دانصگبه آزاد اسالهی واحد دهبوند
گروه پرستبری
( زاذلی _جزاحی )
 :Course planدزسشبری ثشرگسبالى سبلوٌساى ( )1ارسَدسی،آة ٍ الىشزٍلیز
رضشِ  -همطغ  :وبرضٌبسی دیَسشِ دزسشبری ٍرٍزی هْز 97
هدرس تئوری :ندا نبيبی
اريد ضروع 98.6.26:
ت

تؼداد واحد تئوری1.5:
تبريد اتهبم 98.10.17:

سبػت برگساری کالس :سه ضنبه 10:00-8:10

ضرح درس:
زر ایي زرس ثب سسریس هفبّین دبیِ حفظ سالهز،هفَْم سؼبزل ٍ اذشالل زر ایؼبر ٍ الىشزٍلیز ّبی ثسى ٍ هفَْم اذشالالر حزوشی ثِ
زاًطجَ ووه هی ضَزسب ثب سلفیك آهَذشِ ّبی ذَز ثب ػلَم دبیِ ثشَاًس اس ًظزیِ ّب ٍ هفبّین دزسشبری ؾوي ثِ وبرگیزی فزآیٌس دزسشبری
زر هزالجز اس ثشرگسبالى ٍ سبلوٌساى اسشفبزُ وٌس  .زر ایي راسشب السم اسز هْبرسْبی سفىز ذالق زر وبرثزز سطریع ّبی دزسشبری ثِ
هٌظَر سبهیي ،حفظ ٍ ارسمبء سالهز ثشرگسبالى ٍ سبلوٌساى اس دیطگیزی سب سَاًجرطی هس ًظز لزار گیزز.

هدف کلی:
آضٌبیی زاًطجَیبى دزسشبری ثب هفبّین اسبسی دزسشبری ٍ ایجبز سَاًبیی زر اٍ ثِ هٌظَر سلفیك آهَذشِ ّبی ذَز زر سهیٌِ
ػلَم دبیِ ثب هفبّین ٍ ًظزیِ ّبی دز سشبری ثِ ٌّگبم ارائِ هزالجز ثِ هسزجَیبى ثشرگسبل ٍ سبلوٌس هجشٌی ثِ اغَل اذاللی ٍ
هَاسیي ضزػی.
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اهداف
جلسه

اهداف

سئَری ٍ 1.5احس

اهداف رفتبری
زاًطجَ ثؼس اس اسوبم سسریس لبزر ثبضس :

*ارائِ طزح زرس،هؼزفی
زرس ٍ آضٌبیی ثب
زاًطجَیبى
*ارسیبثی ػولىزز زسشگبُ
ػؿالًی-اسىلشی

.1سبذشوبى ٍ ػولىزز سیسشن ػؿالًی-اسىلشی را سَؾیح زّس.
 .2زر هَرز اّویز سبثمِ ثْساضشی زر ارسیبثی ٍؾؼیز سالهشی سیسشن ػؿالًی اسىلشی ثحث
وٌس.
.3اّویز ثزرسی جسوی را زر سطریع اذشالالر سیسشن ػؿالًی اسىلشی ضزح زّس.
.4آسهَى ّبی سطریػی اسشفبزُ ضسُ ثزای ثزرسی ػولىزز سیسشن ػؿالًی اسىلشی را ثطٌبسس.
.5هزالجز ّبی دزسشبری زر ّزیه اس آسهَى ّبی سطریػی را ًبم ثجزز.

زٍم

*ًحَُ هزالجز اس هجشالیبى
ثِ اذشالالر ػؿالًی ٍ
اسىلشی

.1آهَسش ّبی دیطگیزی ٍ ثْساضشی السم را ثزای ثیوبری وِ زارای لبلت گچی ،ثزیس یب اسذلیٌز
اسز را هطرع وٌس.
.2سساثیز دزسشبری اس ثیوبراى زارای لبلت گچی  ،ثزیس یب اسذلیٌز را سَؾیح زّس.
.3اًَاع هرشلف سزاوطي ٍ اغَل سزاوطي هَثز را سَؾیح زّس.

سَم

*ًحَُ هزالجز اس هجشالیبى
ثِ اذشالالر ػؿالًی ٍ
اسىلشی

.1هزالجز ّبی دیطگیری وٌٌسُ دزسشبری را وِ ثزای ثیوبر زارای فیىسبسَر ذبرجی ٍ سحز
سزاوطي السم اسز ،هطرع وٌس
.2سساثیز دزسشبری اس ثیوبراى سحز سزاوطي ٍ زارای فیىسبسَر ذبرجی را سَؾیح زّس.

*ًحَُ هزالجز اس هجشالیبى
ثِ اذشالالر ػؿالًی ٍ
اسىلشی

ً.1یبسّبی دزسشبری ثیوبراى را حس اس جزاحی سؼَیؽ وبهل هفػل راى ٍ سؼَیؽ وبهل ساًَ را ثب
یىسیگز همبیسِ وٌس.
 .2اس فزآیٌس دزسشبری ثِ ػٌَاى چْبرچَثی ثزای هزالجز اس ثیوبراًی وِ سحز جزاحی ارسَدسی لزار
گزفشِ اًس اسشفبزُ وٌس.

اٍل

چْبرم

دٌجن

ضطن

ّفز
م

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ اذشالالر ػؿالًی -
اسىلشی

ً.1یبسّبی آهَسضی السم را ثزای سالهشی،سساثیز دزسشبری ٍ ًَسَاًی ثیوبر هجشال ثِ ووززرز ضزح
زّس.
.2اذشالالر هؼوَل زسشگبُ حزوشی زسز،هچ زسز،ضبًِ ٍ،مرالجز دزسشبری اس ثیوبراى سحز
جزاحی زر ایي ثیوبراى را سَؾیح زّس.
.3ثیوبریْبی اًسام فَلبًی را ثطٌبسس.
ً.4حَُ هزالجز اس ثیوبراى سحز ػول جزاحی زسز یب هچ زسز را سَؾیح زّس.

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ اذشالالر ػؿالًی -
اسىلشی

 .2اذشالالر هؼوَل زسشگبُ حزوشی دب ٍ هزالجز دزسشبری اس ثیوبراى سحز جزاحی زر ایي ثیوبراى
را سَؾیح زّس.
.3ثیوبریْبی اًسام سحشبًی را ثطٌبسس.
ً.4حَُ هزالجز اس ثیهبراى سحز ػول جزاحی دب را سَؾیح زّس .

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ اذشالالر ػؿالًی –
اسىلشی

 .1اس فزآیٌس دزسشبری ثِ ػٌَاى چْبرچَثی ثزای هزالجز اس ثیوبراى هجشال ثِ اسشئَدزٍس وِ ضىسشگی
هْزُ ای زارًس اسشفبزُ وٌس.
.2ػلز ٍ سساثیز زرهبًی ثیوبراى اسشئَهبالسی،دبصر را ضٌبسبیی وٌس.
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ُ شسن

ًِم

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ اذشالالر ػؿالًی –
اسىلشی

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ سزٍهبی ػؿالًی-اسىلشی

 .1اس فزآیٌس دزسشبری ثِ ػٌَاى چْبرچَثی ثزای هزالجز اس ثیوبراى زچبر اسشئَهیلیز ٍ آرسزیز
چزوی اسشفبزُ وٌس.
.2سساثیز دزسشبری اس ثیوبراى هجشال ثِ سَهَر اسشرَاى را سَؾیح زّس.
.3ػلر ٍ سساثیز زرهبًی (هساذالر زرهبًی) ثیوبراى هجشال ثِ سَهَر اسشرَاى اٍلیِ یب هشبسشبسیه را
سَؾیح زّس.
.1وَفشگی،ري ثِ ري ضسى،دیچ ذَرزگی،زررفشگی ٍ ًیوِ زررفشگی هفػل را اس یىسیگز سویش
زّس.

سؼبزل ٍ ػسم سؼبزل هبیؼبر

.1همسار ٍ سزویت هبیؼبر ثسى را هی ضٌبسس.
 .2اذشالالر رایج ػسم سؼبزل هبیؼبر ثسى (ّیذٍَلویّ،یذزٍلوی،زّیسراسبسیَى ) را ثب یىسیگز
همبیسِ هی وٌس.
.3ضیَُ ّبی اغلی حزوز آة ٍ الىشزٍلیز ّب زر ثسى را هَرز ثحث لزار هی زّس .
ً.4مص اًساهْبی زرگیز زر ّوئَسشبس را ضزح هی زّس.
.5چگًَگی ثجز هبیؼبر ٍرٍزی ٍ ذزٍجی زر ثسى را سَؾیح هی زّس .
 .6اس فزآیٌس دزسشبری ثِ ػٌَاى چْبرچَثی ثزای هزالجز اس ثیوبراى ثب ػسم سؼبزل هبیؼبر اسشفبزُ
هی وٌس.

یبسزّن

سؼبزل ٍ ػسم سؼبزل
الىشزٍلیز ّب

.1همبزیز ًزهبل الىشزٍلیز ّبی زاذل ٍ ذبرج سلَل را هی ضٌبسس.
.2ػالین رایج زر ػسم سؼبزل الىشزٍلیز ّبی ثسى را ضزح زّس .
 .3اس فزآیٌس دزسشبری ثِ ػٌَاى چْبرچَثی ثزای هزالجز اس ثیوبراى ثب ػسم سؼبزل هبلىشزٍلیز ّب
اسشفبزُ هی وٌس.

زٍاسزّن

اذشالالر اسیس ٍ ثبس ٍ
سفسیر ABG

زّن

اهتحبى هیبى ترم

سیشزّن

چْبرزّن

دبًشزّن

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ سزٍهبی ػؿالًی-اسىلشی

.1هىبًیسن ّبی سٌظین وٌٌسُ اسیس ٍ ثبس زر ثسى را ضزح هی زّس .
.2اذشالالر ػوسُ اسیس ٍ ثبس زر ثسى را ضزح زّس .
.3همبزیز ًزهبل زر گبسّبی ذَى ضزیبًی را هی ضٌبسس .
.4اس فزآیٌس دزسشبری ثِ ػٌَاى چْبرچَثی زر هزالجز اس ثیوبراى ثب اذشالالر اسیس ٍ ثبس اسشفبزُ هی
وٌس.
ًَ.5ع اذشالل اسیس ٍ ثبس را زر ثیوبر فزؾی هَرز سفسیز لزار هی زّس.
.1ػالین ٍ ًطبًِ ّبی ضىسشگی حب ز را ضٌبسبیی وٌس.
.2رٍضْبی زرهبًی جباًساسی ٍ ثی حزوز وززى ضىسشگی ٍ زرهبى ضىسشگی ّبی ثبس ٍ زاذل
هفػلی را ثیبى وٌس.
.3رٍش دیطگیزی اس ػَارؼ سٍزرس ٍ سبذیزی ضىسشگی ّب ٍ ًحَُ زرهبى آًْب را سَؾیح زّس.

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ سزٍهبی ػؿالًی-اسىلشی

.1لشٍم اًجبم الساهبر زرهبًی ًَسَاًی ثزای ثیوبر هجشال ثِ شوسشگی اًسام ّبی فَلبًی ٍ سحشبًی
،لگي ٍ راى را ضزح زّس.
.2الساهبر دزسشبری را ثزای سبلوٌسی وِ ضىسشگی ّیخ زارز سَؾیح زّس.

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى
ثِ سزٍهبی ػؿالًی-اسىلشی

.1غسهبر ٍرسضی ،ػالین ٍ ًطبًِ ّب ٍ زرهبى ّبی آًْب را ضٌبسبیی وٌس .
.2زرثبرُ آهَسش ّبی السم جْز سالهشی ٍ ًَسَاًی ثیوب ری وِ زچبر لطغ ػؿَ ضسُ اسز سَؾیح
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زّس.
 .3اس فزآیٌس دزسشبری ثِ ػٌَاى چْبرچَثی ثزای هزالجز اس ثیوبری وِ زچبر لطغ ػؿَ ضسُ اسز
اسشفبزُ وٌس.
ضبىسزّن
ّفزّن

کل
رفع اش ا
تم
امتحا ى اپایى ر

تقوين ترهیک تئوری
جلسه

هوضوع

اٍل()98/6/26

*ارائِ طزح زرس،هؼزفی زرس ٍ آضٌبیی ثب زاًطجَیبى
*ارسیبثی ػولىزز زسشگبُ ػؿالًی -اسىلشی(هزٍری ثز آًبسَهی ٍ فیشیَلَصی،ثزرسی،ارسضیبثی سطریػی)

زٍم()98/7/2

*ًحَُ هزالجز اس هجشالیبى ثِ اذشالالر ػؿالًی ٍ اسىلشی(ثیوبر زارای لبلت گچی،اسذلیٌز،ثزیس،سزاوطي،سساثیز
دزسشبری،وٌشزل ٍ زرهبى ػَارؼ،هزالجز زر ثی حزوشی اًسام فَلبًی،هزالجز زر ثی حزوشی اًسام سحشبًی،هزالجز
زر گچ اسذبیىب ٍ سٌِ)

سَم()98/7/9

*ًحَُ هزالجز اس هجشالیبى ثِ اذشالالر ػؿالًی ٍ اسىلشی(فیىسبسَر ذبرجی،سساثیز دزسشبری،ثیوبر سحز
سزاوطي،اًَاع سزاوطي،الساهبر دزسشبری)

چْبرم()98/7/16

*ًحَُ هزالجز اس هجشالیبى ثِ اذشالالر ػؿالًی ٍ اسىلشی(ثیوبر سحز جزاحی ارسَدسی،سؼَیؽ هفػل راى ٍ
ساًَ،فزآیٌس دزسشبری،

دٌجن()98/7/23

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ اذشالالر ػؿالًی – اسىلشی(ووززرز،سساثیز دزسشبری،ثیوبریْبی اًسام
فَلبًی(ثَرسیز ٍ سبًسًٍیز،سىِ ّبی آساز زاذل هفػلی،سٌسرم ذزز ضسگی،سًَل
وبردبل،گبًگلیَى،زٍدَئشزاى،سساثیز دزسشبری))

ضطن()98/7/30

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ اذشالالر ػؿالًی – اسىلشی(ثیوبریْبی ضبیغ دب(الشْبة فبضیبی وف
دب،هیرچِ،دیٌِ،اًٍیىَوزیذشَس،اًگطز چىطیّ،بلَوس ٍالگَس،دب چٌجزیًَ،رٍم هَرسَى،وف دبی غبف،سساثیز
دزسشبری)

ّفشن()98/8/14

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ اذشالالر ػؿالًی – اسىلشی(اذشالالر هشبثَلیىی
اسشرَاى(اسشئَدزٍس،اسشئَهبالسی،دبصُ))

ّطشن()98/8/21

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ سزٍهبی ػؿالًی -اسىلشی(ػفًَز ّبی ػؿالًی اسىلشی(اسشئَهیلیز،آرسزیز
چزوی،فزآیٌس دزسشبری،سَهَرّبی اسشرَاًی ))

ًِم ()98/8/28

*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ سزٍهبی ػؿالًی -اسىلشی(وَفشگی،ري ثِ ري ضسى،دیچ ذَرزگی،زررفشگی
هفػل،دبرگی وبف چزذطی،ادی وًَسیلیز،آسیت رثبـ ّبی طزفی زاذلی ٍ ذبرجی ساًَ،آسیت رثبـ ّبی
هشمبطغ ساًَ،غسهبر هٌیسه ساًَ،دبرگی سبًسٍى آضیل)
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زّن()98/9/5

سؼبزل ٍ ػسم سؼبزل هبیؼبر

یبسزّن()98/9/12

سؼبزل ٍ ػسم سؼبزل الىشزٍلیز ّب

زٍاسزّن()98/9/19

اذشالالر اسیس ٍ ثبس ٍ سفسیز ABG

سیشزّن()98/9/26

ى اخرى اةس ٍ
*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ سزٍهبی ػؿالًی -اسىلشی(شنسريی ُ ا ،اٍىاع شنسريی،جا ا ز
یرس)
ر ،عٍ ارؼ سٍزرس ٍ ز ر
سُ
ة

چْبرزّن()98/10/3

يزى اسرخٍ اى
رقٍ ُ ،ر
*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ سزٍهبی ػؿالًی-اسىلشی(شنسريی ماىـق خا ظ زر ر
یس ٍ اٍلاىر،مچ زسر ،زسر ،ليى (احیزا ر ٍ
یس،رى راز ٍ
س اسرخٍ اى راز ٍ
ةٍ،آرىج  ،ر
ثبسٍ،رىُ اسرخٍ اى اس
ن ری )
ى ُ،مُ ر ُ سیىُ ای ٍ م
ةال،ز ز
حسارری)،رىُ اسسد ٍا ى راى،ریةای ٍ فیٍ
فآیىز ر
ًبدبیسار)،مفظل راى ،ر

اهتحبى هیبى ترم

دبًشزّن()98/10/10
يُ
*هزالجز ٍ زرهبى هجشالیبى ثِ سزٍهبی ػؿالًی -اسىلشی(ظز ما ر ٍرسشی،آسیة ُ ا ی شؽلی زسر ا
حسارری)
فآیىز ر
راىی ،ر
ی ى،سـٍ ح ٍ ٍى ٍ
حارسٍ
حر نری،آم ٍ
ضبًشزّن()98/10/17

رفغ اضىبل

روش تدريس :سرٌزاًی ،دزسص ٍ دبسد ،ثحث گزٍّی،PBL ،ارائِ case
هواد کوک آهوزضی :وشبة ،دبٍردَیٌزٍ ،ایز ثزز،هبصیه

فغالیتهب و تکبلیف دانطجو :
.1حؿَر فؼبل زروالس
.2ارائِ وٌفزاًس
.3هطبروز فؼبل زر دبسد ثِ وَییش ضفبّی
.4اهشحبى هیبى سزم
.5اهشحبى دبیبى سزم
 .6سؼساز غیجز ّب اس  4/17سبػبر والس ثیطشز ًجبضس ٍ چٌبًچِ  1/2آًْب غیز هَجِ ثبضٌس  ،زرس حذف ضسُ ٍ زر غَرر هَجِ ثَزى
غیجز ىهزُ غفز هٌظَر هی گززز .

روش ارزضیببی دانطجو:
روش ارزيببی واحد نظری
*حؿَر فؼبل زر والس ٍ دبسد ثِ وَییش ضفبّی
*ارائِ وٌفزاًس
*اهشحبى هیبى سزم
*اهشحبى دبیبى سزم وشجی

نوره
1
1
3
15
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فهرست هنببغ هطبلؼه:
ة ىظیر ی
فیا
تجمه ر
پ ی .ر
تد
تری داخلی و جر احی ار و
پسا
ىمه ر
ى و سو دارث درسا
ةو ر
ی ک .ر
.1ه یىکل ج ،چیو ر
تر اى:جا معه ىگر ؛2018
ة .ه
زیا
شدی
تجمه مظطفی شو کتی احمد آاةد،سه یال مشعو ف ،ا
ت ولیت ) .ر
یما ر (آة و الک ر
فه یم و چا لش ه ا ی مر اقةت از ة
.2م ا
تر اى :جا معه ىگر ؛.2018
کی .ه
ت ر
ى اپرچه اةفیه ،زه ر ا ذ
گ،سما ه
ل زر ر
عةد ا ه
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