بسمه تعالی

طرح درس
پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 2
مدرس  :گزٍُ اعبتید

مسئول درس  :آلبی ػجدیشداى

نیم سبل :

رشتِ ٍ همطغ  :کبرشٌبعی ارشد پزعتبری

سهبى کالط  :یک شٌجِ ّب  15ـ 13

تؼداد ٍاحد ًَ 2 :ع ٍاحد ً :ظزی

پیشٌیبس  :فیشیَلَصی  ،پزعتبری داخلی جزاحی 1

سبل تحصیلی :

شوبرُ درط 980514 :

E – mail: gabdeyazdan@yahoo.com
هدف کلی  :فزاّن آٍردى تجبرة ًظزی در خصَص کبرثزد هفبّین ٍ ًظزیِ ّبی ًَیي پزعتبری در هزالجت اس هددجَیبى هجتال ثـِ اخـتال
هتبثَلیکی  ،للت ٍ ػزٍق ٍ تٌفغی ٍ خبًَادُ آًْب
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تاریخ
جلغِ اٍل
92/6/24
جلغِ دٍم
92/6/31
جلغِ عَم
92/7/7
جلغِ چْبرم
92/7/14
جلغِ پٌجن
92/7/21
جلغِ ششن
92/7/28
جلغِ ّفتن
92/8/5
جلغِ ّشتن
92/8/12
جلغِ ًْن
92/8/19
جلغِ دّن
92/8/26
جلغِ یبسدّن
92/9/3
جلغِ دٍاسدّن
92/9/10
جلغِ عیشدّن
92/9/17
جلغِ چْبردّن
92/9/24
جلغِ پبًشدّن
92/10/1
جلغِ شبًشدّن
92/10/8
جلغِ ّفدّن
92/10/15

مدرس

عناوین مباحث درسی
آریتوی ّبی دّلیشی ٍ هزالجت ّبی پزعتبری هزثَطِ

خبًن داٍری

آریتوی ّبی ثطٌی ٍ هزالجت ّبی پزعتبری هزثَطِ

خبًن داٍری

آشٌبیی ثب هفَْم جزاحی للت ثبس ٍ هزالجت ّبی هزثَطِ

خبًن داٍری

جزاحی لفغِ صدری  ،صدهب

تٌفغی ٍ درهبى آى

آشٌبیی ثب هزالجت ّبی ٍیضُ تٌفغی

خبًن داٍری
خبًن داٍری

تٌفغی

خبًن داٍری

تَْیِ هکبًیکی ٍ کبرثزد آى در هشکال

 ٍ HTN,CHFهزالجت ّبی پزعتبری هزثَطِ

خبًن داٍری

آًضیي صدری  ٍ MI ،هزالجت ّبی پزعتبری هزثَطِ

خبًن داٍری

اداهِ  ٍ MIهزالجت ّبی هزثَطِ

خبًن داٍری

اختال

اعید ٍ ثبس

هفَْم دیبثت  ،اختال

خبًن داٍری
هزتجط ٍ درهبى آى

اداهِ هجحث دیبثت

خبًن داٍری
خبًن داٍری

هفَْم اختال

غدد تیزٍئید ٍ پبراتیزٍئید

خبًن داٍری

هفَْم اختال

غدُ آدرًبل

خبًن داٍری

 ،COPDدرهبى ٍ هزالجت ّبی پزعتبری

خبًن ضیبیی

اداهِ  ،ARDS، COPDدرهبى ٍ هزالجت ّبی پزعتبری

خبًن ضیبیی

آاشٌبیی ثب الگَی عبسگبری  ٍ ROYکبرثزدّبی آى

آلبی ػجدیشداى

1

وظبیف دانشجویبن :
 1ـ حضَر ثِ هَلغ ٍ هزتت در کالط ( غیجت ثیش اس  3جلغِ هَجت حذف درط گزدیدُ ٍ ثِ اساء ّز جلغِ غیجت کالعی ً 0/25وزُ کغـز
خَاّد شد).
 2ـ هطبلؼِ ٍ تحمیك پیزاهَى هجبحث درعی ٍ ارائِ تکبلیف هزثَطِ در کالط
 3ـ هَفمیت در آسهَى ّبی درعی هیبى تزم ٍ پبیبى تزم
 4ـ تْیِ  2خالصِ همبلِ (  ) Bib Cardهزتجط ثب هَضَػب
پششکی ٍ پزعتبری ،داًشجَیبى هَظفٌد خالصِ همب

تدریظ شدُ اس همب

عبل  2008ثـِ ثؼـد ثـب اعـتفبدُ اس صٍرًـبل ّـبی هؼتجـز

تْیِ شدُ را حداکثز تب تبریخ  92/9/30تحَیل اعبتید هزثَطِ ًوبیٌد.

نحوه ارزشیببی :
ـ آسهَى هیبى تزم

ً 35وزُ

ـ آسهَى پبیبى تزم

ً 40وزُ

تکبلیف هزثَطِ در راثطِ ثب ارائِ درط در کالطـ تْیِ ٍ ارائِ خالصِ همبلِ
جوغ

ً 15وزُ
ً 10وزُ
ً 100وزُ

ًتبیج ارسشیبثی داًشجَیبى در پبیبى تَعط هغئَل درط اػالم خَاّد شد.
تذکز :داًشجَیبى هَظفٌد لجل اس الدام ثِ تْیِ (  ) Bib Cardهمبلِ هَرد ًظز را ثِ تبئید اعبتید هزثَطِ ثزعبًٌد.
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طرح درسی
کارآموزی پرستاری بیماریهای داخلی جراحی 2
هسئَل درس :غالهحسیي ػجذ یسداى
رشتِ ٍ همغغ :کبرشٌبسی ارشذ پرستبری

هذرس:

ًین سبل :اٍل

سبل تحصیلی43-44 :

شوبرُ درس410515 :

تؼذاد ٍاحذ1 :

ًَع ٍاحذ :ػولی

پیشٌیبزّ :وسهبى ثب درس ًظری پرستبری داخلی جراحی 2

هدف کلی :فراّن آٍردى تجبرة ثبلیٌی الزم در خصَص کبرثرد هفبّین ٍ ًظریِ ّبی ًَیي پرستبری در هرالجت از هذدجَیبى ثر اسبس
الگَی سبزگبری رٍی در ثیوبراى هجتال ثِ اختالالت هتبثَلیکی ،للت ٍ ػرٍق ٍ تٌفس ٍ خبًَادُ آًْب
وظایف دانشجویان در کارآموزی:

ّر یک از داًشجَیبى ثبیستی هذدجَی هشخصی را کِ دارای یکی از هشکالت هرتجظ ثب ػٌبٍیي هجبحث درسی هی ثبشذ (شبهل اختالالت
هتبثَلیکی ،للت ،ػرٍق ٍ تٌفس) در هحی ظ ثبلیٌی اًتخبة ٍ هَرد ثررسی لرار دادُ ٍ فرآیٌذ پرستبری هرثَط ثِ هذدجَ را ثر هجٌبی الگَی
سبزگبری  ROYتٌظین ًوَدُ ٍ گسارش ًْبیی آى را در عی هذت  10دلیمِ در حضَر هسئَل درس ٍ داًشجَیبى ارائِ دٌّذ .داًشجَیبى
هَظف ّستٌذ گسارش ًْبیی تکبلیف خَد را ثِ صَرت تبیپ شذُ حذاکثر دٍ ّفتِ ثؼذ از تبریخ ارائِ ثِ هسئَل درس تحَیل ًوبیٌذ.
داًشجَیبى لجل از حضَر در هحل کبرآهَزی ثبیذ ثرگِ هؼرفی ًبهِ هرثَعِ را از هسئَل درس تحَیل گرفتِ ٍ ثب ّوبٌّگی هسئَل ثبلیٌی در
عَل ایبم ّفتِ ثِ غیر از رٍزّبی تؼغیل در هحیظ کبرآهَزی هذدجَی هَرد ًظر خَد را اًتخبة ًوبیٌذ.
نحوه ارزشیابی کارآموزی:
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تحَیل  Case Reportثِ صَرت تبیپ شذُ ثِ هسئَل درس در زهبى همرر (حذاکثر تب تبریخ )43/12/15

-2

حضَر داًشجَ در زهبى ارائِ گسارش کبر درکالس ٍ شرکت فؼبل در ثحث ّبی کالسی

-3

ارائِ  Case Reportدر کالس آهَزشی عجك ثرًبهِ زهبى ثٌذی کِ از عرف هسئَل درس اػالم خَاّذ شذ

ً 25ورُ
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هحتَی ػلوی گسارش ًْبیی پس از لحبػ رػبیت اصَل ٍ هفبّین الگَی ROY

ً 60ورُ

ً10ورُ
ً5ورُ

جوغ ً 100ورُ
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