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 پرستبری گروه آهوزشی:                         پلذختر فَریتْبی پسشنی ٍ پرستبری دانشکذه:

    اٍلًیوسبل : نیوسبل تحصیلی و سبلتحصیلی          پرستبری مدٍداًشجَیبى ترم   حصیلی:ت یرشتهو هقطع 

97- 96 

 پرستبریهفبّین پبیِ  :نبم واحذ درسی

       ٍاحذ 2: تعذاد واحذ

  تئَری ذ:نوع واح 

 اصَل ٍ هْبرتْبی پرستبری :یش نیبزپ

   8 -10ٍ   دٍشٌجِ      8 -10ینشٌجِ    : زهبى برگساری كالس: روز

  5 مالس شوبرُ هکبى برگساری:

   ًفر 33  تعذاد دانشجویبى:

 ، خبًن ًرگس ًرگسیآقبی امجر جَادی  )به ترتیب حروف الفبب(: اسبتیذ             خبًن ًرگسی هسئول درس:

 12 -14شٌجِ سبػت سِ  ینشٌجِ تبّبی رٍز  سبعبت هشبوره بب دانشجو:

 

 )لطفب شرح دهیذ( رح دوره:ش

 ثِ ثذى النترٍلیتْبی ٍ هبیؼبت در اختالل ٍ سرعبى هفَْم پرستبری، در اسبسی هفبّین تذریس ثب درس ایي در

 ضوي پرستبری هفبّین از استفبدُ ٍ پبیِ ػلَم زهیٌِ در خَد ّبی آهَختِ تلفیق ثب تب شَد هی مول داًشجَ

 هْبرتْبی تقَیت ثر راستب ایي در .ًوبیذ استفبدُ سبلوٌذاى ٍ ثسرگسبالى از هراقجت در پرستبری فرایٌذ ثنبرگیری

 هحَریت ثب سبلوٌذاى ٍ ثسرگسبالى سالهت حفظ ٍ تأهیي ارتقبء، هٌظَر ثِ هؤحر ثگًَِ پرستبری فرایٌذ ثنبرگیری

 .شَد هی تأمیذ تَاًجخشی تب پیشگیری از خبًَادُ

 

 )لطفب شرح دهیذ(هذف كلی: 

 زهیٌِ در خَد ّبی آهَختِ تلفیق هٌظَر ثِ ٍی در تَاًبیی ایجبد ٍ پرستبری زیرثٌبیی هفبّین ثب داًشجَ آشٌبیی

 .هحَر خبًَادُ رٍینرد ثب سبلوٌذ ٍ ثسرگسبل هذدجَیبى از هراقجت ارائِ ٌّگبم ثِ پرستبری پبیِ هفبّین ثب پبیِ ػلَم

 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح هختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 

 را ثیبى مٌذ. راىثیوباز  قجتاهردر  آى دثررمبٍ  حلاهر، ریپرستب یٌذآفر (1

 را شرح دّذ. ریپرستب یقجتْباهرٍ  ریگبزسبٍ  تٌیذگی مهفَْ (2

  را تَضیح دّذ. ریپرستب یقجتْباهرٍ  هسهي ییْبرثیوب (3

 را رمر مٌذ. هرثَعِ ریپرستب یقجتْباهرٍ  ٌّیر تصَیردر  لختالا مهفَْ (4

 را شرح دّذ. سلَلی ترهینٍ  تصذهب اعًَا (5

 را ثیبى مٌذ. الزم یقجتْباهرٍ  ىهب،در كشَ اعًَا (6
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 ، تئَریْب ٍ هراقجتْبی الزم را شرح دّذ.یسبلوٌذهفَْم  (7

 را رمر مٌذ. ثیوبریْبی هسهيهراقجت از رٍشْبی  (8

 را شرح دّذ. پرشتبری از ثیوبر درحبل هره یقجتْباهرٍ  ههر ثب ییرٍیبرٍ حلاهر، ههر مهفَْ (9

 ٍ اًَاع ایسٍالسیَى را ثیبى مٌذ. ستبًیرثیوب یّب ػفًَت لمٌتر (10

 سرعبى ٍ هراقجتْبی هرثَعِ را تَضیح دّذ. (11

 

 هبی تذریس:شیوه

  ■پرسش ٍ پبسخ   شذُسخٌراًی ثرًبهِ ریسی   ■سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ)  ■ثحج گرٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد
 

 )لطفب شرح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانشجو:

 درس مالس در هَقغ ثِ حضَر 

 داًشجَیی شئًَبت رػبیت ٍ اًضجبط ٍ ًظن حفظ 

  ِمالس در حضَر از قجل هٌبثغ هغبلؼ 

 ِقجلی جلسبت در شذُ ارائِ هغبلت هغبلؼ 

 تذریس رًٍذ در فؼبل هشبرمت 

 ارائِ صحیح ٍ ثِ هَقغ تنبلیف 

 

 وسبیل كوک آهوزشی:   

   ■پرٍشمتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ■ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 نوره كل( )از :درصذ نورهنحوه ارزشیببی و 

   ًورُ درصذ 58آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 0آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 8شرمت فؼبل در مالس     ًورُ درصذ 00اًجبم تنبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لغفسبیر هَارد )

 

 نوع آزهوى

  ■غلظ -صحیح جَر مردًی           ■ایچٌذگسیٌِ       ■پبسخ مَتبُ     تشریحی

 ػولنردی متجیجبی خبلی،  )لغفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد
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 :)لطفب نبم ببریذ(: هنببع پیشنهبدی برای هطبلعه

 :هنببع انگلیسی -

1. Smeltzer, S.C. BRUNNER   AND  SUDDARTH,S  TEXT  BOOk of  medical  

surgical  nursing  . (10th ed)   . philadelphia: lippincott   .  

2. Black  , J. M. Hawks  , J. H. Keene  , A ., Medical   surgical  nusing   (th ed). 

Philadephia: saunders . 

3. Polaski  , A. L. , Taro  , S.E., luckmann,s core principle  and  practice  of  medical  

surgical    nursing  . (st ed)   . philadelphia: saunders. 
 

 

 فبرسی:هنببع 

 

، ترجوِ شیال ػبثذ سؼیذی، اجتوبػی –سَدارث: هفبّین ثیَلَشینی ٍ رٍاًی  -جراحی ثرًٍر  -پرستبری داخلی  .1

 . 1390تْراى: ًشر جبهؼِ ًگر، 

: ًشر حنین ّیذجی، اىْرت ،1 جراحی داخلی پرستبری زیجب، یّبًفرا خذیجِ، علت تَّی ،دثیریبى اػظن .2

1390. 

 جراحی  -داخلی  پرستبر مبهل متبة هحسي، سلیوبًی حسي، هحوذی ثبثب رضب، هحوذ ػسنری هٌیر، ْبرًَث .3

 .1389 هیدجی، حنین تْراى، الموي،ٍ  فیپسر، ثرًٍ

ترجوِ متبة ثرًٍر سَدارث، درسٌبهِ جبهغ داخلی جراحی، هفبّین پبیِ پرستبری، ترجوِ ثْشتِ عجرسی ٍ  .4

 1393هرین ػسیسی، اًتشبرات حیذری، 
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 جذول هفتگی كلیبت  ارائهی درس

 استبد هربوط عنواى هطبلب تبریخ جلسه

 آقبی جوادی آى هفبهینشوک و هقذهه، طرح درس،  17/10/96 1

 خبنن نرگسی هروری بركبربرد فراینذ پرستبری 18/10/96 2

 آقبی جوادی شوک هراحل 24/10/96 3

 خبنن نرگسی تنیذگی و سبزگبری 25/10/96 4

 آقبی جوادی هراقبتهبی درهبنی و پرستبری در شوک 1/11/96 5

 خبنن نرگسی اختالل در تصویر رهنی 2/11/96 6

 آقبی جوادی سرطبى علت شنبسیو  ریفبتع 8/11/96 7

 خبنن نرگسی صذهبت و ترهین سلولی 9/11/96 8

 آقبی جوادی سرطبى اپیذهیولوشی و پبتوفیسیولوشی 15/11/96 9

 خبنن نرگسی سبلونذی 16/11/96 01

 آقبی جوادی  تعطیل رسوی 22/11/96 00

 خبنن نرگسی سبلونذیاداهه  23/11/96 02

 آقبی جوادی سرطبى و درهبى تشخیص  24/11/96 01

 خبنن نرگسی اداهه هبحث سبلونذی 6/12/96 01

 آقبی جوادی سرطبى اداهه درهبى 7/12/96 05

 خبنن نرگسی هرگ و هراحل رویبرویی بب آى+  پیشگیری و نوتوانی 13/12/96 01

 آقبی جوادی سرطبى و اورشانسهبیفرآینذ پرستبری  14/12/96 07

 

 

 

 

 

 

 
 


