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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 پرستاریارشد کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع      ورژانسا: گروه آموزشی پرستاری مامایی خرم آباددانشکده:

 

        نظری                                                                     د:نوع واح           1          تعداد واحد:        2داخلی جراحی  پرستارینام درس: 

 1داخلی جراحی  پرستاری یش نیاز:پ 

 مجازی مکان برگزاری:  8 -11  :ساعت  شنبه دو   :برگزاری کالس: روز زمان

 زاده دکتر حیدری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر حیدری زاده مسئول درس: نفر  8 تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

 

روی، با انواع فرآیند پرستاری و تئوری استرس و سازگاری  در این درس دانشجویان ضمن آشنایی با مبانی 

به  با مشکالت خاص این بیماران آشنا می شوند و اختالالت متابولیکی، قلب و عروق، تنفسی نیز آشنا می شوند و

 را کسب می نمایند. رای استفاده از تئوری پرستاری در جهت پیگیری و مراقبت از بیمارانتوانایی الزم ب این ترتیب

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

انشجويان با مفاهیم فرآيند پرستاری و تئوری سازگاری روی  و استفاده از اين تئوری در مراقبت پرستاری از آشنايی د

 وق، تنفسی و خانواده آن ها مددجويان مبتال  به اختالالت متابولیکی، قلب و عر

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است جزای تخصصیهدف کلی به ا شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 

 باشد: قادر که رود می انتظار دانشجو از درس این پایان در
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 طرح درس، اساتید و انتظارات دوره اشنا شده و آن را درک کند و احساسات خود را با استاد و سایر دانشجویان به اشتراک بگذارد. با-1

 فرایند پرستاری را تعریف نماید.-2

 مراحل مختلف فرایند پرستاری را شرح دهد.-3

 تشخیص پرستاری بر اساس تعریف آلفارو توضیح دهد-4

 واع مشکالت را بر اساس تعریف گوردون شرح دهد.ان-5

 انواع تشخیص های پرستاری بر اساس الگوی عملکرد سالمت  گوردون را طبقه بندی نماید-6

 انواع مشکالت از نظر عملکرد پرستاران را مقایسه کند-7

 بر اساس عالئم و نشانه های بیمار تشخیص استاندارد پرستاری را بنویسد.-8

 امه ریزی در پرستاری را تجزیه و تحلیل کندمفهوم برن-9

 بر اساس یک سناریو شبیه سازی شده فرایند پرستاری را بر  طرح ریزی کند    SOAPIEقادر باشد بر اساس -11

 تعریف کند Selyeو   Helson ،Lazarusاز دیدگاه   مفاهیم استرس و سازگاری را -11

 ند را لیست کتد.محرک هایی که می تواند منجر به استرس شو-12

 واکنشهای سازگارانه و غیر سازگارانه را مقایسه کند-13

 س ا جزا آن تجزیه و تحلیل نماید.مدل پرستاری روی را بر اسا-14

 استفاده نماید.از مدل روی به عنوان یک چارچوب اجرای فرایند پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به اختالالت قلبی -15

 استفاده نماید.عنوان یک چارچوب اجرای فرایند پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به اختالالت تنفسی از مدل روی به -16

 استفاده نماید.از مدل روی به عنوان یک چارچوب اجرای فرایند پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به اختالالت متابولیسم -17

 استفاده نماید.از مدل روی به عنوان یک چارچوب اجرای فرایند پرستاری در مراقبت از بیمار مبتال به اختالالت متابولیسم  -18

 

 های تدريس:شیوه

 * پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   با استفاده از فضای اسکای رم  *سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 :سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 در بعضی جلسات بر اساس محتوای آموزشی، کیس ارائه شده و از دانشجو فیدبک گرفته می شود.

 یمشارکت فعال در مباحث کالس-1

ترم محروم و درس حذف خواهد شد. در  انیحان پاموجه دانشجو از شرکت در امت ریغ بتیحضور منظم در کالس)در صورت غ -2

 ترم کسر خواهد شد( انیجلسه به تناسب جلسات از نمره پا کیاز  شیموجه ب بتیصورت غ

معتبر انتخاب شوند و  سال  های از ژورنال د،یجد یستی)به دلخواه( در طول دوره)مقاالت با میدر ارتباط با مفاه "ارائه خالصه کارت-3

 باالتر باشد( 2115داقل از سال انتشار آنها ح

 شده انجام خواهد شد. نییدر ارتباط با مباحث تع یارائه کنفرانس کالس-4

قلب تنفس و  های از بخش یکیمطرح شده به دلخواه در  های یتئور ای ها ارائه پروژه؛ هر دانشجو موظف است در ارتباط با مدل-5

 انیو همراه با گزارش کار روند اجرا تا روز امتحان پا ادهیپ ماریب کیاقل در ارتباط با حدبر اسا س الگوی روی را  یپرستار ندیفرا ،غدد

 .دینما لیترم تحو

 

 وسايل کمک آموزشی:  
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        * فضای مجازی اسکاری روم       *کامپیوتر               پروژکتور ویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهو  نحوه ارزشیابی

   نمره درصد  33: آزمون پایان ترم   نمره درصد ...... :آزمون میان ترم

 نمره درصد  13  درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد 03  :انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی

- Parker M E & Smith M C. Nursing theories and nursing practice, FA Davis 

Philadelphia.  

- Urden L D Stacy K M & Lough M E . Thelan’s critical care nursing: diagnosis and 

management, Mosby.  

- Weber J R & Kelley J. Health assessment in nursing, Lippincott Williams & Wilkins.  
 

 
 

 

 منابع فارسی:

 

 

 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام مدرس عنوان مبحث تاريخ برگزاری شماره جلسه

 حیدری زاده نایی با طرح درس و اهداف اموزشی دورهاش 27-11-99 1

 حیدری زاده مروری بر مفاهیم فرایند پرستاری 14-12-99 2

 تنیدگی و سازگاری)الگوی پنداشتی روی( و مراقبت های ویژه پرستاری 19-12-99 3
 حیدری زاده

 اریتنیدگی و سازگاری)الگوی پنداشتی روی( و مراقبت های ویژه پرست 13-12-99 4
 حیدری زاده

5 
 مفهوم مصرف اکسیژن در بدن و اختالالت آن )قلب و عروق( 16-12-99

 حیدری زاده

 (تنفسدر بدن و اختالالت آن ) ژنیمفهوم مصرف اکس 19-12-99 6
 حیدری زاده

 حیدری زاده مفهوم متابولیسم  و اختالالت آن 23-12-99 7
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8 
الت مددجویان مبتال به اختالالت کاربرد فرایند پرستاری در حل مشک 27-12-99

 حیدری زاده متابولیکی

 

 
 


