معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس :
واحد:

نیمسال تحصیلی  :دوم 49-49

پرستبری داخلی-جراحی 2

هیزان رشته

تحصیلی :پرستبری

هحل برگزاری :دانطکذه پرستبری

هقطع تحصیلی دانشجویان :کبرضنبسی

هدرس :هرین ولیان

مث
نش
عل
علم
هدف کلی درس :ایجاد تىاانیی رد دا جى جهت مراقبت اس بالغیى و طالمًداو مبتال هب اختالالت شاعی ضىارشی ،حرکتی ،ارداری و کلیىی و تىلید ل با شًاطاندو ل و چگىيگی ربوس اختالالت ،راٌاهی ردهاو و انجام تکنیک اهی رپستاری با رعایت اصىل ی ،اخالقی و شزعی

کم
هنابع اصلی درس :رپستاری بیماریهای داخلی و جراحی ربورن و سىدارث  ،رپستاری بیماریهای داخلی و جراحی ال ى ،رپستاری بیماریهای داخلی و جراحی بلک
شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

1

94/11/14

س
مب
شزوع حج عضالنی و ا کلتی

2

94/11/14

س
سیس
ربرسی تن عضالنی و ا کلتی

3

94/11/21

شزوع مباحج اختالالت

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی ;
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

س
سیس
-1آشًایی با آانتىمی تن عضالنی ا کلتی

س
سیس
 -2آشًایی با فیشیىلىژی تن عضالنی ا کلتی

س
سیس
 -1ربرسی فیشیکی تن عضالنی ا کلتی

 -2ربقرار كردو ارتباط و لرفتى شزح حال
س
کلین سیس
کلین
 -3عالئن یکی و پارا یکی تن عضالنی ا کلتی
تشخی
 -4تستاهی صی و آسهایشات روتیى
سیس س
-1آشًایی با صدهات تن ا کلتی کىیگتف

سیس س
پی
 -2آشًایی با صدهات تن ا کلتی کشیدگی و ج خىردگی
سیس س
 -3آشًایی با صدهات تن ا کلتی ردریگتف و یگتسکش



روش یاددهی
یادگیری

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

ویدیى رپوژکتىر

ویدیى رپوژکتىر

ویدیى رپوژکتىر

16-22

16-22

16-22

تکالیف دانشجو

شزکت رد بحج

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

نحوهارزشیابی
ودرصد آن
شیپ آسمىو

س
رپسش و پا خ

س
رپسش و پا خ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس:

نیمسال تحصیلی ……………………………

هقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

هدرس:

هحل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
شماره

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

5

:5/22/32

ردهاو و مراقبتاهی رپستاری اختالالت

6

 :5/22/39ردهاو و مراقبتاهی رپستاری اختالالت

جلسه

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی ;
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

نش
-1آمىسش دا جى جهت فراگیزی اصىل مراقبت اس بیمارو رد

سیس س
صدهات تن ا کلتی

 -2آمىسش طاهاندهی طرح رزیی فرایًد چرستاری اس بیماراو مبتال

سیس س
هب صدهات تن ا کلتی

پی
-1آمىسش اصىل شگیزی و نىتىانی

سیس س
-2چگىيگی آمىسش بیماراو مبتال هب صدهات و اختالالت تن ا کلتی
عضالنی



روش یاددهی
یادگیری

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویدیى رپوژکتىر

ویدیى رپوژکتىر

16-22

16-22

تکالیف دانشجو

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

س
رپسش و پا خ

س
رپسش و پا خ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

.1

:5/22/39

7

ردهاو و مراقبتاهی رپستاری اختالالت

آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت متابىلیکی

 .2آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت عفىنی
سیس
تن حرکتی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

ویدیى رپوژکتىر

16-22

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

س
رپسش و پا خ

معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس:

نیمسال تحصیلی ……………………………

هقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

هدرس:

هحل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
شماره
جلسه

8

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

:5/23/6

ردهاو و مراقبتاهی رپستاری اختالالت

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی ;
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

.1

ست
آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب تىمىراهی ا خىانی و
عضالنی



روش یاددهی
یادگیری

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویدیى رپوژکتىر

16-22

تکالیف دانشجو

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

س
رپسش و پا خ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

9

:5/23/6

ردهاو و مراقبتاهی رپستاری اختالالت

:

:5/23/23

ردهاو و مراقبتاهی رپستاری اختالالت

.1

آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت بافت

.1

آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت اندام

همبًد

ن
تحتانی و فىاقنی (اهلگىص ،والگىص ،سًدرمن کارپال تى ل

و )...

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

ویدیى رپوژکتىر

ویدیى رپوژکتىر

16-22

16-22

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

مب
آهادگی رد مىرد حج
صذشتٍ و شزکت رد
س
چرسش و پا خ

س
رپسش و پا خ

س
رپسش و پا خ

معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس:

نیمسال تحصیلی ……………………………

رشته تحصیلی:

هقطع تحصیلی دانشجویان:

هدرس:

هحل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
شماره
جلسه

21

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

:5/23/23

احتباص اداری و بی اختیاری ارداری

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی ;
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

سیس
سیس
-1آشًایی با آانتىمی تن کلیىی و تن اداری

سیس
سیس
 -2آشًایی با فیشیىلىژی تن کلیىی و تن اداری
تشخ
 .2روشاهی ی و عاایًات فیشیکی



روش یاددهی
یادگیری

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویدیى رپوژکتىر

16-22

تکالیف دانشجو

شزکت رد بحج

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

شیپ آسمىو

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

-1آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت عفىنی سیتن اردای

22

:5/23/2:

سیس
بیماریهای تن ارداری تًاطلی

23

:5/23/2:

سیس
بیماریهای تن ارداری تًاطلی

سیس
شامل تیت ،آبسٍ ،پیلىنفریت و گلىمرونفریت

 .2آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب مثاهن نىروژنیک ،احتباص

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

رپسش اس مبحج صذشتٍ

ارداری و بی اختیاری ارداری

سیس
 -1آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب تىمىراهی تن ارداری،
 .2آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب صدهات دست گاٌ ارداری

سیس
 .3آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب سنگاهی تن ارداری

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

رپسش اس مبحج صذشتٍ

معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس:

نیمسال تحصیلی ……………………………

رشته تحصیلی:

هقطع تحصیلی دانشجویان:

هدرس:

هحل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
شماره
جلسه

23

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

سیس
بیماریهای تن ارداری تًاطلی

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی ;
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

 -1آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب بیماریاهی هاردسادی کلیٍ و



روش یاددهی
یادگیری

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویدیى رپوژکتىر

16-22

تکالیف دانشجو

شزکت رد بحج

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

آسمىو میانتزم

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

مجاری ارداری

سیس
 .2آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب بیماریاهی رعوقی تن ارداری

و هیدرونفروریض

سیس
 -1آانتىمی و فیشولىژی تن ضىارشی

24

:6/12/37

مب
شزوع حج ضىارش

25

:6/12/37

سیس
تغدهی و بیماریهای تن ضىارشی

سیس
 -2ربرسی تن ضىارشی
تشخی
 -3تست اهی صی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

شیپ آسمىو

 -تغذهی رد فرد طالن ،سىءتغذهی و انىاع روشهای تغذهی

آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت داهو ،دندا و و غدد زباقی

 .3آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت مری

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

آسمىو اس مبحج صذشتٍ

معاونت آموزشی  -مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود
فرم طرح درس
نام درس:
هدف کلی

نیمسال تحصیلی ……………………………

رشته تحصیلی:

هقطع تحصیلی دانشجویان:

هحل برگزاری:

هدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هنابع اصلی

درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

15

95/2/1

سیس
اختالالت تن ضىارشی

16

95/2/8

سیس
اختالالت تن ضىارشی

17

95/2/22

مث
سیس
تن تىلید ل مرداو

18

95/2/29

مث
سیس
تن تىلید ل سانو و پستاو

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی ;
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)



روش یاددهی
یادگیری

-1آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت عادٌ (سخمها ،خىرنزیی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج

-1آمىسش مراقبت اس بیماراو مبتال هب اختالالت رودٌ باریک و رودٌ

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج

نس
اه ،کا ز و )...

نس
زبرگ و اختاللتد دفعی(سخمها ،خىرنزیی اه ،کا ز و )...
.1

سیس
آمىسش آانتىمی و فیشیىلىژی تن تًاطلی

 .2آمىسش مداخالت ردهانی و اقدا هات رپستاری رد بیماریاه

لروهی

لروهی

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

رپسش اس مبحج صذشتٍ

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

رپسش اس کل مبحج

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

شیپآسمىو

سیس
 .1آمىسش آانتىمی و فیشیىلىژی تن تًاطلی

.2آمىسش مداخالت ردهانی و اقدا هات رپستاری رد بیماریاه
-3آمىسش آانتىمی و فیشیىلىژی پستاو

 .4آمىسش مداخالت ردهانی و اقدا هات رپستاری رد بیماریاه خىش خین و

سخ
س
نزانی ،رپسش و پا خ ،بحج
لروهی

ویدیى رپوژکتىر

16-22

شزکت رد بحج

شیپآسمىو

بدخین پستاو

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

