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Course Plan
ثسمه تؼبلی

دانشگبه ػلوم پسشکی یبسوج
دانشکذه پرستبری و مبمبیی حضرت زینت(س)
طرح دوره (  ) Course Planکبرشنبسی ارشذ
الف-مشخصبت کلی درس
ًبم درض  :پبیػ ظالهت ثسرگعبالى

ًيوعبل تحصيلی :اٍل9999-94

ًَع ٍ تؼذاد ٍاحذ :نظری(یک واحذ)  /کبرآموزی (یک واحذ)

درٍض پيػ ًيبز یب ّوٌيبزً :ذارد

تؼذاد داًؽجًَ 6 :فر

گرٍُ آهَزؼی  :پرظتبری ظالهت ثسرگعبالى
هحل ثرگساری کالض :ؼوبرُ 9ارؼذ داًؽکذُ پرظتبری

رٍز ٍ ظبػت ثرگساری :ظبػت  91-91یکؽٌجِ

اظتبد :دکتر افراظيبثی

هعئَل درض  :دکتر افراظيبثی

ة – شرح درس :در ایي درض داًؽجَیبى ثِ ًمذ ٍ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ٍ کيفيت زًذگی هذدجَیبى ثب اظتفبدُ از ا لگَّبی هختلف
پرظتبری هی پردازًذ تب ثتَاًٌذ در هحيظ ّبی ثبليٌی هَارد اًحراف از ظالهت ٍ هؽکالت هذدجَیبى را تؼييي ًوبیٌذ .
ة -هذف کلی درس  :اؼٌبیی ٍ کعت هْبرت جْت ثررظی ٍ پبیػ ٍضؼيت ظالهت ،تؼييي هَارد اًحراف از ظالهت ٍ اظتفبدُ از فرایٌذ
پرظتبری ثِ هٌظَر حفظ ٍ ارتمبء ظالهت ٍ دظتيبثی هذدجَیبى ثِ ظغح هغلَة کيفيت زًذگی
پ -اهذاف اختصبصی درس :
نظری :در پبیبى دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 -9اثسارّب ٍ الگَّبی هختلف پرظتبری ثررظی ٍضؼيت ظالهت را ثذاًذ.
 -1هعتٌذ ظبزی ٍضؼيت ظالهت را تَضيح دّذ.
 -9لبدر ثِ ثرلراری ارتجبط ٍ جلت ّوکبری هذد جَیبى جْت پبیػ ٍضؼيت ظالهت ثب در ًظر گرفتي ثبٍرّب ٍ اػتمبدات ،
ارزؼْب ٍ تفبٍت ّبی فرٌّگی هذدجَ یبى ٍ خبًَادُ ثبؼذ.
ً -4حَُ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ػصجی را تَضيح دّذ.
ً -5حَُ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن للت ٍ ػرٍق را تَضيح دّذ.
ً -6حَُ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن تٌفعی را تَضيح دّذ.
ً -7حَُ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن گَارؼی را تَضيح دّذ.
ً -8حَُ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ادراری ٍ تٌبظلی را تَضيح دّذ..
ً -9حَُ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ػضالًی اظکلتی را تَضيح دّذ.
 -91راّجردّبی همبثلِ ای ٍ ظبزگبری هذدجَیبى در هَاجِ ثب ثيوبری را تَضيح دّذ.
کبرآموزی :در پبیبى کبراهَزی از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 -9لبدر ثِ ارزیبثی ٍ ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ّبی هختلف ثذى ثب اظتفبدُ از اثسارّب ٍ الگَّبی هختلف پرظتبری
ثبؼذ.
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ً -1يبزّبی آهَزؼی ٍ هرالجتی هذدجَیبى در ٌّگبم خذهبت ازهبیؽگبّی ٍ پبراکلٌيکی را تؽخيص دّذ.
 -9هَارد اًحراف از ظالهت ظيعتن ّبی هختلف را تؼييي ًوَدُ ٍ تؽخيص پرظتبری هتٌبظت ثب آى ارائِ دّذ.
 -4الگَّب ٍ اثسارّبی هختلف ثررظی ٍضؼيت ظالهت را ًمذ ًوبیذ.
ج-شیوه تذریس
 -9نظری  :هغبلت ایي درض ثِ صَرت ظخٌراًی ٍ ثحث گرٍّی ثب اظتفبدُ از ٍظبیل کبهپيَترٍ ،یذیَ پرٍشکتَر،
پبٍرپَیٌت .....در کالض ارائِ هی ؼَد .ظبػبت تذریط جوؼب  97ظبػت هی ثبؼذ .
 -1کبرآموزی :هذت کبرآهَزی 59ظبػت در عَل ترم ثر اظبض ثرًبهِ زهبى ثٌذی ؼذُ در ثخػ ّبی داخلی ،جراحی،
اٍرشاًط  ،درهبًگبُ ّب ٍ هراکس پبراکلٌيکی خَاّذ ثَد  .داًؽجَیبى عجك اّذاف کبرآهَزی ثِ ثررظی ٍ ارزیبثی ٍضؼيت
ظالهت هذدجَ یبى ثب اظتفبدُ از اثسارّب ٍ الگَّبی هختلف پرظتبری درػرصِ ّبی ثبليٌی خَاٌّذ پرداخت .در ّر
ؼيفت داًؽجَیبى یک هذدجَ را اًتخبة ٍ ٍضؼيت ظالهت اٍ را ثررظی ٍ ًتيجِ کبر خَد را ثِ صَرت هعتٌذ گسارغ
خَاٌّذکرد .
چ-مسئولیت دانشجو :از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد :
 -9از عریك هغبلؼبت کتبثخبًِ ای ظؼی در گعترغ هؼلَهبت ٍ داًػ خَد ثٌوبیذ ٍ یبفتِ ّبی پصٍّػ ّبی اًجبم ؼذُ را
جْت ثْجَد کيفيت ثررظی ٍضؼيت ظالهت ثيوبر ثکبر گيرد .
 -1در ارائِ تکليف خَد از هٌبثغ ػلوی جذیذ ٍ یبفتِ ّبی پصٍّؽْبی اًجبم ؼذُ اظتفبدُ ًوبیذ .
 -9ثغَر هٌظن ٍ ثذٍى غيجت ٍ تبخير در کالظْبی درض ٍ کبرآهَزی حضَر یبفتِ ٍدر هجبحثبت ػلوی ؼرکت هَثر داؼتِ
ثبؼذ .جْت غيجت ثيػ از دٍ جلعِ در ٍاحذ تئَری ٍ یک جلعِ در ٍاحذکبراهَزی ًورُ صفر هٌظَر خَاّذ ؼذ.
خبهَغ ثَدى هَثبیل در عَل کالض اججبری هی ثبؼذ.
 -9کليِ تکبليف ثبیذ در تبریخ تؼييي ؼذُ تحَیل دادُ ؼًَذٍ رػبیت آئيي ًگبرغ گسارغ الساهی اظت .
ح-روش ارزشیبثی دانشجو
نظری  :ؼرکت فؼبل در کالض ،%91ارائِ خالصِ همبالت ػلوی هرتجظ ثب ػٌبٍیي درظی، %95ارائِ گسارغ هرثَط ثِ ًحَُ
ثررظی ظالهت ظيعتن ّب  ،)%15آزهَى ّبی هيبى دٍرُ ای ٍ پبیبًی پبیبى ترم %51
کبرآموزی :گسارؼبت ًْبیی ٍ تکبليف ثبليٌی ،%71ارزیبثی هذرض هرثَعِ . %91داًؽجَیبى ثبیذ ثر اظبض اّذاف هؽخص ؼذُ
در هحل کبر آهَزی حضَر یبفتِ ٍثب در ًظر گرفتي هغبلت آهَختِ ؼذُ  ،ظالهت هذدجَ را ثررظی ًوَدُ ٍفؼبليت ّبی اًجبم
ؼذُ خَد را در ّر ؼفيت هختصرا در  9-5صفحِ گسارغ دٌّذ .ػالٍُ ثر ایي تؼذاد  9گسارغ ًْبیی( ثب اظتفبدُ از  9اثسار
هتفبٍت ) ثررظی کلی ٍضؼيت ظالهت هذد جَ را ثِ ؼرح زیر در هَػذ همررتحَیل دّذ :
الف .ثب اظتفبدُ از اثسارّبی هختلف ٍضؼيت ظالهت کل ظيعتن ّبی ثذى را ثررظی ًوبیذ.
ة .ثب اظتفبدُ از اًجبم هؼبیٌبت فيسیکی ،آزهبیؽبت تؽخيصی ٍ پبراکلٌيکی هَارد اًحراف از ظالهت را تؼييي ًوبیذ
ج-راّجردّبی همبثلِ ای ،ظبزگبری ،هفَْم از خَد،ثبٍرّب  ،ارزغ ّب ٍ ....هَرد تَجِ لرار گيرد.
ج .ثب تجسیِ ٍتحليل هَارد اًحراف از ظالهت ٍهؽکالت ثيوبر تؽخيص پرظتبری را ثٌَیعذ.
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د .ثرًبهِ هرالجتی ٍ اهَزؼی را ثر اظبض هَارد اًحراف از ظالهت ٍ تؽخيص پرظتبری عراحی ًوبیذ.
ّر گسارغ ًْبیی حذاکثر در  95-11صفحِ ٍ ًيس ثب در ًظر گرفتي هَارد  :ظبػت ٍتبریخ ،هکبى .،اّذاف  ،فْرظت فؼبليت
اًجبم ؼذُ  ،ارزیبثی خَد داًؽجَ در رظيذى ثِ اّذاف تؼييي ؼذُ ٍ ًتيجِ گيری ٍ پيؽٌْبدات تٌظين گردد.
خ-منبثغ
Bazler Riley J .: (2000 ) : Communication in Nursing: 4thed: Mosby.
Estes M.E.Z: (1998 ) : Health Assessment & Physical Examination : Delmar publishers.
Fuller J. Schuller- Ayers J: (2000 ) : Health Assessment : A Nursing Approach : 3 rd ed: Lippincott Co.
Mayer B: Chohan N: Duksta C : et al. (2002) : Diagnostic Tests made Incredibly Easy : Espringhouse
Co.
WeberJ: Kelley J: (2005): Health Assessment in Nursing : 3th ed: Lipincott Co.
ظبیر کتت هرجغ ،همبالت ٍ ظبیت ّبی هرتجظ ثب ثررظی ٍضؼيت ظالهت از دیذگبُ پرظتبری
د-جذول زمبن ثنذی ارائه ثرنبمه درس( )lesson planواحذ نظری
جلسه موضوع جلسه

تبریخ ثرگساری

مذرس

9

هؼرفی درض ٍ ثيبى اّذاف

دکتر افراظيبثی

1

ثررظی ٍضؼيت ظالهت هذدجَ از دیذگبُ پرظتبری ٍ هعتٌذ ظبزی

دکتر افراظيبثی

9

کيفيت زًذگی  ،هْبرت ّبی ارتجبعی در ٌّگبم ثررظی ٍضؼيت ظالهت

دکتر افراظيبثی

4

ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ّبی للجی ػرٍلی ٍ تٌفعی

دکتر افراظيبثی

5

ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ّبی گَارؼی ،اداری ٍ تٌبظلی

دکتر افراظيبثی

6

ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ّبی ػضالًی اظکلتی ،پَظت ٍهخبط

دکتر افراظيبثی

7

ثررظی ٍضؼيت ظالهت ظيعتن ػصجی ،هغبلؼبت پبراکلٌيکی ٍ ازهبیؽگبّی

دکتر افراظيبثی

8

راّجردّبی همبثلِ ای ٍ ظبزگبری ثب ثيوبری ،هفَْم از خَد

دکتر افراظيبثی

9

ارائِ خالصِ کبرت هرتجظ ثب ػٌبٍیي درظی

داًؽجَیبى
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