
 
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 مامایی  -پرستاری دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 کارضٌاسی پرستاری 5اًطجَیاى ترم د هخبطببى:  پرستاری ٍتیواری ّای خَىػنواى درس :    

 ٌثِچْارض 14-16سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر:  ٍاحذ1:تؼذادواحذ:)یب سهن استبد از واحذ(  

 صثاکریوی هذرس:    95-96، ًیوسال اٍل تحصیلی 14-16چْارضٌثِ، ساعت:  زهبى ارائه درس

آب ٍالکترٍلیت، تٌفس، قلة، ارتَپذی، گَارش، اصَل ٍهْارت ّای داخلی جراحی  درس و پیص نیبز:

 پرستاری

 

 هذف کلی درس :

داًطجَیاى تا کلیات ، هفاّین زیر تٌایی درراتطِ تا احتیاجات تیواراى هثتال تِ ًاراحتیْای خًَی گاّی ٍ ضٌاخت آ

 ی تا هرز ًَتَاًی ٍ تاکیذ تر آهَزش ایي تیواراى جْت ارتقاء زًذگی ایي هذدجَیا ىرا یِ هٌظَر پیطگیر
 

 آًاتَهی ٍفیسیَلَشی خَىآضٌایی داًطجَ تا  هذف کلی جلسه اول:

 

  اهذاف ویژه جلسه اول:

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 فرآیٌذ تَلیذ گلثَلْای خَى را تَضیح دّذ -1-1

 ى کٌذ .هطخصات اجسای خَى را تیا-2-1

 فرآیٌذّای دخیل در ّوَستاز را تَضیح دّذ .-3-1

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :

 

 ارزیاتی اختالالت سیستن خَى  آضٌایی داًطجَ تا :دومهذف کلی جلسه 

  :دوماهذاف ویژه جلسه 

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 تطٌاسذ.ّای خَى را  هتذاٍل در تطخیص تیواری ی ّا آزهَى-1-1

 را ضرح دّذ . هتذاٍل ی ّا زهَىآآهادگیْای الزم قثل ٍ تعذ از  -2-1

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :

 

 کن خًَی ًاضی از فقر آّي ، تیواریْای کلیَی، هگالَتالستیکآضٌایی داًطجَ تا  :سومهذف کلی جلسه 

  :سوم اهذاف ویژه جلسه

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ



 کن خًَی را تعریف کٌذ.-1-1

 اتیَلَشی اًَاع کن خًَی ٍعالئن تالیٌی آى ّا ضرح دّذ.-2-1

 درهاى اًَاع کن خًَی ّای ًاضی از  فقر آّي، تیواریْای کلیَی ٍ هگالَتالستیک  را تیاى ًوایذ -3-1

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :

 

 ٍ آپالستیک B12کن خًَی ًاضی ازکوثَد اسیذ فَلیک ٍ کوثَد  آضٌایی داًطجَ تا :چهبرمهذف کلی جلسه 

  :چهبرم اهذاف ویژه جلسه

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 را تعریف کٌذ ٍ آپالستیک B12َد اسیذ فَلیک ٍ کوثَد کن خًَی ّای ًاضی ازکوث -1-1

 را تیاى کٌذ.ٍ آپالستیک  B12کن خًَی ّای ًاضی ازکوثَد اسیذ فَلیک ٍ کوثَد اتیَلَشی  -1-2

ٍ آپالستیک را  B12عالئن تالیٌی ٍ درهاى اًَاع کن خًَی ّای ًاضی ازکوثَد اسیذ فَلیک ٍ کوثَد  -1-3

 تیاى ًوایذ..

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :

 

 ّای ّوَلتیک اکتساتی ٍ ارثی کن خًَی ایی داًطجَ تاآضٌ :پنجنهذف کلی جلسه 

  :پنجن اهذاف ویژه جلسه

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 تعریف کٌذ.ٍ هصرف دارٍ ٍ اختالالت ایوَى را  G6PDکن خًَی اسفرٍسیتَز، تاالسوی، کوثَد  -1-1

اختالالت ایوَى را تیاى ٍ هصرف دارٍ ٍ  G6PDکن خًَی اسفرٍسیتَز، تاالسوی، کوثَد تیَلَشی  ا       -2-1

 کٌذ.

ٍ هصرف دارٍ ٍ اختالالت ایوَى را  G6PDعالئن تالیٌی ٍ درهاى کن خًَی اسفرٍسیتَز، تاالسوی، کوثَد  -3-1

 ضرح دّذ.

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس: 

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :

 

 ّای خًَی اختالالت گلثَل آضٌایی داًطجَ تا :ضطنهذف کلی جلسه 

  :ضطن اهذاف ویژه جلسه

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 را تعریف کٌذ. ، لَکَپٌی ٍ ترٍهثَسیتَپٌیپلی سایتوی  -1-1

 را ضرح دّذ. پلی سایتوی ، لَکَپٌی ٍ ترٍهثَسیتَپٌیاتیَلَشی  -1-2

 .تیاى کٌذعالئن تالیٌی ٍ درهاى از تیواراى پلی سایتوی ، لَکَپٌی ٍ ترٍهثَسیتَپٌی  را  -1-3

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :



 

 اختالالت تذخین سیستن خًَساز آضٌایی داًطجَ تا :هفتنهذف کلی جلسه 

  :هفتن اهذاف ویژه جلسه

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 را تیاى کٌذ . (CML,CLL,AML,ALL)تعریف ، اتیَلَشی ، عالئن تالیٌی ٍ هراقثت ٍ درهاى لَسوی ّا 

 تعریف ، اتیَلَشی ، عالئن تالیٌی ٍ درهاى لٌفَم َّچکیٌی ٍغیر َّچکیٌی  ٍ هَلتیپل هیَها را تیاى کٌذ  

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :

 

 اختالالت خًَریسی دٌّذُ سیستن خًَساز آضٌایی داًطجَ تا :هطتنهذف کلی جلسه 

  :هطتن اهذاف ویژه جلسه

 :در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 را تعریف کٌذ.خًَریسیْای ًاضی از اختالالت عرٍقی، اختالالت پالکتی  -1-1

 راتیاى کٌذ.خًَریسیْای ًاضی از اختالالت عرٍقی، اختالالت پالکتی  اتیَلَشی  -2-1

 .عالئن تالیٌی ٍ درهاى خًَریسیْای ًاضی از اختالالت عرٍقی، اختالالت پالکتی  را تیاى کٌذ -3-1

 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTکاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍشکتَر،ًرم افسار  وسایل آموزشی :
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 ، پرسص ٍپاسخ، تحث گرٍّی تِ ضیَُ سخٌراًی روش تدریس:

 ٍایت ترد ٍ هاشیک POWERPOINTشکتَر،ًرم افسار کاهپیَتر، ٍیذئَ پرٍ وسایل آموزشی :

 

 سنجص و ارزضیببی 

سهن از نوره کل)بر حسب  روش       آزهوى

 درصذ(

 سبػت تبریخ 

 14-16 ّر جلسِ %(5ًورُ) 1 ضفاّی کوئیس

 14-16 دی هاُ (20ًورُ)4 چْار گسیٌِ ای ترم آزهوى هیبى 

 8-10 ي هاُتْو %(70ًورُ)14 چْار گسیٌِ ای آزهوى پبیبى ترم

حضور فؼبل در 

 کالس

   %(5ًورُ) 1 ارائِ کٌفراًس



 

 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:
 حضَر هٌظن ٍدقیق در کالس-1

 اهَش ًوَدى تلفي ّوراُ خَد در کالس-2

 ضرکت فعال در تحث ّای کالسی -3

 هطالعِ تیطتر در هَرد هفاّین ّر جلسِ  -4

 

 دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هذیر گروه:                نبم و اهضبی هسئول         نبم و اهضبی هذرس:    

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 پرستبری وبیوبری هبی خوى  جذول زهبنبنذی درس                           

 61-61چهبرضنبه  روز و سبػت جلسه :                                    

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

1 3/9/95 
 

 صثاکریوی آًاتَهی ٍفیسیَلَشی خَى

2 17/9/95 
 

 صثاکریوی آضٌایی تا ارزیاتی اختالالت سیستن خَى 

3 24/9/95 
 

یواریْای آضٌایی تا کن خًَی ًاضی از فقر آّي ، ت

 کلیَی، هگالَتالستیک

 صثاکریوی

4 1/10/95 
 

آضٌایی تا کن خًَی ًاضی ازکوثَد اسیذ فَلیک ٍ 

 ٍ آپالستیک B12کوثَد 

 صثاکریوی

5 8/10/95 
 

 صثاکریوی کن خًَی ّای ّوَلتیک اکتساتی ٍ ارثی 

6 15/10/95 
 

 صثاکریوی آضٌایی تا اختالالت گلثَل ّای خًَی

7 22/10/95 
 

 صثاکریوی تا اختالالت تذخین سیستن خًَساز آضٌایی

8 29/10/95 
 

 صثاکریوی آضٌایی تا اختالالت خًَریسی دٌّذُ سیستن خًَساز

 


