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نیمسال  پرستاری   :تحصیلیرشته  رشناسی کا:مقطع        1 :گروه آموزشی       و فوریت پزشکی پلدختر  پرستاری :دانشکده

 97-98:سالتحصیلی    ومد:تحصیلی

 نظری3 :تعداد واحد                                   2سالمندا ن/پرستاری بزرگساالن:نام واحد درسی

                                    داروشناسی/ 1سالمندا ن/رستاری بزرگساالنپ :یش نیازپ 

   12-11یکشنبه   11-8سه شنبه  14-16 :ساعت  دوشنبه: زمان برگزاري كالس

 آقای جوادی، خانم نرگسی، خانم توحیدی: مدرسین   8کالس : مکان برگزاري

 وحیدیت:مسئول درس 25 :تعداد دانشجویان

 14تا  12نبه تا سه شنبه روز های ش:ساعات مشاوره با دانشجو

 (لطفا شرح دهید) :شرح دوره
آشنایی دانشجو با اختاللت دفعی کلیوی، تولید مثل، پستان، اختالالت گردش خون و تنفسی و توانمندی تدوین مراقبت  

 پرستاری در هر یک از اختالالت مذکور بر اساس فرایند پرستاری

  :هدف كلی
 بزرگسال یا سالمند بر اساس تفکر نقادانه و حفظ موازین اخالقی و شرعی  ز مددجویان برای مراقبت ادانشجو آماده سازی 

 :بینابینیاهداف 

 :هاي تدریسشیوه

   √ پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریزی شده √نمایش √سخنرانی

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

  ارائه های کالسی  لف گرهی وتکا: سایر موارد

 :وظایف و تکالیف دانشجو
 حضور به موقع و منظم در جلسات آموزشی

 مشارکت فعال در کالس

 :  وسایل كمک آموزشی

   √  پروژکتور اسالید خته و گچت √وایت برد

  :  سایر موارد

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
      درصد نمره  91(ASCE)آزمون ساختاریافته بالینی*

 نمره درصد11 و جلسات تمرین  شرکت فعال در کالسحضور و 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی     ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 (لطفا نام ببرید) سایر موارد

  

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه   

1-Smeltzer, S.C & Bare, B. Brunner & suddarths Textbook of medical surgical 
nursing(last ed.). Philadelphia, Lippincott 
2-Black, H.M., Hawks, J.H., keen, A.M.,medical surgical nursing. (last ed.) , P 
hiladelpia: Saunders. 
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3-Polaski, A.L., Tatro, S.E., Luckman's , Core priniciple and Practice of medical 
surgical nursing. (last ed.) 
. Philadelphia 

 ي درسارائه لیات ك جدول هفتگی

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 خانم نرگسی مرور آناتومی و فیزیولوژِی سیستم کلیوی، تست های تشخیصی 14/11/97  .1

 خانم نرگسی اختالالت عفونی سیستم کلیوی 21/11/97  .2

 خانم نرگسی تومورهای دستگاه ادراری 28/11/97  .3

 خانم نرگسی سنگ های سیستم ادراری 15/12/97  .4

 خانم نرگسی بیماری های عروقی سیستم ادراری 12/12/97  .5

 خانم نرگسی ...(احتباس ادراری، مثانه نوروژنیک و)مشکالت دفع ادرار 19/12/97  .6

 خانم نرگسی و معاینات فیزیکی مرور آناتومی و فیزیولوژِی دستگاه تناسلی، تست های تشخیصی 26/12/97  .7

 رگسیخانم ن اختالالت دستگاه تناسلی زنان 18/12/97  .8

 آقای جوادی  مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق و تست های تشخیصی 15/11/97  .9

 آقای جوادی  آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد 22/11/97  .11

 آقای جوادی  بیماری های عفونی قلب 29/11/97  .11

 آقای جوادی  نارسایی قلبی 16/12/97  .12

 آقای جوادی  (آترواسکلروز، آنوریسم آئورت، ترومبوز)1بیماری های عروق محیطی 13/12/97  .13

 آقای جوادی  ...(بورگر، رینود و)2بیماری های عروق محیطی 21/12/97  .14

 آقای جوادی  بیماری های دریچه های قلبی 27/12/97  .15

 آقای جوادی  اختالالت لنفاوی 19/12/97  .16

 یخانم توحید اختالالت پستان 16/11/97  .17

 خانم توحیدی مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی و تست های تشخیصی 23/11/97  .18

 خانم توحیدی (رینیت، فارنژیت، الرنژیت)1اختالالت سیستم تنفس فوقانی  31/11/97  .19

 م توحیدیخان ...(انسداد حین خواب در راه هوایی، انسداد بینی، انسداد حنجره و)2اختالالت سیستم تنفس فوقانی  14/11/97  .21

 خانم توحیدی (کانسر حنجره)3اختالالت سیستم تنفس فوقانی  17/12/97  .21

 خانم توحیدی (آتلکتازی، تراکئوبرونشیت حاد)1اختالالت سیستم تنفس تحتانی  14/12/97  .22

 خانم توحیدی (سل ریوی) 2اختالالت سیستم تنفس تحتانی  21/12/97  .23

 خانم توحیدی (یه، برونشیت آسم، کاسر ر)3اختالالت سیستم تنفس تحتانی  28/12/97  .24

 
 


