشي، عاطفيحيطهب( 
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  .کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (0
 تست الن را انجام دهد. ABGنمونه گیري قبل از هر  ریفراگ (19

  رواني حرکتي یحيطهج(  

 توانا باشد.در گروه براي ابراز عقیده  (11
 اجرا نماید. خطا % 4حداکثر را با  ABGنمونه گیري و تفسیر ندیفرآ یدوره آموزش انیقادر باشد در پا ریفراگ (12

 

 :(مناسب (هاي)هرسان انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريستپيش بيني فضا و وسايل آموزشي م
 فیلم آموزشی – مجازي

 :های تدريسروش
               تو یحی         (T.E.D) طرح کارایی تیمخ سخنرانی     پاس پرسش و     گروهی         ایفاي نقش       همیاري     مشارکتی

 سایر )نام ببرید(:*   مجازي*                       نمایشی

                    

 فراگیران باید: :مورد انتظار فراگيران رفتار ورودی

 آشنا باشند. مفهوم سیستم هاي تنظیم کننده بدنبا  .1

 آشنا باشند. نمونه گیري شریانی و وریديانواع . با 2

 با انواع تشخیص هاي پرستاري بالقوه و بالفعل آشنا باشد.. 3

 

  (دارند جدید درس یادگیري براي کافی آمادگی و اند گرفته یاد خوبی به را قبلی درس مطالب و مفاهیم فراگیران کنیم پیدا اطمینان تا قبل درس از فراگیران از پرسش ) :تشخيصيارزشيابي 

 کنید؟ بیان را مفهوم سیستم هاي تنظیم کننده بدن (1

 ؟برده و تفاوت آن ها را شرک دهد نامانواع نمونه گیري شریانی و وریدي  (2

 ؟بنویسد ABGرا در مورد بیماران با اختالالت دو تشخیص هاي پرستاري بالقوه و بالفعل  (3

 :)دقیقه( زمان                                                                                           74     :ارائه درس

 :)دقیقه( زمان                        19        :گيریبندی و نتيجهجمع

 :)دقیقه( زمان    4     :ارزشيابي تکويني

 :)دقیقه( زمان         :فراگيران ليفاتک

 را تفسیر کند. PHکیس هاي ارائه شده بر اساس اختالل  . (1

 .کیس هاي ارائه شده از اختالالت مرکب را بر اساس قانون هاي طالیی تشخیص دهد. (2

3) . 

5) . 
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