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  بسمه تعالی
  ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 

  ) Course Plan(   پرستاري بیماریهاي تنفس طرح درس ترمی
   93 - 94دوم سال تحصیلی نیمسال                                    : اختالالت  تنفسی                                         معرفی درس   

  آموزش پرستاري داخلی و جراحیگروه آموزشی:                                                               پرستاري و مامایی ارومیه           دانشکده: 
  کارشناسی پرستاري  رشته و مقطع تحصیلی:                                                                   پرستاري و بیماریهاي تنفس   نام درس:

 واحد 1.25تعداد واحد :                                                  30/14 -30/16شنبه ها ساعت  یک  برگزاري:روز و ساعت 
 دقیقه 90: زمان کالس درسمدت                                                                                           یمدینه جاسم  :مدرس

آشنایی دانشجو با مفاهیم نوین پرستاري در رابطه با اختالالت دستگاه تنفس، نحوه بررسی و شناخت بیماران مبتال به مشکالت تنفسـی   :هدف کلی درس
  و اقدامات مناسب با توجه به فرآیند پرستاري.

  : اهداف اختصاصی درس
  دانشجو در پایان دوره بتواند :

 .کند بیان تنفس دستگاه لوژي فیزیو و آناتومی .1
 . نماید بیان را تشخیصی ارزشیابی و فیزیکی ،معاینات سالمت تاریخچه بررسی نحوه .2
 .نماید بیان انرا پرستاري و تنفس دستگاه فوقانی سیستم عفونتهاي .3
 . دهد شرح را حنجره سرطان و فوقانی هوایی راههاي وصدمات انسداد .4
 .دهد توضیح را و مراقبتهاي پرستاري آنها تحتانی هوایی راههاي مشکالت با بیماران درمان .5
 .دهد شرحو عروق ریه همراه با مراقبتهاي پرستاري مربوطه را  جنب پرده بیماریهاي .6
 . دهد توضیح را ریه شغلی هاي بیماري .7
 .نماید بیان را و مراقبتهاي مربوطه سینه قفسه صدمات .8
 . دهد شرح را ریه انسدادي بیماریهاي با بیماران اداره روشهاي .9

 .دهد توضیح را تنفسی سیستم در مراقبت نحوه .10
   منابع اصلی درس

 Joyce M. Black and Jane Hokanson Hawks.  Textbook of Medical - Surgical Nursing .  
 7 th. Elsevier inc. ; 2005 
 Smeltzer B , Suzanne C . Brunner & Suddarth`s Textbook of Medical - Surgical Nursing . 9 th . Philadelphia : 

Lippincott ; 2008 
 Phipps WJ , Sands JK , Marek JF . Medical - Surgical Nursing . 6 th . Philadelphia : Mosby Inc ; 2003 

 
 چاپ اول 1384جراحی تنفس ، ترجمه پوران سامی ، تهران ، انتشارات بشري با همکاري تحفه ،  –سودارث : پرستاري داخلی  -برونر ، 
 چاپ اول 1389هوکس: اختالالت تنفس. ترجمه مهدوي زهرا، تهران ، انتشارات جامعه نگر سالمی،  -بلک ، 
     ،چـاپ   1381سیسیل راسل الفایت : مبانی طب داخلی سیسیل ( بیماري هاي دستگاه تنفس ) ، ترجمه قادري اصل داود ، تهـران ، انتشـارات گلبـان ،

 چهارم 
 چاپ اول 1382،  تهران ، انتشارات بشري با همکاري تحفه ،  3ن و همکاران: درسنامه جامع پرستاري داخلی و جراحی بابامحمدي، حس ، 
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  بسمه تعالی
  ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 

  ) Course Plan(  طرح درس ترمی

 94دوم سال تحصیلی نیمسال                                      پرستاري بیماریهاي تنفس                                                           جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 
- 93  

  

ردی
 ف

 مدرس عنوان ساعت تاریخ
وسایل کمک 

 آموزشی

آمادگی الزم دانشجویان قبل 
  از شروع کالس

روش / 
روشهاي 
 تدریس

 ارزیابی

1  23/11/93  
تا  30/14

30/16  

مروري بر تشریح و  ارزشیابی آغازین، برقراري ارتباط و
  فیزیولوژي دستگاه تنفس

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

ماژیک - بورد   

مباحث قبل از کالس و  مطالعه
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 
 ندارد

2  30/11/93  
تا  30/14

30/16  

 و فیزیکـی  معاینـات  ،سـالمت  تاریخچه بررسی نحوه
  مشکالت ریوي تشخیصی اقدامات

مدینه 
ویدئو  –کامپیوتر  جاسمی

پروزکتور وایت 
ماژیک - بورد   

 مطالعه مباحث قبل از کالس و
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study 
 ارائه

امتحان 
شفاهی و ثبت نمرات 

در دفتر ارزیابی 
 دانشجویان

3  7/12/93  
تا  30/14

30/16  

مراقبتهاي  و تنفس دستگاه فوقانی سیستم عفونتهاي
  پرستاري

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

ماژیک - بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

4  10/12/93  
تا  30/14

30/16  
 سرطان و فوقانی هوایی راههاي وصدمات انسداد

  حنجره

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
-پروزکتور  وایت  

ماژیک - بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 
جلسه قبل 3کوئیزاز   

5  17/12/93  
تا  30/14

30/16  

و  تحتـانی  هـوایی  راههاي مشکالت با بیماران درمان
  مراقبتهاي پرستاري آنها

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

ماژیک - بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study 
 ارائه

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

6  24/12/93  
تا  30/14

30/16  

و عروق ریه همراه با مراقبتهـاي   جنب پرده بیماریهاي
  پرستاري مربوطه

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

ماژیک - بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study 
 ارائه

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان

7  19/1/94  
تا  30/14

30/16  

مدینه   و مراقبتهاي مربوطه ریه شغلی هاي بیماري
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 سخنرانی
 بحث گروهی

 
جلسه قبل 3کوئیز از   
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ماژیک - بورد   پاسخ 

8  26/1/94  
تا  30/14

30/16  
سرطان ریه مراقبت هاي  سینه ،قفسه صدمات

  پرستاري مربوطه

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

ماژیک - بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث

 

امتحان شفاهی و ثبت نمرات در 
دفتر ارزیابی 
 دانشجویان

9  23/11/94  
تا  30/14

30/16  
( برونشیت مزمن ،  بیماریهاي انسدادي مزمن ریه 

 آمفیزم) آسم  و مراقبت هاي مربوطه 

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

ماژیک - بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study 
 ارائه

امتحان شفاهی و ثبت نمرات در 
دفتر ارزیابی 
 دانشجویان

10  30/11/94  
تا  30/14

30/16  
 تنفسی سیستم در مراقبت نحوه

مدینه 
 جاسمی

ویدئو  –کامپیوتر 
پروزکتور وایت 

ماژیک - بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 

امتحان شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر ارزیابی 

 دانشجویان
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 :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی   

 % 5حضور مداوم و بدون غیبت                                                   .1
 % 5                  حضور فعال و شرکت در بحث ها و پاسخ به سئواالت .2
 % 40                                                                       کوئیزها .3
 %10پروژه کالسی                                                                 .4
 % 40                                                           امتحان پایان ترم .5

 
به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ  روش تدریس :

  تدریس میگردد. از وسایل کمک آموزشی (شامل :تابلو، اورهد، پروژکتور، ،) به تناسب د ر ارا ئه مطالب استفاده خواهد شد.
  پیش سازمان دهنده الگوي تدریس :

  از فراگیران انتظار میرود: و تکالیف دانشجو : وظابف
  د قیقه از ورود به کالس  10ُدر تمام جلسات کالس درس بد ون تاخیر حضور یابند و د ر صورت تاخیر بیش از

  اجتناب کرده و بد ین ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم باشند.
 .در بحثهاي کالس بطور فعال شرکت نمایند  
 اي شرکت نمایند(در صورت غیبت در آزمونهاي میان دوره اي، اگر غیبت غیر موجه باشد  در آزمونهاي میان د وره

،نمره صفر براي آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غیبت موجه باشد، با ارائه گواهی معتبر الزم است دانشجو تا 
عه نمایند،در غیر اینصورت نمره صفر حد اکثر د و هفته بعد از تاریخ آزمون براي انجام امتحان به استاد مربوطه مراج

  منظور خواهد شد).
  ساعات کالس بیشتر باشد،در صورتیکه غیبت بیش از حد مجاز باشد:4/ 17غیبت در کالس نباید از حد مجاز  
 غیبتهاغیر موجه باشد ،آن واحد درسی حذ ف می شود.2/1چنانچه بیش از - الف  
 ي آن منظور خواهد شد.چنانچه غیبتها غیر موجه باشد ،نمره صفر برا-ب  
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  بسمه تعالی

  صفحه اول        واحد پرستاري بیماریهاي تنفس طرح درس روزانه            

  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
  

) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2جراحی 

  ) رشته : پرستاري4

 43) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  مقطع : کارشناسی)  5
   نفر

  جاسمی) مدرس :   8

  45/1) مدت تدریس :  10  1) شماره جلسه :  9

مروري بر تشریح و فیزیولوژي دستگاه تنفس، روشهاي معاینه فیزیکی قفسه سینه و روشهاي    ) عنوان درس جلسه حاضر: 11
  تشخیصی اختالالت تنفس

 کلیات تاریخچه و مفهوم بهداشت را بدانند. ) هدف کلی :  12

 آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تنفس 
  یروشهاي معاینه فیزیکی قفسه سینه و روشهاي تشخیصی اختالالت تنفس

  ) اهداف رفتاري :   در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود: 13
 .دهد شرح را فوقانی تنفس دستگاه فیزیولوژي و آناتومی .1
 . هد د توضیح را تحتانی تنفس دستگاه فیزیولوژي و آناتومی .2
 .دهد توضیح را ریوي ظرفیتهاي و حجمها .3
 . دهد شرح را ها حبابچه و خون اکسیژن پرفوزیون و انتشار .4

   .دهد توضیح را خون در گازها انتقال .5

 ) حیطه یادگیري : 14

  شناختی (دانش) .1
  )فهمیدنشناختی ( .2
  ) فهمیدن شناختی ( .3
  شناختی (دانش) .4
  ) فهمیدن شناختی ( .5

  ) رفتارهاي ورودي : قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : 15
  با  آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تنفس  قبلی آشنایی

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  تفاوت بین تهویه و تنفس چیست؟
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فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  دانشجو 

وسایل کمک   روش تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

ارائه پیش سازمان 
  دهنده

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت 
پیش سازمان 

  دهنده 
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

  وایت برد  داستان پردازي 
ویدئو 

  پروژکتور

  دقیقه  10

تدریس )  2
  درس جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن 

  دانشجو در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
ویدئو 

  پروژکتور

  ساعت  1

) ارزشیابی  3
  تکوینی 

  
  

ارائه سوال هایی از 
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

بیان نقاط مبهم و 
  گنگ 

  تدریس 

  وایت برد  پرسش و پاسخ 
ویدئو 

  پروژکتور

  دقیقه  5

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ایجاد 
ارتباط بین قسمت 

هاي مختلف تدریس 
  و جمع بندي آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
ویدئو 

  پروژکتور

  دقیقه  20

) تعیین  5
تکلیف براي 

  جلسه بعد 
  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
ویدئو 

  پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
ویدئو 

  پروژکتور

  دقیقه  5
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  بیشتر 
  
  

موجود در کتابخانه 
  دانشکده 
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) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2 جراحی

  ) رشته : پرستاري4

 43) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5
  نفر

   جاسمی) مدرس :   8

  45/1) مدت تدریس :  10  2) شماره جلسه :  9

عفونت ها و مشکالت شایع قسمت فوقانی دستگاه تنفس مانند سرماخوردگی، سینوزیت،   ) عنوان درس جلسه حاضر : 11
  و مراقبتهاي پرستاري مربوطه الرنژیت فارنژیت،  رینیت،

 عفونت ها و مشکالت شایع قسمت فوقانی دستگاه تنفس مانند سرماخوردگی، سینوزیت، رینیتآشنایی با   ) هدف کلی :  12
  و مراقبتهاي پرستاري مربوطه ، الرنژیت آلرژیک

  ود )) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد ب13
 اصول صحیح مصاحبه با مددجویان مبتال به اختالالت شایع تنفسی را بداند. .1
 عالئم و نشانه هاي شایع اختالالت تنفسی را بر اساس اختصاصات هریک شرح دهد. .2
 اصول صحیح مشاهده قفسه سینه را شرح دهد و موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد. .3
 موارد غیر طبیعی را تشخیص دهداصول صحیح لمس قفسه سینه را شرح دهد و  .4
 اصول صحیح دق قفسه سینه را شرح دهد و موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد .5
 اصول صحیح سمع قفسه سینه را شرح دهد و موارد غیر طبیعی را تشخیص دهد .6
 .ببرد نام را تنفسی بیماریهاي تشخیص روشهاي .7
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  آشنایی قبلی با نحوه گرفتن تاریخچه بیماري
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  شایعترین تستهاي تشخیصی براي شناسایی مشکالت تنفسی کدامند؟



١١ 
 

  

  

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  دانشجو 

وسایل کمک   روش تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

ارائه پیش سازمان 
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت 
پیش سازمان 

  دهنده 
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

داستان 
  پردازي 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

) تدریس  2
  درس جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن 

  دانشجو در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

) ارزشیابی  3
  تکوینی 

  
  

ارائه سوال هایی از 
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

بیان نقاط مبهم و 
  گنگ 

  تدریس 

پرسش و 
  پاسخ 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ایجاد 
ارتباط بین قسمت 

هاي مختلف تدریس 
  و جمع بندي آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

) تعیین  5
تکلیف براي 

  جلسه بعد 
  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

  بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 
موجود در کتابخانه 

  دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5



١٢ 
 

  
  
  

) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2جراحی 

  ) رشته : پرستاري4



١٣ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 43) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5
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 . دهد را توضیح سرماخوردگی مورد در پرستاري وتدابیر درمان ، تشخیص ، عالئم .3

 توضیح دهدرا  رینیت آلژیک مورد در پرستاري تدابیر و درمان ، تشخیص ، عالئم .4
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  شناختی (فهمیدن) -7

  ) رفتارهاي ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید : 15
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  ) سواالت سنجش آغازین  16
  از بیماریهاي قسمت فوقانی دستگاه تنفس که خودتان درگیر شده اید یک مورد نام ببرید؟

  ؟براي درمان مشکل خود چه اقداماتی انجام داده اید
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  حنجره سرطان و فوقانی هوایی راههاي وصدمات انسداد   ) عنوان درس جلسه حاضر :  11
  

  حنجره سرطان و فوقانی هوایی راههاي وصدمات انسداد آشنایی با   ) هدف کلی :  12

  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13
 توضیح دهد لوزه ها را التهاب مورد در پرستاري تدابیر و درمان ، تشخیص ، عالئم .1

توضیح  را خونریزي از بینی مورد در پرستاري تدابیر و درمان ، تشخیص ، عالئم .2
 . دهد

 . دهد شرح را حنجره انسداد در پرستاري تدابیر ، درمان ، تشخیص ، عالئم  .3

 . دهد شرح را حنجره سرطان جراحی عمل از بعد قبل و پرستاري اقدامات .4
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  ) سواالت سنجش آغازین  16
  فردي که دچار شکستگی بینی شده برخورد کردید چه اقداماتی انجام می دهید؟اگر با 

  به نظر شما شایعترین علل انسداد حنجره کدامند؟
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   جاسمی) مدرس :   8

  45/1) مدت تدریس :  10  5) شماره جلسه :  9

  و مراقبتهاي پرستاري آنها تحتانی هوایی راههاي مشکالت با بیماران درمان ) عنوان درس جلسه حاضر :   11
  

  و مراقبتهاي پرستاري آنها تحتانی هوایی راههاي مشکالت با بیماران درمانآشنایی با  ) هدف کلی :   12
  

  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13
 . دهد شرح را ریه تحتانی بیماریهاي اپیدمیولوژي .1

  دهد توضیح حاضر حال در را ریوي بیماریهاي اهمیت .2
 را آتلکتازيپرستاري  مراقبتهاي تشخیصی، درمان و  روشهاي بالینی، عالئم تعریف، .3

 شرح دهد.

 پرستاري پنومونی مراقبتهاي تشخیصی، درمان و  روشهاي بالینی، عالئم تعریف، انواع، .4

  شرح دهد. را
شرح  را سلپرستاري  مراقبتهاي تشخیصی، درمان و  روشهاي بالینی، عالئم تعریف، .5

 دهد.

 را ریه ابسه و مراقبتی درمانی اقدامات ، تشخیصی اقدامات ، بالینی عالئم ، تعریف .6

 د.داده توضیح

 را حاد تراکئوبرونشیت از و پیشگیري درمان تشخیصی، روشهاي بالینی، عالئمتعریف،  .٧

 .دهد توضیح

  .دهد شرح را ادم حاد ریه پرستاري اقدامات و درمان تشخیص روشهاي ، عالئم .٨
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  تحتانیآشنایی با نحوه بررسی وضعیت راه هوایی 

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  چند مورد از بیماریهاي دسنگاه تنفس تحتانی را نام ببرید؟ 

  اگر با چنین بیمارانی برخورد داشته اي اقدامات درمانی و مراقبی آنها را بیان کنید؟
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بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

  بیشتر 
  
  

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 
موجود در کتابخانه 

  دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5
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) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2جراحی 

  ) رشته : پرستاري4

 43) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5
  نفر

  جاسمی ) مدرس :  8

  45/1) مدت تدریس :  10  6) شماره جلسه :  9

  و عروق ریه همراه با مراقبتهاي پرستاري مربوطه جنب پرده بیماریهاي ) عنوان درس جلسه حاضر :   11
  

  آشنا شوند. و عروق ریه همراه با مراقبتهاي پرستاري مربوطه جنب پرده بیماریهاي با ) هدف کلی :    12
  

  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13
  دهد شرح را پلورزي پرستاري اقدامات و درمان تشخیص روشهاي ، عالئم .1
  دده توضیح را آمپیم و مراقبتی درمانی اقدامات ، تشخیصی اقدامات ، بالینی عالئم ، تعریف .2
 را افیوژن پرده جنب و مراقبتی درمانی اقدامات ، تشخیصی اقدامات ، بالینی عالئم ، تعریف .3

  دهد. توضیح
 را پرفشاري شریان ریه و مراقبتی درمانی اقدامات ، تشخیصی اقدامات ، بالینی عالئم ، تعریف .4

  د.ده توضیح
 توضیح را کورپولمونل و مراقبتی درمانی اقدامات ، تشخیصی اقدامات ، بالینی عالئم ، تعریف .5

  د.ده
  دهد شرح را آمبولی ریه پرستاري اقدامات و درمان تشخیص روشهاي ، عالئم .٦

   ) حیطه یادگیري : 14
  ) دانش شناختی (   .1
  ) فهمیدن شناختی (   .2
  )شناختی (فهمیدن .3
  ) شناختی (فهمیدن .4
 )فهمیدنشناختی (   .5
  ) دانش شناختی (   .6

  ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :) رفتارهاي  15
  تحتانیدستگاه تنفس  و فیزیولوژي آشنایی با آناتومی

  آشنایی با بیماریهاي عفونی ریه

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  به نظر شما تفاوت بین دردهاي با منشاء قفسه سینه و دردهاي با منشاء  قلبی چیست؟

  با سایر شریانهاي بدن چیست؟ تفاوت بین فشار شریان ریوي
  
  
  



٢١ 
 

  
  
  

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  دانشجو 

وسایل کمک   روش تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

ارائه پیش سازمان 
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت 
پیش سازمان 

  دهنده 
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

داستان 
  پردازي 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

) تدریس  2
  درس جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن 

  دانشجو در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  پروژکتور ویدئو

  ساعت  1

) ارزشیابی  3
  تکوینی 

  
  

ارائه سوال هایی از 
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

بیان نقاط مبهم و 
  گنگ 

  تدریس 

پرسش و 
  پاسخ 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ایجاد 
ارتباط بین قسمت 

هاي مختلف تدریس 
  و جمع بندي آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

) تعیین  5
تکلیف براي 

  جلسه بعد 
  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

  بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 
موجود در کتابخانه 

  دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5
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) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2جراحی 

  ) رشته : پرستاري4
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فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  دانشجو 

وسایل کمک   روش تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

 43) تعداد دانشجو : 7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5
  نفر

  جاسمی ) مدرس :   8

  45/1) مدت تدریس :  10  7) شماره جلسه :  9

  و مراقبتهاي مربوطه ریه شغلی هاي بیماري ) عنوان درس جلسه حاضر :  11

  آشنا شوند. و مراقبتهاي مربوطه ریه شغلی هاي بیماري با ) هدف کلی :   12

  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13
 دیسترس تنفسی حادسندروم  پرستاري اقدامات و درمان تشخیص روشهاي ، عالئم .1

  دهد شرح را
 . دهد شرح و برده نام را ریه شغلی بیماریهاي انواع .2
 . نماید بیان را ریه شغلی بیماریهاي از پیشگیري راههاي .3
 . نماید شناسایی را خطر معرض در افراد .4
 .دهد شرح را کلی استراتژي یک عنوان به دخانیات با مبارزه دالیل .5
 نماید بیان را پنوموکونیوز از درمان و مراقبت ، پاتوفیزیولوژي ، بالینی عالئم ، تعریف .6

.   
  .دهد شرح را سلیکوزیس درمان و مراقبت ، پاتوفیزیولوژي ، بالینی عالئم ، تعریف .7

 ) حیطه یادگیري : 14

  ) دانش شناختی (   .1
  ) دانششناختی (   .2
  )شناختی (دانش و تحلیل .3
  ) شناختی (تحلیل .4
 )دانش شناختی (   .5
دانش و تحلیل   شناختی ( .6

( 
شناختی (  دانش و تحلیل  .7

(  
  ) رفتارهاي ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید : 15

  دستگاه تنفس  و فیزیولژي آشنایی با آناتومی 
  
  

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  بیماریهاي شغلی ریه را می توانید نام ببرید؟از چند مورد 

  ؟توان از ابتال به بیماریهاي شغلی ریه پیشگیري کرداز چه راه هایی می به نظر شما  
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) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

ارائه پیش سازمان 
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت 
پیش سازمان 

  دهنده 
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

داستان 
  پردازي 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

) تدریس  2
  درس جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن 

  دانشجو در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

) ارزشیابی  3
  تکوینی 

  
  

ارائه سوال هایی از 
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

بیان نقاط مبهم و 
  گنگ 

  تدریس 

پرسش و 
  پاسخ 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ایجاد 
ارتباط بین قسمت 

هاي مختلف تدریس 
  و جمع بندي آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

) تعیین  5
تکلیف براي 

  جلسه بعد 
  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

  بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 
موجود در کتابخانه 

  دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5
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) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2جراحی 

  ) رشته : پرستاري4

 43) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5
  نفر

  جاسمی ) مدرس :   8

  45/1) مدت تدریس :  10  8) شماره جلسه :  9

  سرطان ریه مراقبت هاي پرستاري مربوطه سینه ،قفسه صدمات   ) عنوان درس جلسه حاضر :   11
  کسب کند. سرطان ریه مراقبت هاي پرستاري مربوطه سینه ،قفسه صدمات اطالعات الزم در مورد  ) هدف کلی :   12
  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13
  بیان کند. را صدري قفسه تروماهاي علل .1
 انواع تروماهاي قفسه سینه را لیست کند. .2
 انواع پنوموتوراکس را بیان کرده و درمان آن را توضیح دهد . .3
 . دهد شرح را هموتوراکس پرستاري اقدامات و درمان تشخیص، روشهاي ، عالئم .4
 د .صدمات دیواره قفسه سینه و اقدامات درمان مربوط به آن را شرح ده .5
 عوارض تروماي قفسه سینه و تصاویر بالینی آن و اقدامات پرستاري را توضیح دهد . .6
تعریف قفسه سینه نایدار، درمان و مراقبت و مربوط به آن را بیان کند .                                 .7
  . دهد را توضیح chest tupeداراي  بیماران در پرستاري اقدامات و کاربرد .٨

 . نام ببرد را ریه سرطانهاي انواع .9
 . لیست کند آنرا خطر عوامل و سرطان بروز علل .10
 . نماید شناسایی را ریه سرطان توسعه راههاي .11
 . دهد توضیح را ریه سرطان از پیشگیري راههاي .12
 دهد شرح را ریه سرطان بروز مکانیزم .13
 سرطانهاي از مراقبت در تشخیصی اقدامات و بالینی عالئم ، پیشگیري .14

 . دهد شرح را برونکوژنیک
 روشهاي درمانی جراحی و غیرجراحی در کانسر ریه را توضیح دهد .15
 را ریه سرطانهاي مبتالیان هاي جراحی عمل از بعد و قبل پرستاري مراقبتهاي .16

  . دهد توضیح

 ) حیطه یادگیري : 14

  ) تحلیلشناختی (   .1
  ) تحلیلشناختی ( .2
  )شناختی (فهمیدن .3
  ) شناختی (دانش .4
 )دانش شناختی ( .5
شناختی (دانش و  .6

 ) فهمیدن
شناختی (دانش و تحلیل  .7

( 
  )شناختی (فهمیدن .8
  ) شناختی (دانش .9

  ) تحلیلشناختی ( .10
  ) تحلیلشناختی ( .11
  )شناختی (فهمیدن .12
  ) شناختی (دانش .13
  ) شناختی (دانش و تحلیل .14
  )شناختی (فهمیدن .15
  )شناختی (فهمیدن .16

  جدید :) رفتارهاي ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث  15
  دستگاه تنفس  و فیزیولوژي آشنایی با آناتومی

  آشنایی با نحوه بررسی دستگاه تنفس
  (شیمش درمانی، رادیوتراپی، جراحی)آشنایی قبلی با مباحث مربوط به درمان سرطان 

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  به نظر شما شایعترین علل تروماي قفسه سینه کدامند؟

  چه اقداماتی می توان انجام داد؟در برخورد با این افراد 
  به نظر شما شایعترین علت سرطان ریه چیست؟

  بهترین روش پیشگیري از بروز سرطان ریه چیست؟
  روشهاي درمانی و مراقبتی سرطان ریه کدامند؟
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فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  دانشجو 

وسایل کمک   روش تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

ارائه پیش سازمان 
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت 
پیش سازمان 

  دهنده 
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

داستان 
  پردازي 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

) تدریس  2
  درس جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن 

  دانشجو در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

) ارزشیابی  3
  تکوینی 

  
  

ارائه سوال هایی از 
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

بیان نقاط مبهم و 
  گنگ 

  تدریس 

پرسش و 
  پاسخ 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ایجاد 
ارتباط بین قسمت 

هاي مختلف تدریس 
  و جمع بندي آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

) تعیین  5
تکلیف براي 

  جلسه بعد 
  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

  بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 
موجود در کتابخانه 
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  دقیقه 5
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) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2جراحی 

  ) رشته : پرستاري4

 43) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5
  نفر

  جاسمی ) مدرس :   8

  45/1) مدت تدریس :  10  9) شماره جلسه :  9

  ( برونشیت مزمن ، آمفیزم) آسم  و مراقبت هاي مربوطه بیماریهاي انسدادي مزمن ریه  ) عنوان درس جلسه حاضر :  11
  

  آشنا شوند. ( برونشیت مزمن ، آمفیزم) آسم  و مراقبت هاي مربوطه  بیماریهاي انسدادي مزمن ریه  با ) هدف کلی :   12
  

  ) اهداف رفتاري :    در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود:13
 را برونشکتازي مراقبتهايو  پیشگیري،  درمان ،تشخیصی روشهاي بالینی، عالئم ،تعریف .1

  دهد توضیح

 مزمن برونشیت مراقبتهايو  پیشگیري، درمان ،تشخیصی روشهاي بالینی، عالئم تعریف، .2

  دهد شرح را

 شرح را آمفیزم مراقبتهايو  پیشگیري، درمان ،تشخیصی روشهاي بالینی، عالئم تعریف، .3

 . دهد

 توضیح را آسم مراقبتهايو  پیشگیري، درمان ،تشخیصی روشهاي بالینی، عالئم ،تعري .4

  هد.د

 :) حیطه یادگیري  14

دانش و شناختی (   .1
  ) فهمیدن

  ) دانش و تحلیلشناختی ( .2
  )شناختی (دانش و تحلیل .3
شناختی (دانش و  .4

  ) فهمیدن

  ) رفتارهاي ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید : 15
  دستگاه تنفس  و فیزیولژي آشنایی با آناتومی 

  آشنایی با نحوه بررسی دستگاه تنفس

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  آیا تا به حال با بیماران آسمی برخورد داشته اید؟

  به نظر شما شایعترین علل ایجاد آسم کدامند؟
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فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  دانشجو 

وسایل کمک   روش تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

ارائه پیش سازمان 
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت 
پیش سازمان 

  دهنده 
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

داستان 
  پردازي 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

) تدریس  2
  درس جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن 

  دانشجو در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

) ارزشیابی  3
  تکوینی 

  
  

ارائه سوال هایی از 
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

بیان نقاط مبهم و 
  گنگ 

  تدریس 

پرسش و 
  پاسخ 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ایجاد 
ارتباط بین قسمت 

هاي مختلف تدریس 
  و جمع بندي آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

) تعیین  5
تکلیف براي 

  جلسه بعد 
  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5
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موجود در کتابخانه   بیشتر 
  دانشکده 

) نام درس : پرستاري 1
  بیماریهاي تنفس

داخلی ) پیش نیاز :   3  1.25) تعدار واحد : 2
  2جراحی 

  ) رشته : پرستاري4

 43) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5
  نفر

  جاسمی ) مدرس :   8

  45/1) مدت تدریس :  10  10) شماره جلسه :  9
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  تنفسی سیستم در مراقبت نحوه  ) عنوان درس جلسه حاضر :    11

  تنفسی کسب کند. سیستم در مراقبت آگاهی هاي الزم را در مورد نحوه ) هدف کلی :    12

  ) اهداف رفتاري :    در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود:13
 هیوکسی و هیپوکسی را تعریف نماید . .1
 انواع هیپوکسمی را ذکر کند . .2
 تعریف اکسیژن درمانی را بیان کند  . .3
 اهداف اکسیژن درمانی را بیان کند. .4
 علل استفاده از اکسیژن درمانی را ذکر کند . .5
 عوارض اکسیژن درمانی و روش هاي پیشگیري از عوارض آن را شرح دهد . .6
 تفکیک توضیح هد . روش هاي تجزیه اکسیژن را با ذکر مزایا و معایب آنها را به .7
تکنیک سرفه مؤثر وتمرینات تنفسی در بیماران مبتالبه  –روش هاي درناژ وضعیتی .8

  بیماریهاي تنفسی راتوضیح دهد .

 ) حیطه یادگیري : 14

  ) دانششناختی (   .1
  ) دانششناختی ( .2
 )شناختی (دانش .3
 شناختی (دانش و تحلیل) .4
 )شناختی (دانش .5
 )شناختی (دانش .6
 )شناختی (فهمیدن .7
  )فهمیدنشناختی (دانش و  .8

  ) رفتارهاي ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید : 15
  آشنایی با آناتومی و فیزیولوژي دستگاه تنفس

  آشنایی با نحوه بررسی بیماران با مشکالت تنفسی
  

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  به نظر شما در چه مواقعی باید از  اکسیژن درمانی استفاده شود؟

  روشهاي تجویز اکسیژن را نام ببرید؟
  به نظر شما براي خروج ترشحات از دستگاه تنفسی چه اقداماتی می توان انجام داد؟
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فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  دانشجو 

وسایل کمک   روش تدریس 
  آموزشی 

  زمان 

) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه 
  
  

ارائه پیش سازمان 
  دهنده 

ارائه مقدمه جالب و 
  گیرا 

پاسخ به سواالت 
پیش سازمان 

  دهنده 
  گوش دادن 

  یادداشت برداري 

داستان 
  پردازي 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  10

) تدریس  2
  درس جدید

  
   

  سخنرانی 
  ارائه اسالیدها 

  پرسش و پاسخ 
مشارکت دادن 

  دانشجو در بحث 

  شرکت در بحث 
  پاسخ به سواالت 

  گوش دادن 
  یادداشت برداري 

  سخنرانی 
  نمایش اسالید 

  بحث گروهی 

  وایت برد
  ویدئو پروژکتور

  ساعت  1

) ارزشیابی  3
  تکوینی 

  
  

ارائه سوال هایی از 
  دروس تدریس شده 

  پاسخ به سواالت 
  شرکت در بحث 

بیان نقاط مبهم و 
  گنگ 

  تدریس 

پرسش و 
  پاسخ 

  بردوایت 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري 

  
  

برگشت به مطالب 
ارائه شده و ایجاد 
ارتباط بین قسمت 

هاي مختلف تدریس 
  و جمع بندي آنها 

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  20

) تعیین  5
تکلیف براي 

  جلسه بعد 
  
  

بیان موضوع جلسه 
  بعد 

بیان انتظارات از 
دانشجویان جهت 

  ورود به بحث آینده 
  ارائه تکلیف

  استماع 
  یادداشت برداري

  وایت برد  سخنرانی 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه  5

) معرفی  6
منابع و ماخذ 
براي مطالعه 

  بیشتر 

معرفی منابع براي  
  مطالعه بیشتر 

معرفی منابع 
موجود در کتابخانه 

  دانشکده 

  وایت برد  سخنرانی   استماع 
  ویدئو پروژکتور

  دقیقه 5
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  بسمه تعالی

  ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 
  صفحه اول                                  ) Course Plan(  دیالیز طرح درس ترمی                                                    

   93 - 94دوم سال تحصیلی نیمسال                                                                             مراقبتهاي پرستاري ویژه: معرفی درس   
  آموزش پرستاري داخلی و جراحیگروه آموزشی:                                                               پرستاري و مامایی ارومیه           دانشکده: 
  کارشناسی پرستاري  رشته و مقطع تحصیلی:                                                                   مراقبتهاي پرستاري ویژه (دیالیز)    نام درس:

 واحد 5/0تعداد واحد :                                                  30/14 -30/16اعت شنبه ها س چهار   روز و ساعت برگزاري:
 دقیقه 90: زمان کالس درسمدت                                                                                           یمدینه جاسم  :مدرس

  و اقدامات مناسب با توجه به فرآیند پرستاري. نارسایی کلیه، دیالیز، پیوند کلیهآشنایی دانشجو با مفاهیم  :هدف کلی درس

  : اهداف اختصاصی درس
  دانشجو در پایان دوره بتواند :

 را شرح دهد. کلیهآناتومی و فیزیولوژي دستگاه  .1
 را شرح دهد. کلیهنارسایی حاد و مزمن  .2
  و مراقبت هاي مربوطه را بیان کند.اصول همودیالیز را شرح دهد و  .3
  و مراقبت هاي مربوطه را بیان کند.اصول دیالیز صفاقی را شرح دهد و  .4
 پیوند کلیه  را شرح داده و مراقبتهاي مربوطه را بیان کند. .5
  :منابع

  .1384تهران: انتشارات نوردانش، و دیالیز،   ICU, CCUدر  ژهیم، اصول مراقبتهاي و کروانیح، ن ريیش
 1383 اباصالح، -حیان انتشاراتی فرهنگی موسسه :تهران .پرستاري ویژه مراقبتهاي . نیاع هاشمی

; بشري نشر :تهران  و دیالیز،  ICU, CCU بخشهاي در ویژه پرستاري مراقبتهاي جامع کتاب . م سلیمانی م، عسگري   1385 تحفه، 
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  بسمه تعالی
  ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 

  ) Course Plan(  طرح درس ترمی

    93 - 94سال تحصیلی دوم نیمسال                                                                                      مراقبتهاي پرستاري ویژه (دیالیز)جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

 وسایل کمک آموزشی مدرس عنوان ساعت تاریخ ردیف
آمادگی الزم دانشجویان قبل 

  از شروع کالس
روش / روشهاي 

 تدریس
 ارزیابی

1  26/2/94  
30/14 

تا 
30/16  

  بر آناتومی و فیزیولوژي دستگاه ادراري   مروری
  نارسایی حاد و مزمن کلیوي

مدینه 
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر 
ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 
 ندارد

2  2/3/94  
30/14 

تا 
30/16  

مدینه   همودیالیز
ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر  جاسمی

ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
پرسش و شرکت فعال در بحث و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study ارائه   
کتبیامتحان شفاهی و   

3  9/3/94  
30/14 

تا 
30/16  

مدینه   دیالیز صفاقی
ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر  جاسمی

ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 
کتبیامتحان شفاهی و   

4  16/3/94  
30/14 

تا 
30/16  

 پیوند کلیه
مدینه 
ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر  جاسمی

- ماژیک -وایت بورد    

مطالعه مباحث قبل از کالس و 
شرکت فعال در بحث و پرسش و 

 پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 
کتبیامتحان شفاهی و   
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 بارم مربوط به هر ارزشیابی: نحوه ارزشیابی دانشجو و   

 % 5حضور مداوم و بدون غیبت                                                   .6
 % 5                  حضور فعال و شرکت در بحث ها و پاسخ به سئواالت .7
 % 90                                                           امتحان پایان ترم .8

 
  از فراگیران انتظار میرود: وظابف و تکالیف دانشجو :

  د قیقه از ورود به کالس اجتناب کرده و بد ین  10ُدر تمام جلسات کالس درس بد ون تاخیر حضور یابند و د ر صورت تاخیر بیش از
  ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم باشند.

 .در بحثهاي کالس بطور فعال شرکت نمایند  
  د وره اي شرکت نمایند(در صورت غیبت در آزمونهاي میان دوره اي، اگر غیبت غیر موجه باشد ،نمره صفر براي آن در آزمونهاي میان

آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غیبت موجه باشد، با ارائه گواهی معتبر الزم است دانشجو تا حد اکثر د و هفته بعد از تاریخ آزمون 
  مراجعه نمایند،در غیر اینصورت نمره صفر منظور خواهد شد). براي انجام امتحان به استاد مربوطه

  ساعات کالس بیشتر باشد،در صورتیکه غیبت بیش از حد مجاز باشد:4/ 17غیبت در کالس نباید از حد مجاز  
  غیبتهاغیر موجه باشد ،آن واحد درسی حذ ف می شود.2/1چنانچه بیش از - الف
  ر براي آن منظور خواهد شد.چنانچه غیبتها غیر موجه باشد ،نمره صف-ب

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣۶ 
 

  
  بسمه تعالی

  صفحه اول           پرستاري مراقبتهاي ویژه(دیالیز) طرح درس روزانه                

  
  
  
  
  

پرستاري  ) نام درس : 1
  (دیالیز)مراقبتهاي ویژه

  : پرستاري ) رشته4  ) پیش نیاز :   3  5/0) تعدار واحد : 2

  مدینه جاسمی ) مدرس :   8  نفر  56) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5

  45/1) مدت تدریس :  10  1) شماره جلسه :  9

    ) عنوان درس جلسه حاضر: 11
  اتومی و فیزیولوژي دستگاه ادراريبر آن مروری

  نارسایی حاد و مزمن کلیوي
   ) هدف کلی :  12

 را شرح دهد. کلیهآناتومی و فیزیولوژي دستگاه 
  را شرح دهد. کلیهنارسایی حاد و مزمن 

  ) اهداف رفتاري :   در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود: 13
 آناتومی و فیزیولوژي سیستم کلیه را شرح دهد.  .1
 .دهد توضیح را آن کننده ایجاد عوامل و و نموده تعریف را حاد نارسائی .2
  .دهد توضیح را ARFدر  بالینی تظاهرات .3
 .کند بیان را ان درمانی اصول و تشخیصی راههاي .4
 .دهد شرح را کلیه نارسائی در آزمایشگاهی هاي بررسی .5
  دهد. توضیح را ARFدر  درمانی مداخالت .6
 .دهد توضیح را ARFبیماران  در ترخیص از پس مراقبتهاي .7
 .دهد توضیح را آن پاتولوژیک تغییرات و نموده تعریف را مزمن نارسائی .8
  .دهد توضیح را CRFدر  بالینی تظاهرات .9

  .کند بیان را ان مراقبتی و درمانی اصول و تشخیصی راههاي .10

 ) حیطه یادگیري : 14

  شناختی (دانش) .1
  فهمیدن)و شناختی ( دانش  .2
  شناختی ( فهمیدن ) .3
  شناختی (ترکیب) .4
  شناختی (دانش) .5
  شناختی (فهمیدن) .6
  شناختی (فهمیدن) .7
  شناختی ( فهمیدن ) .8
  شناختی (فهمیدن) .9

  شناختی (ترکیب) .10
  

  ) رفتارهاي ورودي : قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : 15
  آشنایی قبلی با آناتومی و فیزیولوژي دستگاه ادراري

  آشنایی قبلی با نارسایی حاد و مزمن کلیه 
  

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  مزمن کلیه چه میدانید؟در رابطه با نارسایی حاد و 

  آیا تاکنون با بیماران مبتال به نارسایی حاد و مزمن کلیه برخورد داشته اید؟
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وسایل کمک   روش تدریس  فعالیت هاي دانشجو  فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  آموزشی

) معرفی درس 1
جدید و ایجاد 

  انگیزه
  

  ارائه پیش سازمان دهنده
  مقدمه جالب و گیراارائه 

پاسخ به سواالت پیش 
  سازمان دهنده
  گوش دادن

  یادداشت برداري

  وایت برد  داستان پردازي
  دقیقه 10  ویدئو پروژکتور

) تدریس درس  2
  جدید
  
  

  سخنرانی
  ارائه اسالیدها
  پرسش و پاسخ

مشارکت دادن دانشجو در 
  بحث

  شرکت در بحث
  پاسخ به سواالت

  گوش دادن
  یادداشت برداري

  سخنرانی
  نمایش اسالید
  بحث گروهی

  وایت برد
  ساعت 1  ویدئو پروژکتور

) ارزشیابی  3
  تکوینی

  
  

ارائه سوال هایی از دروس 
  تدریس شده

  پاسخ به سواالت
  شرکت در بحث

  بیان نقاط مبهم و گنگ
  تدریس

  وایت برد  پرسش و پاسخ
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري

  
  

مطالب ارائه شده و برگشت به 
ایجاد ارتباط بین قسمت هاي 
مختلف تدریس و جمع بندي 

  آنها

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 20  ویدئو پروژکتور

) تعیین تکلیف  5
  براي جلسه بعد

  

  بیان موضوع جلسه بعد
بیان انتظارات از دانشجویان 

  جهت ورود به بحث آینده
  ارائه تکلیف

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) معرفی منابع و  6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر

معرفی منابع براي مطالعه 
  بیشتر

معرفی منابع موجود در 
  کتابخانه دانشکده

  وایت برد  سخنرانی  استماع
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور
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پرستاري  ) نام درس : 1
  (دیالیز)مراقبتهاي ویژه

  ) رشته : پرستاري4  ) پیش نیاز :   3  5/0) تعدار واحد : 2

    مدینه جاسمی ) مدرس :   8  نفر 56) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5

  45/1) مدت تدریس :  10  2) شماره جلسه :  9

  و مراقبت هاي مربوطههمودیالیز   ) عنوان درس جلسه حاضر : 11
  

  و مراقبت هاي مربوطه آشنایی با اصول همودیالیز   ) هدف کلی :  12
  

  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13
 .کند بیان را دیالیز از استفاده علت .1

 .دهد توضیح را همودیالیز فرایند .2

 .کند بیان را بیمار خون گردش به دسترسی نحوه .3

  .دهد توضیح راTMP  پاالیش و  ضریب دیالیزور، دیالیز، ماشین .4

 .ببرد نام را کلیرانس بر موثر عوامل .5

 .دهد توضیح را دیالیزور استریلیزاسیون روشهاي .6

 .دهد توضیح را استفاده مورد دیالیز محلولهاي .7

  .کند بیان را آن مراقبتهاي و توضیح را دیالیز طی در عوارض .8
 .کند بیان را همودیالیزي بیماران غذائی رزیم .9

  .دهد شرح کامل طور به را دیالیزي بیماران به الزم هاي آموزش .10

 ) حیطه یادگیري : 14

  شناختی (ترکیب) .1
  ) فهمیدن شناختی ( .2
  شناختی ( ترکیب ) .3
  )فهمیدنشناختی ( .4
  شناختی (دانش) .5
  ) فهمیدن شناختی ( .6
  شناختی (فهمیدن) .7
  شناختی (ترکیب) .8
  شناختی (ترکیب) .9

  شناختی (دانش) .10
  رفتارهاي ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید :)  15

  آشنایی با مباحث انتشار، اسمز و انتقال فعال
  آشنایی با آناتومی وریدها و شریانها 

 ESRDآشنایی با نارسایی مزمن کلیه و 
  
  

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  آیا با بیمار تحت همودیالیز برخورد داشته اید؟

  ز جیست و چرا استفاده می شود؟یدیالوآیا می دانید هم
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وسایل کمک   روش تدریس  فعالیت هاي دانشجو  فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  آموزشی

) معرفی درس 1
  جدید و ایجاد انگیزه

  
  

  ارائه پیش سازمان دهنده
  ارائه مقدمه جالب و گیرا

پاسخ به سواالت پیش 
  سازمان دهنده
  گوش دادن

  یادداشت برداري

  وایت برد  داستان پردازي
  دقیقه 10  ویدئو پروژکتور

) تدریس درس  2
  جدید

  سخنرانی
  ارائه اسالیدها

  شرکت در بحث
  پاسخ به سواالت

  سخنرانی
  نمایش اسالید

  وایت برد
  ساعت 1  ویدئو پروژکتور
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  پرسش و پاسخ
مشارکت دادن دانشجو در 

  بحث

  گوش دادن
  یادداشت برداري

  بحث گروهی

  ) ارزشیابی تکوینی 3
  
  

ارائه سوال هایی از دروس 
  تدریس شده

  پاسخ به سواالت
  شرکت در بحث

  بیان نقاط مبهم و گنگ
  تدریس

  وایت برد  پرسش و پاسخ
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط بین 

قسمت هاي مختلف 
  جمع بندي آنهاتدریس و 

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 20  ویدئو پروژکتور

) تعیین تکلیف  5
  براي جلسه بعد

  
  

  بیان موضوع جلسه بعد
بیان انتظارات از 

دانشجویان جهت ورود به 
  بحث آینده
  ارائه تکلیف

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) معرفی منابع و  6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  

معرفی منابع براي مطالعه 
  بیشتر

معرفی منابع موجود در 
  کتابخانه دانشکده

  وایت برد  سخنرانی  استماع
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

پرستاري  ) نام درس : 1
  (دیالیز)مراقبتهاي ویژه

  رشته : پرستاري) 4  ) پیش نیاز :   3  5/0) تعدار واحد : 2

  مدینه جاسمی ) مدرس :  8  نفر 56) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5

  45/1) مدت تدریس :  10  3) شماره جلسه :  9

  و مراقبت هاي مربوطهدیالیز صفاقی  ) عنوان درس جلسه حاضر : 11
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  مراقبت هاي مربوطهو آشنایی با  اصول دیالیز صفاقی   ) هدف کلی :  12
  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13

 .نماید تعریف را صفاقی دیالیز .1

 .کند بیان را صفاقی دیالیز فرایند و کار روش .2

 .دهد شرح را صفاقی دیالیز مزایاي .3

 .نماید تعریف را صفاقی دیالیز انواع .4

 .دهد شرح را صفاقی دیالیز جهت بیمار کردن آماده طرز .5

 .دهد توضیح را صفاقی دیالیز ممنوعیت موارد .6

 .دهد شرح را صفاقی دیالیز طی در مشکالت و عوارض .7

  .نماید بیان را صفاقی دیالیز طی در پرستاري مراقبت .8

 ) حیطه یادگیري : 14

  شناختی ( دانش)  .1
  )   ترکیبشناختی (  .2
  شناختی ( دانش  ) .3
  )   دانششناختی (  .4
  دانش   )شناختی (  .5
  شناختی ( فهمیدن )  .6
  شناختی ( دانش)  .7
  )   ترکیبشناختی (  .8

  ) رفتارهاي ورودي :   دانشجو  قبل از ورود به بحث جدید : 15
  آشنایی با آناتومی و فیزیولوژي پرده صفاق

  تراوااشنایی با مفهوم پرده نیمه 

  

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  چرا استفاده می شود؟یست و دیالیز صفاقی چآیا می دانید 

  آیا می توانید تفاوت بین همودیالیز و دیالیز صفاقی را بیان کنید؟
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وسایل کمک   روش تدریس  فعالیت هاي دانشجو  فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  آموزشی

) معرفی درس 1
  جدید و ایجاد انگیزه

  
  

  ارائه پیش سازمان دهنده
  جالب و گیراارائه مقدمه 

پاسخ به سواالت پیش 
  سازمان دهنده
  گوش دادن

  یادداشت برداري

  وایت برد  داستان پردازي
  دقیقه 10  ویدئو پروژکتور

) تدریس درس  2
  جدید
  
  

  سخنرانی
  ارائه اسالیدها
  پرسش و پاسخ

مشارکت دادن دانشجو در 
  بحث

  شرکت در بحث
  پاسخ به سواالت

  گوش دادن
  یادداشت برداري

  سخنرانی
  نمایش اسالید
  بحث گروهی

  وایت برد
  ساعت 1  ویدئو پروژکتور

  ) ارزشیابی تکوینی 3
  
  

ارائه سوال هایی از دروس 
  تدریس شده

  پاسخ به سواالت
  شرکت در بحث

  بیان نقاط مبهم و گنگ
  تدریس

  وایت برد  پرسش و پاسخ
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري

  
  

ارائه برگشت به مطالب 
شده و ایجاد ارتباط بین 

قسمت هاي مختلف 
  تدریس و جمع بندي آنها

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 20  ویدئو پروژکتور

) تعیین تکلیف  5
  براي جلسه بعد

  
  

  بیان موضوع جلسه بعد
بیان انتظارات از 

دانشجویان جهت ورود به 
  بحث آینده
  ارائه تکلیف

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) معرفی منابع و  6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  

معرفی منابع براي مطالعه 
  بیشتر

معرفی منابع موجود در 
  کتابخانه دانشکده

  وایت برد  سخنرانی  استماع
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

مراقبتهاي پرستاري  ) نام درس : 1
  (دیالیز)ویژه

  ) رشته : پرستاري4  ) پیش نیاز :   3  5/0) تعدار واحد : 2
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  مدینه جاسمی ) مدرس :  8  نفر 56) تعداد دانشجو :  7  ) نیمسال : دوم 6  ) مقطع : کارشناسی 5

  45/1) مدت تدریس :  10  4) شماره جلسه :  9

  پیوند کلیه  و مراقبتهاي مربوطه   ) عنوان درس جلسه حاضر :  11
  

  به آن و مراقبتهاي مربوطآشنایی با پیوند کلیه   ) هدف کلی :  12
  

  ) اهداف رفتاري :    ( در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود )13
 اهداف درمانی پیوند کلیه را بیان کند .  .1

 تدابیر ، آزمایشات و مراقبت هاي الزم قبل از عمل جراحی پیوند کلیه را شرح دهد .  .2

 مراقبتهاي پرستاري بعد از عمل جراحی پیوند کلیه را شرح دهد .  .3

داروهاي مصرفی ( سرکوب گر ایمنی ) مورد استفاده در پیوند کلیه را نام برده و عوارض جانبی و مراقبتها و  .4
 ح دهد . آموزشهاي الزم را شر

  ) و انواع آنرا توضیح دهد .  rejectionپس زدگی پیوند (  .5
 آزمایشات ضروري در تشخیص پس زدگی پیوند را شرح دهد .  .6

  .معیارهاي ارزیابی بیمار ازلحاظ عفونت ، عملکرد سیستم ادراري ، گوارشی و مشکالت روحی روانی را بیان کند .7

  ) به بیمار تحت پیوند کلیه را بیان کند .  selfcareآموزش مراقبت از خود (  .8

 ) حیطه یادگیري : 14

  ) ترکیبشناختی (  .1
  شناختی ( دانش )  .2
  شناختی ( دانش ) .3
 شناختی ( دانش )  .4

  
  )فهمیدنشناختی ( .5
  شناختی ( دانش ) .6
  )  ترکیبشناختی (  .7
  )ترکیبشناختی ( .8

  ) رفتارهاي ورودي : قبل از ورود به بحث جدید دانشجو باید : 15
  آشنایی با آناتومی و فیزیولوژي دستگاه ادراري

  آشنایی با مفهوم پیوند
  آشنایی با مفهوم سرکوب سیستم ایمنی

 
  

  ) سواالت سنجش آغازین  16
  آیا تاکنون با بیمار پیوند کلیه برخورد داشته اید؟

  دالیل پیوند کلیه به نظر شما چیست و شانس بهبود بیماران چقدر است؟
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  بسمه تعالی      
  بسمه تعالی

وسایل کمک   روش تدریس  فعالیت هاي دانشجو  فعالیت هاي استاد  مراحل تدریس
  زمان  آموزشی

) معرفی درس 1
  جدید و ایجاد انگیزه

  
  

  ارائه پیش سازمان دهنده
  ارائه مقدمه جالب و گیرا

پاسخ به سواالت پیش 
  سازمان دهنده
  گوش دادن

  یادداشت برداري

  وایت برد  داستان پردازي
  دقیقه 10  ویدئو پروژکتور

) تدریس درس  2
  جدید
  
  

  سخنرانی
  ارائه اسالیدها
  پرسش و پاسخ

مشارکت دادن دانشجو در 
  بحث

  شرکت در بحث
  پاسخ به سواالت

  گوش دادن
  یادداشت برداري

  سخنرانی
  نمایش اسالید
  بحث گروهی

  وایت برد
  ساعت 1  ویدئو پروژکتور

  ) ارزشیابی تکوینی 3
  
  

ارائه سوال هایی از دروس 
  تدریس شده

  پاسخ به سواالت
  شرکت در بحث

  بیان نقاط مبهم و گنگ
  تدریس

  وایت برد  پرسش و پاسخ
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) جمع بندي و  4
  نتیجه گیري

  
  

برگشت به مطالب ارائه 
شده و ایجاد ارتباط بین 

قسمت هاي مختلف 
  تدریس و جمع بندي آنها

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 20  ویدئو پروژکتور

) تعیین تکلیف  5
  براي جلسه بعد

  
  

  بیان موضوع جلسه بعد
بیان انتظارات از 

دانشجویان جهت ورود به 
  بحث آینده
  ارائه تکلیف

  استماع
  وایت برد  سخنرانی  یادداشت برداري

  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور

) معرفی منابع و  6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  

براي مطالعه  معرفی منابع
  بیشتر

معرفی منابع موجود در 
  کتابخانه دانشکده

  وایت برد  سخنرانی  استماع
  دقیقه 5  ویدئو پروژکتور
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  ارومیهدانشگاه علوم پزشکی 
  ویژهپرستاري بیماریهاي  طرح درس ترمی

   93 - 94دوم سال تحصیلی نیمسال                                                                     (ICU)پرستاري ویژه : معرفی درس 
  آموزش پرستاري داخلی و جراحیگروه آموزشی:                                                               پرستاري و مامایی ارومیه           دانشکده: 
  کارشناسی پرستاري  رشته و مقطع تحصیلی:                                                                   و بیماریهاي تنفس پرستاري   نام درس:

 واحد 1.25تعداد واحد :                                                  30/14 -30/16شنبه ها ساعت  چهار  روز و ساعت برگزاري:
 دقیقه 90: زمان کالس درسمدت                                                                                           یجاسممدینه   :مدرس

اشنا کردن دانشجو با مراقبتهاي پرستاري در بخشهاي مراقبت ویژه، نحوه بررسی نیازهاي بیمار،تصمیم گیري مناسب و هدف کلی درس: 
  تنفسی با تاکید بر مالحظات نوتوانی و اموزش به بیمار و خانواده او –عروقی  –انتخاب اولویتها در بیماران مبتال به اختالالت قلبی 

ت هاي پرستاري خاص از بیماران بستري در بخش هاي مراقبت ویژه است بدین منظور به دانشجو کمک این درس شامل مراقبشرح درس: 
 میشود ضمن تلفیق اموخته هاي خود با اموخته هاي قبل ، مهارتهاي تفکر خالق نظریه ها و مفاهیم پرستاري را در امر مراقبت از مدد جویان

  تاري به کار گیرد.بزرگسال و سالمند نیازمند مراقبتهاي ویژه پرس
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4-Urden,L.D; stacy,K.M;Lough,M.E.(2002).theian's critical care nursing(4 th ed.). st . lovis: 
mosby.  
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  :شیوة ارزیابی دانشجو
 نمره) 5/2آزمونهاي مرحله اي( -1

 نمره) 15آزمون پایانی( -2

 نمره) 2با ترجمه مقاالت روز)(  BiB Cardتکلیف کالسی ( ارائۀ یک عدد -3

نمره) 5/0(حضور فعال در کالس  -4  

به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ تدریس میگردد. از  روش تدریس :
  وسایل کمک آموزشی (شامل :تابلو، اورهد، پروژکتور، ،) به تناسب د ر ارا ئه مطالب استفاده خواهد شد.

  پیش سازمان دهنده الگوي تدریس :
  از فراگیران انتظار میرود: وظابف و تکالیف دانشجو :

  د قیقه از ورود به کالس اجتناب کرده و بد ین  10ُدر تمام جلسات کالس درس بد ون تاخیر حضور یابند و د ر صورت تاخیر بیش از
  ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم باشند.

 .در بحثهاي کالس بطور فعال شرکت نمایند  
  د وره اي شرکت نمایند(در صورت غیبت در آزمونهاي میان دوره اي، اگر غیبت غیر موجه باشد ،نمره صفر براي آن در آزمونهاي میان

آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غیبت موجه باشد، با ارائه گواهی معتبر الزم است دانشجو تا حد اکثر د و هفته بعد از تاریخ آزمون 
  مراجعه نمایند،در غیر اینصورت نمره صفر منظور خواهد شد). براي انجام امتحان به استاد مربوطه

  ساعات کالس بیشتر باشد،در صورتیکه غیبت بیش از حد مجاز باشد:4/ 17غیبت در کالس نباید از حد مجاز  
 غیبتهاغیر موجه باشد ،آن واحد درسی حذ ف می شود.2/1چنانچه بیش از - الف  
 ر براي آن منظور خواهد شدنمره صفچنانچه غیبتها غیر موجه باشد ،-ب 
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  93 - 94دوم سال تحصیلی نیمسال                                                                           ICU   بیماریهاي
آمادگی الزم دانشجویان   وسایل کمک آموزشی  مدرس  عنوان  ساعت  ردیف

  قبل از شروع کالس
روشهاي  روش /

  تدریس
  ارزیابی

1  30/16-
14  

ارزشیابی آغازین، برقراري ارتباط 
  جراحی قلبو مروري 

مدینه 
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر 
ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 
 ندارد

مدینه   انواع جراحیهاي قلبی    2
ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر  جاسمی

ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study ارائه   

امتحان 
شفاهی و ثبت 
نمرات در دفتر 

 ارزیابی دانشجویان
ــوژي       3 ــر فیزیول ــاه ب ــروري کوت م

  تنفس، مکانبک تهویه
مدینه 
ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر   جاسمی

ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 

امتحان شفاهی و 
ثبت نمرات در دفتر 
 ارزیابی دانشجویان

انتقال اکسیژن و گاز کربنیک و     4
 منحنی تخلیه اکسیژن

مدینه 
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر  - 
ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 

جلسه  3کوئیزاز 
 قبل

 ARDS نارسایی حاد تنفسی و     5
و با ذکر پاتو فیزیولوژي ،عالئم و 
نشانه ها ، درمـان، و مراقبتهـاي   

  پرستاري

مدینه 
ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر  جاسمی

ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study ارائه   

امتحان شفاهی و 
ثبت نمرات در دفتر 
 ارزیابی دانشجویان

مدینه   اکسیژن درمانی،    6
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر 
ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study ارائه   

امتحان شفاهی و 
ثبت نمرات در دفتر 
 ارزیابی دانشجویان

ــیر       7 ــاز ، تفس ــید ب ــتالالت اس اخ
  گازهاي خون شریانی

مدینه 
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر 
ماژیک -وایت بورد   

مباحث قبل از مطالعه 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

 

جلسه  3کوئیز از 
 قبل

بیماران نیازمند تهویه     8
مکانیکی،انواع دستگاه 

 هاي تهویه مکانیکی

مدینه 
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر 
ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

پرسش و پاسخ بحث و  

 سخنرانی
 بحث

 

امتحان شفاهی و ثبت نمرات در 
دفتر ارزیابی 
 دانشجویان

چگونگی استفاده از دستگاه هاي     9
 تهویه مکانیکی

مدینه 
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر 
ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

case study ارائه   

امتحان شفاهی و ثبت نمرات در 
دفتر ارزیابی 
 دانشجویان

مراقبت الزم از بیماران تحت      10
کنترل نتیالتور، جدا سازي بیمار 

 از دستگاه

مدینه 
 جاسمی

ویدئو پروزکتور  –کامپیوتر 
ماژیک -وایت بورد   

مطالعه مباحث قبل از 
کالس و شرکت فعال در 

 بحث و پرسش و پاسخ

 سخنرانی
 بحث گروهی

امتحان شفاهی و 
ثبت نمرات در دفتر 
 ارزیابی دانشجویان
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