بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامایي
طرح درس ترمی () Course Plan
نیوسال دوم96-95 :

هعرفی درس  :داخلی و جراحی 2

گروه آهوزشی :داخلی و جراحی

دانشکده :پرستاری و هاهایی جیرفت
نام درس :هفاهین پرستاری
پیش نیاز  :داروشناسی  ،پرستاری بیواری های داخلی و جراحی  -1و ...
رشته و هقطع تحصیلی :ترم دوم کارشناسی پرستاری
* هحل برگساری :دانشکده پرستاری و هاهایی

نام هسوول درس :سعبدت سبالری

تلفي (دپبرتوبى) :هستقین ًذارد.

روز و ساعت برگساری :شنبه 2-4
* .تعداد واحد  1/5 :واحد (  24ساعت )

تلفي داًشکذُ 03443318084 :

آدرس دفتر :داًشکذُ پرستبری
رٍزّبی توبس:
E-mail:s.salari@gmu.ac.ir
هدف کلی درس :آشٌبیی فراگیر ثب هفبّین پرستبری ٍ کبرثرد آًْب در هراقجت از ثیوبر
 اهداف اختصاصی  :در پایاى درس از دانشجویاى انتظار هی رود : -1فرایٌذ پرستبری را تعریف ًوَدُ ٍ هراحل آى را ًبم ثجرد.
ً -2حَُ ًَشتي تشخیص ّبی پرستبری ٍ هشکالت اشتراکی را تَضیح دّذ .
 -3ثرًبهِ هراقجت پرستبری را ثب تَجِ ثِ هشکالت ثیوبر تذٍیي ًوبیذ.
 -5تصَیر رٌّی از جسن خَد را شرح دّذ.
 -6فرایند مراقبت پرستاری در اختالالت تصَیر رٌّی از جسن خَد طراحی ٍ اجرا کٌذ.
 -7تئَری ّبی سبلوٌذی را ثیبى کٌذ.
 -8اثرات پیری ثر سیستنّبی ثذى را شرح دّذ.
 -9جْت پیشگیری از هشکالت سبلوٌذی ثرًبهِ ریسی ًوبیذ.
 -10ثیوبری هسهي را تعریف کٌذ.
 --11علل ثیوبری هسهي را ًبم ثجرد.
 - 12هراحل ثیوبری هسهي را ثِ تفکیک شرح دّذ.
 -13هفَْم هرگ را ثیبى کٌذ.
 -14هراحل هرگ را ًبم ثجرد.
 -15هراقجت ّبی الزم از ثیوبر در حبل احتضبر را هتٌبست ثب فرایٌذ پرستبری طراحی کٌذ.
 -16جْت حوبیت از خبًَادُ داغذیذُ ثرًبهِ ریسی کٌذ.
 -17پیشگیری را تعریف کٌذ.
 -19هراحل هختلف پیشگیری را شرح دّذ.
 -20اّویت عفًَت ّبی ثیوبرستبًی ٍ عَاقت آى را شرح دّذ.
 -21اًَاع شبیع عفًَت ّبی ثیوبرستبًی را ًبم ثجرد.
 -22چرخع عفًَت ٍ رٍش شکستي ایي چرخِ در ّریک از هراحل آى را تَضیح دّذ.
 -23رٍش ّبی کٌترل عفًَت ثیوبرستبًی را شرح دّذ.

 -24هراحل تطبثق سلَلی را شرح دّذ.
-25اًَاع تطبثق سلَلی را ًبم ثجرد.
 -26عَاهل هَثر ثر صذهبت سلَلی را ًبم ثجرد.
 -27فرایٌذ التْبة را شرح دّذ.
 -28هراحل ترهین زخن ٍ عَاهل هَثر ثرآى را شرح دّذ.
 -29اقذاهبت هراقجتی جْت تسریع در التیبم زخن را تَضیح دّذ.
 -30اصَل ٍ هفبّین هراقجت فرٌّگی را در هراقجت از ثیوبر شرح دّذ.
 -31اصَل ٍ هفبّین هراقجت هعٌَی را در هراقجت از ثیوبر ثکبر ثٌذد.
 -33هفَْم استرس ٍ سبزگبری را شرح دّذ.

هنابع
زیبب فراّبًی  ،کبربرد ًظریِ ّب ٍ هفبّین پرظتبری اًتؽبرات ًَر داًػ 2433
هعوبریبى  ،ربببِ  ،هفبّین پرظتبری  .داًؽگبُ تربیت هذرض 2433
دبیریبى اعظن پرظتبری داخلی ٍ جراحی  ( 2فرایٌذ پرظتبری ٍ ً ).....ؽر بؽری 2431
فراًک کَراًیبى ٍ ّوکبراى .هفبّین پبیِ پرظتبری اًتؽبرات یبر آؼٌب .2431
شیوه تدریس :ظخٌراًی ،بحث در گرٍُ ّبی کَچک بب رٍیکرد تفکر اًتقبدی  ،ارائِ هقبلِ  ،ارائِ ظویٌبر
انتظارات از دانشجویان:

دارای زیربٌبی علوی هٌبظب جْت فراگیری هطبلب هَرد ًظر ببؼٌذ.
بب اظتفبدُ از هطبلب تذریط ؼذُ ظعی در گعترغ هعلَهبت خَد از طریق هطبلعبت کتببخبًِ ای بٌوبیذ.
بب کبربرد هٌببع علوی جذیذ ٍ یبفتِ ّبی حبصل از پصٍّػ ّب تکبلیف خَد را تْیِ کٌٌذ.
هعئَلیت فراگیری ّر چِ بیؽتس خَد را بعْذُ گرفتِ ٍ بب راٌّوبیی اظبتیذ برًبهِ ّبی آهَزؼی خَد را پیگیری کٌٌذ.
بطَر هٌظن ٍ بذٍى غیبت در کالض ّبی درض حضَر یبفتِ ٍ در هببحث علوی کالض ؼرکت فعبل داؼتِ ببؼٌذ.
در تبریخ ّبی هقرر تکبلیف ًظری ٍ عولی خَد را ارئِ ٍ یب تحَیل دٌّذ.
نحوه ارزشیابی و اهتیاز هربوط به آى:
طول دوره:
 oؼرکت فعبل ٍ حضَر هٌظن ٍ بِ هَقع در کالض ٍ رعبیت قَاًیي ٍ هقرارت
o

فعبلیت کالظی ٍ کٌفراًط

 oاهتحبى هیبى ترم

%1
%21
%21

پایاى دوره
چْبر گسیٌِ ای ٍ کَتبُ پبظخ:

% 31

هقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو:
لطفب بِ هقرارت آهَزؼی داًؽکذُ تَجِ فرهبییذ .رعبیت ًظن ٍ حضَر بِ هَقع ،ارائِ پرٍشُ ّبی کالظی در زهبى هقررّ ،وکبری بب ظبیر
داًؽجَیبى ،عذم اظتفبدُ از تلفي ّوراُ در کالض ضرٍری هی ببؼذ.
غیبت بیش از سه جلسه هنجر به هحروهیت از اهتحاى خواهد شد .

تکلیف کالسی دانشجو :هر دانشجو هوظف است یک خالصه هقاله از هقاالت خارجی هنتشر
شده به زباى انگلیسی در رابطه با یکی از هوضوعات فوق را ترجوه و ارائه نواید.

بروامه کالسی درش مفاهیم پرستاری
جلسِ
.1
.2
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.4
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.9
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.12

عٌَاى

فرایىد پرستاری

هذرس

آهبدگی الزم داًشجوَیبى
قجل از شرٍع کالس

سبالری

هطبلعِ از کتبة

فرایىد پرستاری

/////

هطبلعِ از کتبة

کار عملی

/////

هطبلعِ از کتبة

اختالل تصویر ذهىی از جسم خود

/////

هطبلعِ از کتبة

سالمىدی

/////

هطبلعِ از کتبة

سالمىدی

/////

هطبلعِ از کتبة

بیماری مسمه

/////

هطبلعِ از کتبة

مرگ و مردن

/////

هطبلعِ از کتبة

عفووت های بیمارستاوی

/////

هطبلعِ از کتبة

هموستاز و صدمات و ترمیم سلولی

////

هطبلعِ از کتبة

مفاهیم جدید در مراقبت

/////

هطبلعِ از کتبة

استرش و سازگاری

////

هطبلعِ از کتبة

