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 َذف کلی درس:

ّای السم در ارسیاتی تذى اس سز تا پا ٍ وارتزد هْارتّای هختلف ّای تزرسی ٍضعیت سالهت دستگاُداًطجَ تا رٍشضٌایی آ

 .هذدجَ/ تیوار

    اَذاف يیژٌ:

 قادر باشد: درس هيا انيداوشجً در پا ريدمیاوتظار 

 تا چگًَگی تزلزاری ارتثاط ٍ اًجام هصاحثِ تا هذدجَ آضٌا ضَد. .1

 جْت اًجام هعایٌِ را تذاًذ.آهادُ ساسی هحیظ چگًَگی  .2

 ّای هختلف تذى آضٌا ضَد.هعایٌات دستگاُتا ٍسایل اًجام  .3

 را اًجام دّذ.هعایٌِ پَست ٍ ضوائن آى  .4

 هعایٌِ سز ٍ گزدى، چطن، گَش، دّاى، حلك ٍ تیٌی را اًجام دّذ. .5

 ّا را اًجام دّذ.هعایٌِ هجاری تٌفسی ٍ ریِ .6

 را اًجام دّذ. ًخاعیهعایٌِ اعصاب هزوشی ٍ  .7

 را اًجام دّذ. ضىن دستگاُ گَارش ٍ عایٌِ ه .8

 را اًجام دّذ. هحیغیهعایٌِ للة ٍ عزٍق  .9

 را اًجام دّذ. حزوتی –دستگاُ عضالًی هعایٌِ  .10

ارسیاتی رٍاًی)درجِ َّضیاری ٍ تصیزت، تىلن، ادران ٍ ...(، ارسیاتی اجتواعی)تزرسی سالهت خاًَادُ، اضتغال، تحصیالت  .11

 ٌّگ ٍ ...( را اًجام دّذ.ٍ ...( ٍ ارسیاتی هعٌَی)اعتمادات ٍ تاٍرّای هذّثی، فز

هعایٌِ فیشیىی جاهع را تزای یه تیوار تشرگسال تز اساس فزم هزتَعِ در تیوارستاى اًجام دادُ ٍ تِ صَرت هىتَب  .12

 گشارش ًوایذ.

 دٌّذُ، حل هسالِ. پیص ساسهاى الگًی تذریس:



    

 

 

 .ٍ ًوایص فیلن ًوایص عولی ،ضثیِ ساسیسخٌزاًی، پزسص ٍ پاسخ، : ريش تذریس     

 ٍایت تَرد ٍ هاصیه، اسالیذ، فیلن آهَسضی، هاًىي، ٍسایل تیوارستاًی. يسایل کمک آمًزشی:     

 : یانف داوشجًیيظا

 ّای عولی پزستاری در ساعت همزر تا لثاس فزم تعییي ضذُ. حضَر فعال در والس هْارت 

 .پیزٍی اس همزرات هخصَظ اتاق پزاتیه 

  حضَر در والس توزیي.هزٍر پزٍسیجزّای تذریس ضذُ لثلی پیص اس 

 ّای توزیي تحت ًظارت هزتی. ّای تذریس ضذُ در ساعت اجزای پزٍسیجز 

 .ِاًجام تىالیف آهَسضی هحَل 

 .ضزوت در اهتحاى هیاى تزم ٍ پایاى تزم 

 

 رزشیابی داوشجًیان:ريش ا

 درصذ                                                                          شرح فؼالیت                                                                           

                                                                                    10    حضَر هزتة ٍ فعال% 

 25                                )گشارش هعایٌِ فیشیىی جاهع یه تیوار تشرگسال(  تىالیف عولی %                                                                              

                                                                                    65آسهَى عولی پایاى تزم                                         %                                                     

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

                           ًوزُ(     20درصذ)100جوع                                                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 طراحی پیشگام تذریس  (( جذيل) )

  تزرسی ٍضعیت سالهت : ػىًان درس 

                            1395-96 دٍم سال تحصیلی ًیوسال ویمسال :  پزستاری         وارضٌاسی  3داًطجَیاى تزم گريٌ فراگیر :

       عولی(ٍاحذ)5/0تؼذاد ياحذ :        8-10ضٌثِ ساعت  ريز برگساری کالس  :ًیا            حثیة ضارعیوام استاد :
 

  اَذاف  جلسات  مًضًع  جلسٍ

  اول

تبییه  _ارزشیابی آغازیه   _مؼارفٍ

  اوتظارات
 تزلزاری ارتثاط

 آهادُ ساسی هحیظ
 )ارزشیابی تشخیصی (

 

 

 

 

 

 

 

 تعیایه اهادا    _جاياابی   _ویازها  اطمیىان از داشته پیش -برقراری ارتباط

 در پایان َر جلسٍ از فراگیران اوتظار می ريد کٍ: اَذاف  يیژٌ:

 تا چگًَگی تزلزاری ارتثاط ٍ اًجام هصاحثِ تا هذدجَ آضٌا ضَد. .1

 جْت اًجام هعایٌِ را تذاًذ.آهادُ ساسی هحیظ چگًَگی  .2

 هختلف تذى آضٌا ضَد.ّای تا ٍسایل اًجام هعایٌات دستگاُ .3

تا چگًَگی اخذ هطخصات فزدی، تزرسی ضىایت اصلی، تیواری  .4

ّای لثلی ٍ ّا، تاریخچِ تیواریفعلی، هصزف دارٍّا، حساسیت

 آضٌا ضَد. تاریخچِ ضخصی ٍ اجتواعی

 

  دوم

 هعایٌِ پَست

 چطن هعایٌِ

 ENT هعایٌِ

 

 

 

 

 

 

 ٍضعیت عوَهی تذى هذدجَ را ارسیاتی وٌذ. .1

 را اًجام دّذ. ، هَ ٍ ًاخيپَست هعایٌِ .2

 ّاٍ دًذاى تیٌی ،هعایٌِ سز ٍ گزدى، چطن، گَش، دّاى، حلك .3

 را اًجام دّذ.

 

 سوم

 

 

 

 

 

 
 ّاهجاری تٌفسی ٍ ریِ

 ّاپستاى

 هحیغیللة ٍ عزٍق 

 

 

 

 

 ّا را اًجام دّذ.هعایٌِ هجاری تٌفسی ٍ ریِ .1

 ّای هذدجَ را هَرد تزرسی لزار دّذ.ٍضعیت پستاى .2

 هحیغی را اًجام دّذ.هعایٌِ للة ٍ عزٍق  .3

 

  چهارم
 دستگاُ تٌاسلی

  ضىن دستگاُ گَارش ٍ 
 )ارزشیابی تکًیىی (

 
 چگًَگی هعایٌِ دستگاُ تٌاسلی را تذاًذ. .1

 

 را اًجام دّذ. ضىن دستگاُ گَارش ٍ عایٌِ ه .2



    

 

 

  اَذاف  جلسات  مًضًع  جلسٍ

  پنجم
 سیستن ادراری

 حزوتی –دستگاُ عضالًی 
 

 دّذ.سیستن ادراری را اًجام هعایٌِ  .1

 را اًجام دّذ. حزوتی –هعایٌِ دستگاُ عضالًی  .2

 

  ششم
 ًخاعیاعصاب هزوشی ٍ 

 سیستن آًذٍوزیي
 .ًخاعی را اًجام دّذهعایٌِ اعصاب هزوشی ٍ  .1 

 سیستن آًذٍوزیي هذدجَ را هَرد تزرسی لزار دّذ. .2

   هفتم
 ارسیاتی رٍاًی

 ارسیاتی اجتواعی

 ارسیاتی هعٌَی

 

ٍ تصیزت، تىلن، ادران ٍ ...(،  َّضیاری ارسیاتی رٍاًی)درجِ .1

ارسیاتی اجتواعی)تزرسی سالهت خاًَادُ، اضتغال، تحصیالت ٍ 

...( ٍ ارسیاتی هعٌَی)اعتمادات ٍ تاٍرّای هذّثی، فزٌّگ ٍ ...( 

 را اًجام دّذ.

 

 تعیین پیشرفت تحصیلی فراگیران  ارزشیابی تراکمی  هشتم

 

 مىابغ پیشىُادی جُت مطالؼٍ:

رضا ضزوا، سارا رسالی، آیذیي ٍ گزفتي ضزح حال تارتاراتیتش. تزجوِ هْذی هٌتظزی، راهیي رفیعی، علیهعایٌِ تالیٌی  .1

 1390صزاعی ًَری. اًتطارات ًسل فزدا. چاج دٍم.

 .1388. اًذیطِ رفیع. اًتطارات ضىَُ ٍرعی، ضیَاسادات تصام پَر. تزرسی ٍ هعایٌات تالیٌی تزای پزستاراى .2

 

 ت بُذاشتمىابغ مؼرفی شذٌ از سًی يزار

 

 

 

 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/998-5376899-3724694?search-alias=books&author=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D9%85+%D9%BE%D9%88%D8%B1&select-author=author-exact
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