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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:       

 

 پرستاری 6ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  پرستاری آموزشی: گروه        پرستاری و مامايی خرم آباد دانشکده:
سالمندان -بزرگساالن پرستاری یش نیاز:پ   د: کارآموزینوع واح   2  تعداد واحد: 3سالمندان -زرگساالنبنام درس: 

 )نظری( 3

بخش جراحی اعصاب  ان برگزاری:مک عصر 13:31-13:31 :ساعت     (F, Eگروه )  عصر تا پنجشنبه سه شنبه :زمان برگزاری کالس: روز
 بیمارستان شهدای عشایر

 خانم جعفری پور مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: مسئول درس: نفر( 11دو گروه ) تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

فرآینرد  در این کارآموزی دانشجو با بهره گیری از مهارت های تفکر خالق وحل مسئله برر پایره آموختره هرای نظرری و در بهرابوب

تشخیص های پرستاری، تدابیر پرستاری ال و یا سالمند پرداخته و در پرستاری به بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجویان بزرگس

مناسب را تعیین و پس از اجرا، ارزیابی می نماید. بعالوه از دانشجو انتظار می رود مراقبت های پرستاری را از پیشگیری تا نوتروانی مرد 
 .باشد. لذا بر آموزش به بیمار و خانواده در طی بستری و زمان ترخیص و مراقبت در منزل تاکید می شودنظر داشته 

 هدف کلی: 
رت تفکر خالق جهت مها ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند با کاربرد فرآیند پرستاری وایجاد توانائی در دانشجو جهت 

 ن شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاریاصول اخالقی و موازی، کسب تجارب عملی

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 بخش جراحی اعصاب 

 سطح هوشیاری یك بیمار مبتال به مشکالت مغز و اعصاب را کنترل کند. - -

 کند.  انیب حیرا به روش صح GCSنحوه کنترل  -

 آماده کند.پانسمان را  جریوسایل مربوط به پروس -

 کند. یمحل درن را ضدعفون -

 بخیه مربوط به درن را داشته باشد. دنیکش ییتوانا -

 خارج کردن درن را داشته باشد. ییتوانا -

 انجام دهد. حیپانسمان را به روش صح -

 نیازهای آموزشی بیمار دارای تراکشن هیلو را آموزش دهد. -

 را بداند. ICP شیاز مشکالت منجر به افزا كیبا هر  مارانیب یآموزش یازهاین -

 قادر به پرکردن برگه اتاق عمل و مراقبتهای مربوطه باشد. -

 دستبند اتاق عمل شامل نام و نام خانوادگی بیمار، نام پزشك، تشخیص، نام بخش را آماده کند. -

 .سدیرا بنو ماریقادر باشد گزارش پرستاری مربوط به ب -

 بخش ارائه دهد. های¬یماریب کنفرانس بر اساس كی -

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی
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 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 بخش موقع به ترک و حضور -1

  غیبت نداشتن -2

  یونیفرم از استفاده -3

  شناسایی کارت الصاق -4

  آرایش و زیورآالت از استفاده عدم و شرعی موازین رعایت -5

  بیمار معرفی و بالینی کنفرانس موقع به ارائه -1

 گروهی های بحث در شرکت -7

 والدین به آموزشی جزوه ارائه -3

 

 وسايل کمک آموزشی:  

         کامپیوتر               ور پروژکتویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد ------: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 هنمر درصد ----- درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد ----- :انجام تکالیف

 :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )
 نمره امتحان شفاهی پایان دوره کارآموزی 11نمره مرتبط با عملکرد بالینی و رعایت قوانین و ضوابط توسط دانشجو،  11

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی          ایبندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 -----------فاهیش
  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی

 Brunner & suddarth medical surgical Nursing 

 Phips & woods: Medical surgical nursing  

 Black Joyce & Hokanson Haws; medical surgical Nursing 
 منابع فارسی:

 پرستاری برونر و سودارث -

 پرستاری بلك جویس  -

 و .... -
 

-  
 


