
    

 

     (Course Plan) طرح جامع تدریس                               

  پرستاري 5ترم : گروه فراگیر                )پوست و سوختگی  ( پرستاري داخلی و جراحی: عنوان درس

  محمد مجلی: نام استاد                             91- 90اول :نیمسال 

   جراحی—تشریح وفیزیولوژي وپرستاري داخلی:  پیشنیاز                   / .7: تعداد واحد

  :شرح درس 

پرستاري داخلی جراحی  از دروس اصلی و تخصصی  پرستاري مطرح می شود و به عنوان زیـر بنـاي کـار پرسـتاري     

  مطرح می شود 

نسـان  الزم اسـت کـه    بمنظور تحقق هدف واالي ارتقائ سالمتی و انجام فعالیتهاي هماهنگ و منطبق بـر نیازهـاي ا  

در ایـن بـین بیماریهـاي     .دانشجویان این دروس راگذرانده تا از توانایی الزم براي مداخله در مواقـع ضـروري برخـوردار باشـند    

              .پوست و سوختگی  اهمیت بسزایی دارد 

 : هدف کلی درس  

  .اشنا شود بیماري هاي پوست و سوختگی   دانشجو با

  :دانشجویان انتظار می رود در پایان این درس نظري بتواننداز  :اهداف ویژه 

  :  اناتومی و فیزیو لوژي پوست را  بیان کند .  -1
 نحوه شناخت سیستم حمایتی شامل تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی و تستهاي تشخیصی اشنا شود . -2



 .اختالالت شایع پوست ودرمان انها را شرح دهد . -3
 اي تاولی پوست و درمان انها راتوضیح دهدسرطانن پوست و بیماریه.  -4
 .انو اع روشهاي درمانی در اختالالت پوستی را شرح دهد .  -5
  .مراقبت ا زبیماران با صدمات سوختگی را بیان نماید .  - 6

  ))طراحی پیشگام تدریس  ((  

  

   يپرستار 5ترم :گروه فراگیر  )پوست و سوختگی (پرستاري داخلی و جراحی : عنوان درس 

  محمد مجلی: نام استاد                                             90- 91اول :سال نیم

  / .7 :  تعداد واحد                18-16: ساعت کالس                پنج شنبه  : روز برگزاري کالس  

                                                                   

  داف  جلساتاه  موضوع  جلسه

–تبیین انتظارات  _ارزشیابی آغازین   _معارفه  اول  

  ساختمان  و اعمال پوست

 –تعیین اهداف  _جایابی  _برقراري ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها 

اناتومی و فیزیو لوژي پوست را  بیان کند :انتظار از دانشجو در پایان جلسه

  :  

    دوم

چه سالمتی ، تاریخ - )ارزشیابی تشخیصی ( 

  معاینات فیزیکی و تستهاي تشخیصی

نحوه شناخت سیستم حمایتی شامل : انتظار از دانشجو در پایان جلسه

  تاریخچه سالمتی ، معاینات فیزیکی و تستهاي تشخیصی اشنا شود 

  .اختالالت شایع پوست ودرمان انها را شرح دهد  اختالالت شایع پوست  سوم

  سرطانن پوست و بیماریهاي تاولی پوست و درمان انها راتوضیح دهد   اي تاولی پوستسرطان پوست و بیماریه  چهارم

  .انو اع روشهاي درمانی در اختالالت پوستی را شرح دهد   روشهاي درمانی در اختالالت پوستی  پنجم



  .بیماران با صدمات سوختگی را بیان نماید  زمراقبت ا  بیماران با صدمات سوختگی زمراقبت ا  ششم

         

به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی و پرسش و پاسخ : روش تدریس 

  .استفاده خواهد شد به تناسب د ر ارا ئه مطالب) تابلو، اورهد، پروژکتور، ،:شامل (از وسایل کمک آموزشی . تدریس میگردد

   پیش سازمان دهنده:الگوي تدریس 

  :از فراگیران انتظار میرود :و تکالیف دانشجو وظابف 

  د قیقه از ورود به کالس  10ُدر تمام جلسات کالس درس بد ون تاخیر حضور یابند و د ر صورت تاخیر بیش از
 .اجتناب کرده و بد ین ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم باشند

 در بحثهاي کالس بطور فعال شرکت نمایند. 
  در صورت غیبت در آزمونهاي میان دوره اي، اگر غیبت غیر موجه باشد (اي شرکت نماینددر آزمونهاي میان د وره

،نمره صفر براي آن آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غیبت موجه باشد، با ارائه گواهی معتبر الزم است دانشجو تا 
ه نمایند،در غیر اینصورت نمره صفر حد اکثر د و هفته بعد از تاریخ آزمون براي انجام امتحان به استاد مربوطه مراجع

 ).منظور خواهد شد
  ساعات کالس بیشتر باشد،در صورتیکه غیبت بیش از حد مجاز باشد4/ 17غیبت در کالس نباید از حد مجاز: 

  . غیبتهاغیر موجه باشد ،آن واحد درسی حذ ف می شود2/1چنانچه بیش از -الف  

  .براي آن منظور خواهد شد چنانچه غیبتها غیر موجه باشد ،نمره صفر-ب  

  درصد 20       آزمون میان ترم       :روش ارزشیابی دانشجو 

  درصد 80      آزمون پایان ترم                     

  درصد                          10حضور مرتب و فعال                           

  نمره  درصد  شرح فعالیت  ردیف



  1  %5  حضور منظم در کالس  1

  1  %5  شرکت فعال در مباحث درسی  2

  2  %10  ازمون میان ترم   3

  16  %80  ازمون پایان ترم   4

  20  %100    جمع

  

  : منابع مطالعه 

1-Smeltzer Suzanne etal . Text book of Medical Surgical Nursing .USA :Lippincott  Wilkins 
2008  

2- Black Joice M & Havack  Jane Hokinson .Medical Surgical Nursing Clinical Management 
for positive outcomes.USA:Sanders Elsevier .2009. 

3- Monehan etal .Phips Medical Surgical Nursing Health & Illness Perspective .USA:Mosbey 
Elsevier .2009       

ترجمه پـوران  .اري بیماري هاي داخلی جراحی پوست و سوختگی پرست. برونر لیلیان  شولتیس  و سودارث  دوریس اسمیت -4
   1384تهران بشري . سامی 

ترجمـه  .پرستاري بیماري هـاي داخلـی جراحـی پوسـت و سـوختگی      . برونر لیلیان  شولتیس  و سودارث  دوریس اسمیت  -5
  1382نشر سالمی :تهران . اسماعیل شریعت و مریم رنجبر  :

افشین شـروفی و  : ترجمه .پرستاري داخلی جراحی  پرستاري بیماري هاي پوست و سوختگی .ران فیپس ویلما  جی و همکا -6
  .1379انتشارات چهر :تهران .محمد رضا مرتضوي 

  1384انتشارات تیمورزاده : تهران . درسنامه جامع پوست ایران ).هیئت بورد پوست ایران (احمدي  فائزه و همکاران  -7

 


