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 پرستاری داخلی جراحی گروه آموزشی:       آبادپرستاری ومامایی خرم  دانشکده:

                    کارشناسی ارشد پرستاری ویژه حصیلی:ت یرشتهو مقطع 
 76-79: نیمسال اولحصیلینیمسال تحصیلی و سال ت

جراحی کلیه و  –مجاری ادراری  )دستگاه کلیوی و 4 های ویژه اختصاصیپرستاری مراقبت: نام واحد درسی

   نظری :دنوع واح        5.0 :تعداد واحد                         مجاری ادراری(

های مراقبت ویژه، پایش های پرستاری در بخشهای ویژه، مراقبتمقدمه ای بر پرستاری مراقبت :یش نیازپ 

 وند اعضاءداروشناسی، مباحث عمومی در پرستاری پیپرستاری پیشرفته، 

 0کالس   :مکان برگزاری   15-11 :ساعت  : چهارشنبه : روززمان برگزاری کالس

)به ترتیب حروف  اساتید   دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس -:تعداد دانشجویان

 الفبا(:

 14تا  11.0ساعت همه روزهای هفته و  11تا  15، دوشنبه 15تا  8شنبه  :ساعات مشاوره با دانشجو

 )لطفا شرح دهید( ره:شرح دو

در کلیهه مراحها از پیشهگیری تها  ی خود،هاخواهند توانست با اتکا به آموختهاین درس فراگیران پایان فراگیری در 

نقش فعال داشته و ضمن رعایهت نکهام مهرتبا بها  های کلیه و مجاری ادراریها و جراحیبیماریدرمان و بازتوانی 

به کهار عرصه مراقبت از بیمار در را  پیشگیری مداخالم در همه سطوح ،جتماعسالمت خود، خانواده و کلیه اعضای ا
 بندند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 جراحی کلیه و مجاری ادراری –های ویژه پرستاری دستگاه کلیوی و مجاری ادراری آشنایی با اصول مراقبت

 

 (نویسیداهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف ب)بینابینی:اهداف 

 یان انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:واز دانشج
شاما های پرستاری )های ارزیابیروش دستگاه کلیوی و مجاری ادراریو فیزیولوژی آناتومی با آگاهی از  .1

و ارزیابی فوری بیماران  در مطالعام تشخیصی( پرستاری و ارزیابی شرح حال پرستاری، معاینام بالینی

 شرح دهند. )حیطه شناختی( را بدحال
مشکالم بالینی ویژه )شاما نارسایی های حاد و مزمن کلیوی، انواع اختالالم الکترولیتی، تروماهای  .1

 را شرح دهند. )حیطه شناختی( کلیوی(

های جایگزین کلیوی )شاما دیالیز صفاقی، همودیالیز، جایگزینی مداوم کلیوی، پالسمافرز و درمان .3
 را شرح دهند. )حیطه شناختی( ه(پرستاری پیوند کلی

)در ارتباط با مایعام بدن، اختالالم  های رایج پرستاریتشخیصمداخالم مناسب پرستاری در رابطه با  .4

های از بیماری های کلیه و مجاری ادراری، عوارض استخوانی ناشیاسید و باز، سندرم اورمی، عفونت

 ح دهند. )حیطه شناختی(( را شرکلیوی، ترشح و دفع کلیوی داروها و سموم
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جراحی کلیه و  و مراقبت ویژه پرستاری در بیماران تحت ، مشکالم بالینی ویژههای پرستاریارزیابی .0

 را شرح دهند. )حیطه شناختی(مجاری ادراری 

 
 

 های تدریس:شیوه
 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)     (PBL)یادگیری مبتنی بر حا مسئله بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در کالس درس و مشارکت فعال در مباحث هر جلسه -

موضوع سمینار ارائه یک سمینار کالسی و جستجوی شواهد در راستای ارائه آخرین شواهد در خصوص  -

 کالسی
 

 وسایل کمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  خته و گچت وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
جدول انتهای طرح درس )به  نمره درصد 35انجام تکالیف                  نمره درصد 06 آزمون پایان ترم

 مراجعه شود(
 نمره درصد 06شرکت فعال در کالس 

 

 نوع آزمون
  غلا -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
1. Marianne Chulay, Suzanne M. Burn. 2010. AACN Essentials of Critical Care 

Nursing—Pocket Handbook. New York: Mc Grow-Hill. 

2. Alspach Joanne Grif.. 2006. Core curriculum for critical care nursing. Sunders 
Ehsevier Inc. 

3. Paul L. Marino. 2014. The ICU book. Wolters Kluwer Health/Lippincott 
Williams & Wilkins. 
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باشند جستجوی بهترین منابع و آخرین شواهد بخشی از اینکه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد می با توجه به

 باشد.وظایف محوله به ایشان می
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی  3/9/1390 1

های پرستاری قبتتشخیص، درمان و مرا

  نارسایی کلیه با تاکید بر آخرین شواهد

 دکتر گودرزی

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی  11/9/1390 2
در های پرستاری تشخیص، درمان و مراقبت

 با تاکید بر آخرین شواهد تروماهای کلیوی

 دکتر گودرزی

ی هاارائه آخرین شواهد در رابطه با درمان 14/9/1390 3

ها های پرستاری آنجایگزین کلیه و مراقبت
 همودیالیز، دیالیز صفاقی و پالسمافرز()

 دکتر گودرزی

های کلیه و مجاری ادراری با تاکید جراحی 1/15/1390 4
 های نوین و آخرین شواهدبر روش

 دکتر گودرزی

5    

...    

....    

....    

19    

 

 

 درصد نمره( 33)با احتساب  فعالیت کالسیتکالیف و برنامه 

 تاریخ ارائه دانشجویان موضوع جلسام

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و  1

پاتوفیزیولوژی تشخیص، درمان و 
های پرستاری نارسایی مراقبت

 کلیه با تاکید بر آخرین شواهد

  دانشجو 1

اپیدمیولوژی، اتیولوژی و  1

پاتوفیزیولوژی تشخیص، درمان و 

در  های پرستاریمراقبت

  دانشجو 3
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تروماهای کلیوی با تاکید بر 

 آخرین شواهد

ارائه آخرین شواهد در رابطه با  3

های جایگزین کلیه و درمان
ها های پرستاری آنمراقبت

)همودیالیز، دیالیز صفاقی و 

 پالسمافرز(

  دانشجو 1

های کلیه و مجاری ادراری جراحی 4

های نوین و با تاکید بر روش

 آخرین شواهد

  دانشجو 3

 

 برای عناوین مطرح شده موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:
دانشجویان محترم بایستی در راستای کار گروهی در رابطه با عنوان مطرح شده اجزاء مربوطه را  .1

 شناسایی و تقسیم نمایند.

قی به روز را مقاله تحقی 1مقاله مروری و  1هر دانشجو موظف است در رابطه با موضوع و بخش خود  .1

ترجمه نموده، اصا و ترجمه مقاله را یک هفته قبا برای مدرس ایما نموده، همچنین در گروه 

را یک هفته قبا برای سایر دانشجویان همکالسی  شود اصا مقاالمتلگرامی که تشکیا داده می

 ارسال نمایند.

ویان در خصوص جلسام و نیز در جلسه کالسی نیاز به تهیه  پاورپوینت نیست. با اطالع قبلی دانشج .3

با دسترسی به مقاالم از هفته قبا، کالس با بحث گروهی در مورد مقاالم اداره می گردد. در پایان 

 دانشجوی مسئول موضوع مربوطه یک جمع بندی خواهد نمود.

 


