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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 مامایی  -پرستاری دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 واسضٌاسی پیَستِ پشستاسی 3َیاى تشم جداًط هخاطثاى:     پشستاسی آب ٍالىتشٍلیتعنواى درس :    

 صثا وشیوی هذرس:                       0/ 5:تعذادواحذ:)یا سهن استاد از واحذ(

 95-96 اٍلّش ّفتِ ًیوسال 14-16 چهارضنثهساعت پاسخگویی ته سواالت فراگیر: 

  ّفتِ اٍل(8) 14-16، چْاسضٌثِ:زهاى ارائه درس:   )روز،ساعت و نیوسال تحصیلی(

 تطشیح فیضیَلَطی،تیَضیوی،هیىشٍب ضٌاسی، اًگل ضٌاسی، تغزیِ ٍ تغزیِ دسهاًی درس و پیص نیاز:

 

ت ، آضٌایی تا اّویت هایعات ٍ الىتشٍلی ایي دسس آضٌا ًوَدى داًطجَیاى پشستاسی تاّذف ولی  هدف کلی درس :

اختالل دس تعادل آب ،الىتشٍلیت ، اختالالت اسیذ ٍتاص دس تذى ، هطىالت ًاضی اص تشٍص ایي اختالالت ٍ ًحَُ 

 هشالثت پشستاسی اص ایي تیواساى هی تاضذ.
 
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

  آضٌایی تا هفاّین پایِ دس تعادل هایعات ٍ الىتشٍلیت ّا -1

اختالل حجن هایعات دس تذى)افضایص یا واّص حجن( ٍ اختالل دس تعادل ٍ تثادل الىتشٍلیت ّا)ّایپًَاتشهی ٍ -2

 ّایپشًاتشهی(

ثادل الىتشٍلیت اختالل دس تعادل ٍ تثادل الىتشٍلیت ّا)ّایپَوالوی ٍ ّایپشوالوی(ٍ اختالل دس تعادل ٍ ت -3

 ّا)ّایپَولسوی ٍ ّایپشولسوی(

ن، دسهاى ٍ هشالثت ذ ٍ تاص تا روش تشسسی ٍ ضٌاخت عالئآضٌایی تا اختالل دس تعادل اسیذ ٍ تاص ٍ اختالالت اسی -4

 پشستاسی تشاساس فشایٌذ پشستاسی

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 ایِ دس تعادل هایعات ٍ الىتشٍلیت ّاآضٌایی تا هفاّین پ  هدف کلی جلسه اول:

 
 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تشویة هایعات تذى سا تِ دسستی تا ّن همایسِ ًوایذ.-1-1

 تفاٍت تیي اسوض، دیفَصیَى، فیلتشاسیَى ٍ اًتمال فعال سا ضشح دّذ. -2-1

 اسوَاللیتی سا تِ طَس صحیح ٍ تا هثال تیاى وٌذ.-3-1

 آصهَى ّای آصهایطگاّی تشای اسصیاتی ٍضعیت هایعات تذى سا تِ دسستی ًام تثشد. -4-1

 ساُ ّای جزب ٍ اتالف آب ٍ الىتشٍلیت ّا سا تِ دسستی همایسِ ًوایذ.-5-1

 ًمص هىاًیسن ّای تثثیت وٌٌذُ آب ٍ الىتشٍلیت ّا سا تِ طَس واهل تجضیِ ٍ تحلیل ًوایذ.-6-1

 ین هایع ٍ الىتشٍلیت ّا سا تِ دسستی تیاى وٌذ.تٌظتاثیش تاال سفتي سي تش -7-1

 

 ، پشسص ٍپاسخ، تحث گشٍّی تِ ضیَُ سخٌشاًی روش تدریس:

 

 ٍایت تشد ٍ هاطیه POWERPOINTواهپیَتش، ٍیذئَ پشٍطوتَس،ًشم افضاس  وسایل آموزشی :
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آضٌایی تا اختالل دس ، آضٌایی تا اختالل حجن هایعات دس تذى)افضایص یا واّص حجن(  :دوم هدف کلی جلسه

 تعادل ٍ تثادل الىتشٍلیت ّا)ّایپًَاتشهی ٍ ّایپشًاتشهی(
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 ّایپٍَلوی ٍ دّیذساتاسیَى سا اص ّن تویض دٌّذ.-1-2

ذ. تَضیح تست ّای آصهایطگاّی سا وِ دس اسصضیاتی ٍضعیت حجن هایعات تذى ّستٌذ ووه وٌٌذُ ّستٌ -2-2

 دٌّذ.

 دٌّذ. لوی ٍ ّایپَلوی سا اص ّن افتشاقّایپشٍ عالئن تالیٌی  -3-2

 اى ّای هَجَد دس ّایپشٍلوی سا تیاى وٌیذ.دسه -4-2

 دس هَاسد ّایپٍَلوی، ّایپشٍلوی، تْتشیي سشم سا تا روش دلیل پیطٌْاد ًوایٌذ. -5-2

 یذ.علل ایجاد وٌٌذُ ّایپًَاتشهی سا ًام تثش -6-2

 ًاتشهی سا تا ّن همایسِ وٌذ. شظاّشات تالیٌی ّایپَ ٍ ّایپت -7-2

 آب سا تَضیح دّذ.. ین یا ّایپشًاتشهی ًاضی اص احتثاستغییشات هیضاى سذین ادساس دس اثش ووثَد سذ -8-2

 ًاتشهی تْتشیي سشم سا تا روش دلیل پیطٌْاد ًوایذدس ّایپَ ٍ ّایپش  -9-2

 اسخ، تحث گشٍّی ، پشسص ٍپتِ ضیَُ سخٌشاًی روش تدریس:

 .ٍایت تشد ٍ هاطیه POWERPOINTواهپیَتش، ٍیذئَ پشٍطوتَس،ًشم افضاس  وسایل آموزشی :

 

آضٌایی تا  لیت ّا))ّایپَوالوی ٍ ّایپشوالوی،آضٌایی تا اختالل دس تعادل ٍ تثادل الىتشٍ  :سوم هدف کلی جلسه

 وی(اختالل دس تعادل ٍ تثادل الىتشٍلیت ّا)ّایپَولسوی ٍ ّایپشولس
 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 اص دالیل ّایپَوالوی دٍ هَسد سا تا روش چگًَگی ایجاد اختالل تِ دسستی تیاى ًوایذ. -1-3

 اسیذٍص تش سطح پتاسین سشم ٍ تالعىس سا تِ دسستی تَضیح دّذ.  ٍیش آلىالَص ثتا -3 -2

 تظاّشات تالیٌی ّایپَوالوی ٍ ّایپشوالوی سا تِ طَس صحیح تا ّن همایسِ ًوایذ..  -3-3

 هَسد سا تا چگًَگی هىاًیسن آًْا تیاى ًوایذ. 3اص دسهاى ّای داسٍیی ّایپشوالوی  -4-3

 َوالوی ٍ ّایپشوالوی سا تش ًَاس للثی تیواس افتشاق دّذ.تاثیش ّایپ -5-3

 عذم تعادل ولسین سا تِ دسستی ضشح دّذ.تظاّشات تالیٌی هشتثط تا  -6-3

 ّایپشولسوی تا روش دلیل تیاى ًوایذ..ٍالذاهات پشستاسی هْن سا دس ّایپَولسوی  -7-3

 ، پشسص ٍپاسخ، تحث گشٍّی تِ ضیَُ سخٌشاًی روش تدریس:

 ٍایت تشد ٍ هاطیه POWERPOINTواهپیَتش، ٍیذئَ پشٍطوتَس،ًشم افضاس  وسایل آموزشی :
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ن، دسهاى ذ ٍ تاص تا روش تشسسی ٍ ضٌاخت عالئاختالل دس تعادل اسیذ ٍ تاص ٍ اختالالت اسی  :چهارم کلی جلسه هدف

  ٍ هشالثت پشستاسی تشاساس فشایٌذ پشستاسی

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 ًمص تافشّای ضیویایی سا دس حفظ تعادل اسیذ ٍ تاص تَضیح دّذ. -1-4 

 ًمص سیِ ّا دس حفظ تعادل اسیذ ٍ تاص تَضیح دّذ. -2-4

 ولیِ ّا سا دس حفظ تعادل اسیذ ٍ تاص تَضیح دّذ. صًم -3-4

 اسیذٍص ٍ آلىالَص هتاتَلیه سا اص ًظش علل ٍ تظاّشات تالیٌی تا ّن همایسِ وٌذ. -4-4

 دسهاى اسیذٍص ٍ آلىالَص هتاتَلیه سا تا ّن همایسِ ًوایذ. -5-4

 تِ دست آهذُ اص گاصّای خَى ضشیاًی سا تِ دسستی تفسیش وٌذ.همادیش  -6-4

ًَِ گاصّای ضشیاًی گضاسش وسا دس ً ُ، دس حال جثشاى ٍ جثشاى ضذُ واهلاختالالت اسیذ ٍ تاص جثشاى ًطذ -7-4

 ضذُ تِ دسستی اص ّن افتشاق دّذ.

 ، پشسص ٍپاسخ، تحث گشٍّی تِ ضیَُ سخٌشاًی روش تدریس:

 ٍایت تشد ٍ هاطیه POWERPOINTیَتش، ٍیذئَ پشٍطوتَس،ًشم افضاس واهپ وسایل آموزشی :

 

 هناتع:
1. Smeltzer, S.C., & Bare, B.G., Hinkle, J.L., Cheever,K.H(2010). Brunner & 

Suddrrth’s Textbook of medical surgical nursing.(twelfth edition). 

Philadelphia: Lippincott. 

2. Black, J.M., Hawks Hokanson, J (2009). medical surgical nursing (clinical 

management for positive outcomes). Eighth Edition. Saunders. 

پشستاسی  -(. دسد، الىتشٍلیت، ضَن، سشطاى ٍ هشالثت پایاى عوش2010اسولتضس، سَصاى س ٍ ّوىاساى ) -3

 ًگش. جاهعِ–داخلی جشاحی. تشجوِ: تشاّیوی.ًیشُ. تْشاى. ًطش سالوی 

 
 سنجش وارزشیابی

سهن از نوره کل)تر حسة  روش       آزهوى

 درصذ(

 ساعت تاریخ 

 14-18 ّش جلسِ %(5ًوشُ) 1 ضفاّی کوئیس

 14-16 هْشهاُ (20ًوشُ)4 چْاس گضیٌِ ای ترم آزهوى هیاى 

 10-12 تْوي %(70ًوشُ)14 چْاس گضیٌِ ای آزهوى پایاى ترم

ر حضور فعال د

 کالس

   %(5ًوشُ) 1 اسائِ وٌفشاًس

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضَس هٌظن ٍدلیك دس والس-1

 اهَش ًوَدى تلفي ّوشاُ خَد دس والس-2

 ضشوت فعال دس تحث ّای والسی -3

 هطالعِ تیطتش دس هَسد هفاّین ّش جلسِ  -4
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 پرستاری آب والکترولیت جذول زهانثنذی درس

 ّفتِ اٍل(8) 14-16، چْاسضٌثِ جلسه :روز و ساعت 

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 7/7/95 
 

هفاّین پایِ دس تعادل هایعات ٍ آضٌایی داًطجَیاى تا 

 الىتشٍلیت ّا

 صثاوشیوی

اختالل حجن هایعات دس تذى)افضایص یا واّص حجن(  14/7/95 2

ی ٍاختالل دس تعادل ٍ تثادل الىتشٍلیت ّا )ّایپًَاًَه

 ٍ ّایپشًاتشهی(

 صثاوشیوی

3  
28/7/95 

 اختالل دس تعادل ٍ تثادل الىتشٍلیتْا

)ّایپَوالوی ٍ ّایپشوالوی( ٍ اختالل دس تعادل ٍ 

 ّایپش ولسوی( )ّایپَولسوی ٍ  تثادل الىتشٍلیتْا

 صثاوشیوی

4 5/8/95 
 

اختالل دس اسیذ ٍ تاص ٍ اختالالت اسیذ ٍ تاص تا روش 

دسهاى ٍ هشالثت پشستاسی  تشسسی ٍ ضٌاخت عذم،

 تشاساس فشآیٌذ پشستاسی

 صثاوشیوی

 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 

 


