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 :هدف کلی

 

های مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتال به بیماری بهمراقبت  به منظور ارائهدانشجویان  ایجاد توانایی در

 .و موازین شرعیاصول اخالقی  ،تفکر خالقگیری از مهارت فرآیند پرستاری و بهره کاربردبا عفونی واگیر و غیرواگیر 

 اهداف ویژه )اختصاصی(:

 رود دانشجویان در پایان این درس قادر باشند:انتظار می

 های ایزوالسیون را شرح دهند.ل و روشمفاهیم زنجیره انتقا .1

 .توضیح دهندپاتوفیزیولوژی، تدابیر پزشکی و پرستاری در ایدز را  .2

 با یکدیگر مقایسه نمایند.آنها را عالئم و تدابیر درمانی های سیفلیس و سوزاک، پاتوفیزیولوژی بیماری .3

 را نام ببرند.انواع عفونت های باکتریال تدابیر پرستاری الزم در  .4

 لیست نمایند.های ویروسی در انواع عفونتمراقبت های پرستاری الزم را  .5

 ، بحث گروهیپرسش و پاسخسخنرانی،  :وش تدریسر

  پیش سازمان دهنده :الگوی تدریس

 و فیلم ، نمایش تصاویردیتا پرژکتور، پاور پوینت، ماژیک و وایت برد کامپیوتر و: وسایل آموزشی

 :وظایف و تکالیف دانشجو

 .دانشجویان بایستی به طور مرتب و منظم در جلسات آموزشی حضور داشته باشند 

  قبلی منابع در مباحث درس مشارکت فعال داشته باشند.با آمادگی و مطالعه 

 .در ابتدای هر جلسه، کوئیز شفاهی یا کتبی از جلسات قبلی اخذ خواهد شد 

 .شرکت دانشجو در ارزشیابی تراکمی الزامی است 
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 :روش ارزشیابی دانشجو

 

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 2 10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 1

 2 10 کوئیزهای سرکالسی 2

 4 20 ترم( میان) تکوینیآزمون  3

 12 60 آزمون تراکمی )پایان ترم( 4

 20 100 - جمع

 

 

 :مطالعه منابع

 منابع اصلی:
1. Smeltzer S.C, Bare B. Brunner and Suddarth's Text Book of Medical Surgical Nursing. 

13th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 

. رقیه اسمعیلی. ترجمه دکتر ، اورژانس و بحرانعفونی. برونر، سودارث. پرستاری داخلی و جراحی بیماری های 2

 .1393ویرایش سیزدهم. تهران: انتشارات اندیشه رفیع؛ 

های مهم مشترک بین انسان و حیوان ر همکاران. بیماری. جوافشانی محمد، مردانی مسعود، ذوقی اسماعیل و سای3

 .1384؛ اطالعات انتشارات تهران: .در ایران. چاپ اول

تهران:  .. رمضانی آمیتیس، محرز مینو، بنی فضل محمد و سایر همکاران. درسنامه بیماری های عفونی. چاپ اول4

 .1381 ؛انتشارات پورسینا

های عفونی ویروسی. مترجم: زهرا خلج سرشکی، الری، فاوسی آنتونی. بیماری. لونگو دن، کاسپر دنیس، جسون 5

 .1392 ؛تهران : اندیشه رفیع .چاپ اول علی اسدالهی امین.
 

 منابع فرعی:

6. Black J.M., Hawks J.H, keene A.M. Medical Surgical Nursing, clinical management for 

positive outcomes. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2009. 

7. Polaski A.L, Tatro S.E. Luckmann's Core Principle and Practice of Medical Surgical 

Nursing. 1st ed. Philadelphia: Saunders; 1996. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 "طراحی پیشگام تدریس" 

 

 

 
 

 

 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

 اول

 و تبیین انتظاراتارزشیابی آغازین  معارفه،
 ارزشیابی تشخیصی

 های ایزوالسیونزنجیره انتقال و روش

 های منتقله از راه جنسیبیماری

 سیفلیس، سوزاک و هرپس تناسلی(ایدز، )

 برقراری ارتباط، اطمینان از داشتن پیش نیازها، جایابی، تعیین و تبیین اهداف

 رود که:در پایان هر یک از جلسات از دانشجویان انتظار می

 شرح دهند.مفاهیم زنجیره انتقال و روشهای ایزوالسیون را  -1

 های انتقال بیماری ایدز را تبیین نمایند.پاتوفیزیولوژی و راه -2

 ی سفلیس و سوزاک را با یکدیگر مقایسه نمایند.ژپاتوفیزیولو -3

 های پرستاری در بیمار مبتال به هرپس تناسلی را نام ببرند.مراقبت -4

 دوم

 های باکتریالعفونت

 (های غذایی، مسمومیتبروسلوزم، کزاز، وبا، جذا)
 تکوینیارزشیابی 

 را شرح دهند. بیماری وباپاتوفیزیولوژی  -1

 را ارائه نمایند. مبتال به جذاممراقبت های پرستاری برای بیمار  -2

 را توضیح دهند.  تدابیر طبی در کزاز -3

را نام  های پرستاری در بیمار مبتال به تب مالتتدابیر طبی و مراقبت -4

 ببرند.

را در هر یک  پرستاریهای و مراقبت های غذاییمسمومیتانواع  -5

 تبیین نمایند.

 سوم

 الهای ویرعفونت

  هاری، آنفلوانزا، سارس، جنون گاوی، )

 (، لیشمانیوزتب کریمه کنگو، مونونوکلئوز

 را شرح دهند. بیماری هاریمراقبت های پرستاری الزم در  -1

 .نام ببرندرا  آنفلوانزاپرستاری الزم در بیماری  تدابیر -2

 را بیان کنند. بیماری سارستدابیر دارویی در  -3

 ارائه دهند. تب کریمه کنگویک برنامه مراقبتی برای بیمار مبتال به  -4

 را توضیح دهند. جنون گاویپاتوفیزیولوژی  -5

 شرح دهند. در مونونوکلئوز راتدابیر طبی  -6

 دهند. لیشمانیوز را توضیح های الزم به بیمار مبتال بهآموزش -7

 ارزشیابی تراکمی چهارم
 تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران

 من ا... التوفیق و
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