
 

 

 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح جامع تدریس
  (Course Plan)  

 
                                                 اختالالت سیستن تَلیذ هثل، تٌاسلی ٍ پستاى                  -(2پرستاری تسرگساالى/سالوٌذاى)  درس :ػٌَاى 

 کارضٌاسی پرستاری 4داًطجَیاى ترم  گرٍُ فراگير :

                                                                         1396-97ًیوسال دٍم سال تحصیلی   ًيوسال :ٍاحذ) ًظری(            5/0 ؼذاد ٍاحذ :ت

 ًیا حثیة ضارػیًام استاد :                          (1پرستاری تسرگساالى/سالوٌذاى) فارهاکَلَشی،:  پيشٌياز

 shareinia.msn@gmail.com یويل:ا

  ّذف كلي درس : 

ایجاد تَاًایی در داًطجَ تِ هٌظَر ارائِ هراقثت تِ هذدجَیاى تسرگسال ٍ یا سالوٌذ هثتال تِ اختتالالت سیستتن تَلیتذ هثتل، تٌاستلی ٍ      

ضترػی در ارائتِ ختذهات ٍ تتذاتیر      ّای تفکتر ختال ، التَل اخالقتی ٍ هتَازیي      گیری از هْارت پستاى تا کارترد فرایٌذ پرستاری ٍ تْرُ

 پرستاری.

 : )ٍاحذ ًظری(اّذاف ٍیژُ

 قادر باشد: درس هيا انيداوشجً در پا اوتظار می ريد

 ساختواى ٍ ػولکرد سیستن تَلیذ هثل هرداى را تَضیح دّذ. -1

تررستی اًجتام   ّای تطخیصی کتِ تترای تکویتل     تررسی ٍ ضٌاخت سیستن تَلیذهثل هرداى را هَرد تحج قرار دادُ ٍ آزهایص -2

 ضَد را تؼییي کٌذ. هی

ختین   ّای پرستاری در تیواراى هثتال تِ ّایپرپالزی ختَش  ٍ هراقثت ّای درهاًی طخیصی، اًَاع ترًاهِّای ت ػلل، ػالین، رٍش -3

 را ضرح دّذ. ، سرطاى پرٍستات ٍ پرٍستاتیتپرٍستات

 ٍستاتکتَهی را تَضیح دّذ.جراحی پر تِ ػٌَاى چارچَب هراقثتی در تیوار تحت ػولپرستاری فرایٌذ  -4

 ّای هراقثتی هرتَطِ را فْرست ًوایذ. اٍرکیت ٍ اپیذیذیویت را ضرح دادُ ٍ ترًاهِ -5

 .تیاى ًوایذ ّای پرستاری هرتَطِ را هراقثترا ضرح دادُ ٍ ترًاهِ درهاًی ٍ ّا   تیضِ ٍ ػلل آىّای  اًَاع تَهَر -6

 تَضیح دّذ. ّریک راًی ٍ هراقثتی ، ترًاهِ درهاّیذرٍسل ٍ ٍاریکَسل را تؼریف کردُ، ػلل -7

 تَلیف ًوَدُ ٍ درهاى ّریک را تذاًذ. ٍ پریاپیسن را کریپتَرکیذیسن، فیوَزیس، ّیپَسپادیاس، اپیسپادیاس -8



 

 

 

 تا آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی پستاى آضٌا ضَد. -9

 آضٌا ضَد. هرتَطِ ّای تطخیصی خَدآزهایی پستاى ٍ تستتا تررسی ٍ هؼایٌِ پستاى،  -10

 را ضرح دّذ.ٍ آتسِ پستاى  پستاى کیست ،هاستیتپستاى، ًَک اختالالت  -11

 آضٌا ضذُ ٍ چگًَگی هراقثت از ایي تیواراى تر اساس فرایٌذ پرستاری را تذاًذ. خین ٍ تذخین پستاى تا تَهَرّای خَش -12

 درهاًی ٍ هراقثتی آى را رکر کٌذ. ّای یکَهاستی را تؼریف کردُ ٍ رٍششً -13

 .اسخ، تحج گرٍّیسخٌراًی، پرسص ٍ پ: رٍش تذریس   

 دٌّذُ، حل هسالِ. پیص سازهاى الگَی تذریس :    

 .اسالیذدیتاپرٍشکتَر ٍ ٍایت تَرد ٍ هاشیک، : ٍسایل كوک آهَزشي

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 

 قثلی ّای گرٍّی کالس تا استٌاد تر هطالؼات حضَر فؼال در کالس ٍ ضرکت در تحج. 

 .ِاًجام تکالیف آهَزضی هحَل 

  اهتحاى هیاى ترم ٍ پایاى ترم.ضرکت در 

 :   ٍش ارزشيابي داًشجَیاىر

 درصذ                                  شرح فؼاليت                                                                                                                   

                     10                                                                   حضَر هرتة ٍ فؼال% 

  20                                                                                  ای    ّای هرحلِ آزهَى       % 

  10                                                               ترجوِ هقالِ یا تذٍیي فرایٌذ پرستاری       %                          

                                                                          60          آزهَى کتثی پایاى ترم                                                                                     %         

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ًورُ(       20درلذ)100جوغ                                                                                                  

 

 هٌابغ هطالؼِ : 

 

اًتطتارات جاهؼتِ    ّای پستاى، ترجوِ شیال ػاتذ سؼیذی، : تَلیذهثل ٍ تیواری13جراحی ترًٍر ٍ سَدارث جلذ-درسٌاهِ پرستاری داخلی

 .1393ًگر، 
 

 هٌابغ هؼرفي شذُ از سَی ٍزارت بْذاشت
 

 



 

 

 

 طراحي پيشگام تذریس  (( جذٍل) )
                                                                          

                                                                     اختالالت سیستن تَلیذ هثل، تٌاسلی ٍ پستاى -(2پرستاری تسرگساالى/سالوٌذاى)  : ػٌَاى درس 

                            1396-97 سال تحصیلی دٍم ًیوسال ًيوسال :                                           کارضٌاسی پرستاری 4داًطجَیاى ترم گرٍُ فراگير :

 ٍاحذ) ًظری(            5/0تؼذاد ٍاحذ :             16-18 ّا ضٌثِ رٍز برگساری كالس  :ًیا            حثیة ضارػیًام استاد :
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تعییه اهداف  _جايابی  _برقراری ارتباط اطمیىان از داشته پیشىیازها   ي اًتظاراتتبيي _ارزشيابي آغازیي   _هؼارفِ اٍل  

تررسی ٍ ضٌاخت سیستن آًاتَهی، فیسیَلَشی ٍ  دٍم

 تَلیذ هثل ٍ تٌاسلی هرداى

 خین پرٍستات ّایپرپالزی خَش

 )ارزشيابي تشخيصي ( 

 در پایاى ّر جلسِ از فراگير اًتظار هيرٍد كِ :

 د سیستن تَلیذ هثل هرداى را تَضیح دّذ.ساختواى ٍ ػولکر .1

ّای تررسی ٍ ضٌاخت سیستن تَلیذهثل هرداى را هتَرد   تکٌیک .2

ّای تطخیصی کِ ترای تکویل تررسی  تحج قرار دادُ ٍ آزهایص

 ضَد را تؼییي کٌذ. اًجام هی

ّای تطخیصی، درهاى ٍ  پاتَفیسیَلَشی، ػالین تالیٌی، یافتِ .3

خین پرٍستات را تیاى  خَش ّایپرپالزیّای پرستاری  هراقثت

 کٌذ.

 سرطاى پرٍستات، پرٍستاتیت ٍ پرٍستاتکتَهی سَم

 اٍرکیت ٍ اپیذیذیویت

ا ٍ ّ ّای تطخیصی، درهاى پاتَفیسیَلَشی، ػالین تالیٌی، یافتِ .1

را ضرح  ٍ پرٍستاتیت در سرطاى پرٍستاتّای پرستاری  هراقثت

 دّذ.

اتکتَهی را فرایٌذ پرستاری در تیوار تحت ػول جراحتی پرٍستت   .2

 تَضیح دّذ.

ٍ   ّای تطخیصی، درهاى پاتَفیسیَلَشی، ػالین تالیٌی، یافتِ .3

 ّای پرستاری در اٍرکیت ٍ اپیذیذیویت را رکر ًوایذ. هراقثت

 ّای تیضِ  اًَاع تَهَر چْارم

 ّیذرٍسل، ٍاریکَسل ٍ کریپتَرکیذیسن

ّیپَسپادیاس، اپیسپادیاس، فیوَزیس ٍ 

 پریاپیسن

ّا را ضرح دادُ ٍ ترًاهِ درهاًی ٍ  تیضِ ٍ ػلل آى ّای اًَاع تَهَر .1

 .تیاى ًوایذ ّای پرستاری هرتَطِ را هراقثت

کریپتَرکیذیستتتتن، فیوتتتتَزیس،  ،ّیذرٍستتتتل، ٍاریکَستتتتل .2

ػلتل،   ٍ را تؼریف کتردُ ّیپَسپادیاس، اپیسپادیاس ٍ پریاپیسن 

 ترًاهِ درهاًی ٍ هراقثتی ّریک را تَضیح دّذ.

3.  



 

 

 

  )ارزشيابي تکَیٌي ( پٌجن

 آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی پستاى

 تررسی ٍ هؼایٌِ پستاى

 اختالالت ًَک پستاى

 هاستیت، کیست ٍ آتسِ پستاى 

 

 تا آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی پستاى آضٌا ضَد. .1

ّتای   ّای هؼایٌِ پستتاى، خَدآزهتایی پستتاى ٍ رٍش    تا تکٌیک .2

 تصَیرترداری از پستاى آضٌا ضَد.

را ٍ آتسِ پستاى  ىپستا کیستهاستیت، اختالالت ًَک پستاى،  .3

 ّای پرستاری هرتَطِ را تثییي ًوایذ. ضرح دادُ ٍ هراقثت

4.  

   ششن

 خین ٍ تذخین پستاى تَهَرّای خَش

 درهاى سرطاى پستاى

 شًیکَهاستی

 سرطاى پستاى در هرداى

 

 

ا ٍ ّت  ّای تطخیصی، درهتاى  پاتَفیسیَلَشی، ػالین تالیٌی، یافتِ  .1

خین ٍ تذخین پستتاى   تَهَرّای خَشّای پرستاری در  هراقثت

 را ضرح دّذ.

فرایٌذ پرستاری در تیواری کتِ جْتت درهتاى سترطاى پستتاى       .2

 تحت ػول جراحی قرار گرفتِ است را ضرح دّذ.

ٍ  ٍ ستتترطاى پستتتتاى در هتتترداى را ضتتترح دادُشًیکَهاستتتتی  .3

 درهاًی ٍ هراقثتی آى را رکر کٌذ. ّای رٍش

 َتشخيص پيشرفت تحصيلي داًشج ارزشيابي تراكوي ّفتن

 

 

 


