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 بسمه تعالی

 دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

 طرح درس

        پرستاری ارشد کارشناسیترم اول دانشجويان  خاطبان:م             مراقبتهای پرستاري در بخش ويژه       عنوان درس:

   21-21 يکشنبه درس:زمان ارائه /.                                                         57تعدادواحد: 

 دکتر علیرضا خاتونی مدرس:

 ندارد   درس پیش نیاز:

 

 بخشهای ويژهبستری در به بیماران کامل و مناسب به منظور ارائه مراقبت  پرستاری  ايجاد توانايی در دانشجويان هدف کلی دوره:

 اصول علمی  مهارت تفکر خالق و  با بهره گیری از 

 

 اهداف کلی جلسات: 

 آشنا شوند. پرستاری در اختالالت رايج پوستی  در بیماران بخش ويژه  مراقبتدانشجويان با اصول  .2

  فرا بگیرند.اصول مراقبت از بیماران دچار زخم بستر را دانشجويان  .1

 فرا بگیرند. مراقبت پرستاری در  آسیبهاي چشمي در بیماران  بستری در بخش ويژه را دانشجويان اصول  .3

 آشنا شوند. ی در بخش های ويژه اصول گزارش نويس با  دانشجويان .4

 آشنا شوند.راهکارهای ارتقای ايمنی بیمار در بخش ويژه دانشجويان با   .7

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسه اول 

 هدف کلی   -

 آشنا شوند. مراقبتهای پرستاری در اختالالت رايج پوستی  در بیماران بخش ويژه دانشجويان با اصول 

 اهداف رفتاری  -

 در پايان دانشجو قادر باشد

 آناتومی دستگاه پوششی بدن را بیان کند.  .2

 فیزيولوژی دستگاه پوششی بدن را بیان کند. .1

 بیماريهای شايع پوستی در بخش ويژه را نام ببرد.  .3

 پرستاری در مبتاليان به کهیر حاد و مزمن را ذکر کند.مراقبتهای طبی و  .4

 را ذکر کند. کهیر سرمايیمراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به  .7

 را ذکر کند. کهیر آفتابیمراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به  .6

 را ذکر کند. کهیر فشاریمراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به   .5

 را ذکر کند. کهیر آبیمراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به   .8

 را ذکر کند. کهیر تماسیمراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به  .9

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به پمفیگوس را ذکر کند. .21

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به  زونا را ذکر کند. .22

 رستاری در مبتاليان به بیماری سرم را ذکر کند.مراقبتهای طبی و پ .21

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به پسورزيايس را ذکر کند. .23
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 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به سلولیت را ذکر کند. .24

 

  دومجلسه 

 هدف کلی -

  فرا بگیرند.اصول مراقبت از بیماران دچار زخم بستر را دانشجويان 

 اهداف رفتاری  -

 در پايان دانشجو قادر باشد: 

 را بیان کند. زخم بسترعلل بروز  .2

 را بیان کند.  زخم بسترعاليم  .1

 را بیان کند.  زخم بسترطبقه بندی  .3

 را بیان کند. زخم بسترعوامل خطرزا در بروز  .4

 را بیان کند. زخم بسترنحوه درمان  .7

 را بیان کند. زخم بسترمراقبتهای پرستاری در بیماران دچار  .6

 درمان زخم بستر را از نظر کارايی  با هم مقايسه کند. پانسمانهای شايع در  .5

 

 جلسه سوم  

 هدف کلی  -
 فرا بگیرند. مراقبتهای پرستاری در آسیبهاي چشمي در بیماران  بستری در بخش ويژه را اصول  دانشجويان

 

 اهداف رفتاری  -

 در پايان دانشجو قادر باشد.

 را بیان کند.  چشم  و فیزيولوژی آناتومی .2

 را بیان کند. مکانیسم های حفاظتی چشم  .1

 عوامل زمینه ساز در بروز مشکالت چشمی در در بیماران بستری در بخش ويژه را بیان کند.  .3

 مشکالت شايع چشمی در بخش ويژه را نام ببرد.  .4

 را ذکر کند.کونژنکتیويت مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به  .7

 را ذکر کند. کموزيس  مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به .6

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به کموزيس  را ذکر کند. .5

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به کراتیت را ذکر کند. .8

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به زخم قرنیه را ذکر کند. .9

 را ذکر کند. کراتیت باکتريايی پرستاری در مبتاليان به  طبی و مراقبتهای .21

 پرستاری در مبتاليان به گلوکوم حاد زاويه بسته را ذکر کند. طبی و مراقبتهای  .22

 مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به موکورمايکزيس را ذکر کند.  .21

 را ذکر کند.  اندوفتالمیتمراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان به  .23

 را ذکر کند. عفونتهای استافیلوکوک طاليی مقاوم به متی سیلین مراقبتهای طبی و پرستاری در مبتاليان  .24

 در خصوص مراقبتهای پرستاری از چشم در بیماران بستری در بخش ويژه را بیان کند. موارد استاندارد  .27

 چشمی بیماری های خودايمنی را ذکر کند. تظاهرات  .26

 ذکر کند.تظاهرات چشمی ديابت را  .25

 

 جلسه چهارم  

 هدف کلی  -

 آشنا شوند. اصول گزارش نويسی در بخش های ويژه دانشجويان با  

 اهداف رفتاری  -
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 :در پايان دانشجو قادر باشد

 اهمیت و کاربرد گزارش نويسی را در پرستاری ذکر کند.  .2

 ذکر کند. اهمیت گزارش نويسی در بخش ويژه را  .1

 را بیان کند.  صحیحپرستاری خصوصیات يک گزارش  .3

 را ذکر کند. اشتباهات رايج در خصوص ثبت گزارش پرستاری  .4

 گزارش پرستاری را  توضیح دهد. سیستماتیک اصول صحیح ثبت  .7

 را برشمرد.  مواردي كه منجر به تحريف گزارش مي شود .6

 پرستاری را بیان کند.  مشکالت بالقوه قانونی در ثبت گزارش .5

 

 جلسه پنجم  

 آشنا شوند.راهکارهای ارتقای ايمنی بیمار در بخش ويژه دانشجويان با  هدف کلی  -

 اهداف رفتاری  -

 :در پايان دانشجو قادر باشد

  را بیان کند.ايمنی بیمار در بخش ويژه رعايت اهمیت  .2

 بیان کند.در بخش ويژه را  بیمار  صحیح شناسايينحوه  .1

 را توضیح دهد.  انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح نحوه  .3

  آماده کند.  صحیح  غلظت را با محلول های دارويی .2

 نحوه صحیح شستشوی دست را بیان کند. .1

 با يکديگر مقايسه کند.از نظر کارايی  محلولهای رايج شستشوی دست را  .3

 

 جلسه ششم 

 هدف کلی  -

 آشنا شوند.بیماريهای شايع پوستی در بخش ويژه با يافته های جديد تحقیقی در خصوص  دانشجويان

 اهداف رفتاری  -

 اين قسمت متناسب با عناوين انتخابی توسط دانشجويان، میباشد. 
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  ارائه سمینار ،بحث گروهی سخنرانی، روش تدریس:

 : رايانه، پروژکتور رسانه های کمک آموزشی

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاريخ نمره مونروش آز آزمونمواد 

آزمون کتبی چهار  آزمون پايان ترم

 گزينه ای

  طبق تقويم آموزش  23

يک سمینار در  ارائه

  موضوع درسزمینه 

ارزشیابی دانشجو 

 توسط چک لیست

  جلسه ششم  7

حضور فعال و منظم 

 در کالس 

  جلسه 6هر  2 

  هر جلسه  2 پرسش شفاهی  کويیز 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

  حضور به موقع در کالس .2

 عدم ترک کالس در هنگام تدريس استاد و همکالسی ها .1

 در زمینه موضوع درس يک مورد سمینارارائه  .3

 در كالس و تبلت عدم استفاده از تلفن همراه  .4

 مشارکت فعال در بحث های گروهی  .7

 خصوص سمینار  نکات مهم در

 هر يک از دانشجويان با هماهنگی مدرس، بايستی يکی از عناوين مرتبط با موضوع درس را انتخاب نمايند. .2

 منابع جديد و معتبر استفاده شود.برای تهیه محتوای سمینار از  .1

 استفاده شود. Power Pointجهت ارائه سمینار از نرم افزار  .3

يک هفته قبل از ارائه سمینار، دانشجو بايستی فايل مربوطه را برای اظهار نظرر اسرتاد، ای میرل نمايرد و تاییررات الزم را       .4

 . کنداعمال 

 دقیقه میباشد.   21مدت ارائه سمینار، حداکثر  .7

 محتويات ارائه شده، در آزمون پايان ترم جهت طراحی سوال استفاده میشود. از  .6

 .  ( ارزيابی میشوندChecklistسمینارهای ارائه شده، با استفاده از فهرست وارسی) .5
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 (روز و ساعت جلسه)جدول زمانبندی درس

وسیله کمک  موضوع هر جلسه تاریخ

 آموزشی

معرفی درس، آناتومی و  18/6/97

فیزيولوژی پوست و مو، آسیبهای 

 رايج پوستی در بخش ويژه

 رايانه، پروژکتور

 رايانه، پروژکتور زخم بستر 4/5/97

آناتومی و فیزيولوژی چشم،  22/5/97

آسیبهای رايج چشمی در بخش 

 ويژه

 رايانه، پروژکتور

اصول گزارش نويسی در بخش  28/5/97

 ويژه

 رايانه، پروژکتور

ايمنی بیمار در راهکارهای ارتقای  17/5/97

 بخش ويژه

 رايانه، پروژکتور

ارائه سمینار توسط دانشجويان در  1/8/97

يافته های جديد تحقیقی در زمینه 

خصوص بیماريهای شايع پوستی در 

 بخش ويژه 

 رايانه، پروژکتور

    

 دکتر امیر جاللی :EDOمسوول           خانم پروين عباسی  مدیر گروه:دکتر خاتونی           نام مدرس:
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 درسچك ليست ارزشيابي طرح 

 

 

 

 : اول / دوم سال تحصيلي نيمسال                                 : مدرس نام و نام خانوادگي

 نام درس :                   اريخ بررسي :ت

 نمره چك ليست نمره كسب شده موضوع رديف

 1   مشخص بودن عنوان درس 1

 1  مشخص بودن مخاطبان 2

 2  مشخص بودن تعداد واحد 3

 1  مشخص بودن زمان ارائه درس 4

 1  مشخص بودن نام مدرس 5

 1  مشخص بودن  درس پیش نیاز 6

 5  مشخص بودن هدف کلی دوره 7

 4  مشخص بودن اهداف کلی جلسات )هر جلسه یک هدف ( 8

 6  تفکیک اهداف کلی هر جلسهمشخص بودن اهداف ویژه رفتاری به  9

 4  رعایت تعداد جلسات با توجه به میزان واحد 11

 4  مشخص بودن منابع مورد استفاده 11
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 4  مشخص بودن روش تدریس 12

 4  مشخص بودن رسانه های کمک آموزشی 13

 4  انجام کوئیزبرای ارزشیابی دانشجویان  14

 4  ارزشیابی دانشجویانانجام آزمون میان دوره برای  15

 4  انجام آزمون پایان ترم برای  ارزشیابی دانشجویان 16

 51 جمع نمره

  نمره نهايي


