
 

 

 

 طرح جامع تدریس  
  (Course Plan)  

 
                                                 سیستن دفؼی ادراری)کلیَی(                   -(2پرستاری تسرگساالى/سالوٌذاى)  درس :ػٌَاى 

 کارضٌاسی پرستاری 3داًطجَیاى ترم  گرٍُ فراگير :

                                                                         1395-96 سال تحصیلی اٍل ًیوسال  ًيوسال :ٍاحذ) ًظری(            5/0 تؼذاد ٍاحذ :

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

 

  ّذف كلي درس : 

تیا کیارترد    سیستن دفؼیی ادراری جَ تِ هٌظَر ارائِ هراقثت تِ هذدجَیاى تسرگسال ٍ یا سالوٌذ هثتال تِ اختالالت ایجاد تَاًایی در داًط

 ّای تفکر خالق، اصَل اخالقی ٍ هَازیي ضرػی در ارائِ خذهات ٍ تذاتیر پرستاری. گیری از هْارت فرایٌذ پرستاری ٍ تْرُ

 : )ٍاحذ ًظری(اّذاف ٍیژُ

 قادر باشد: درس هيا انيً در پاداوشج اوتظار می ريد

 ساختواى ٍ ػولکرد سیستن کلیِ ٍ هجاری ادراری را تَضیح دّذ. -1

سیستن کلیِ ٍ هجیاری  ّای ضایغ  ّای تطخیصی ٍ ػالین ٍ ًطاًِ تاریخچِ سالهت، هؼایٌات فیسیکی، تست تررسی ٍ ضٌاخت، -2

 ادراری را ضرح دّذ.

ّیای پرسیتاری در تیویاراى هثیتال تیِ اخیتالالت ػفیًَی         درهاًی ٍ هراقثیت ّای  ّای تطخیصی، اًَاع ترًاهِ ػلل، ػالین، رٍش -3

 آتسِ کلیِ( را تیاى ًوایذ. ٍ سیستیتگلَهرًٍفریت، پیلًَفریت، سیستن ادراری)

 در سرطاى کلییِ ٍ سیرطاى هناًیِ     ّای پرستاری هرتَطِ هراقثتّای تطخیصی ٍ ترًاهِ درهاًی ٍ  ػلل، تظاّرات تالیٌی، یافتِ -4

 .ایذتیاى ًو را

 ّای پرستاری هرتَطِ قثل ٍ تؼذ جراحی را تذاًذ. اًَاع اًحرافات ادراری، ػَارض ٍ هراقثت -5

 ّای پرستاری در صذهات دستگاُ ادراری را رکر ًوایذ. درهاى طثی، درهاى جراحی ٍ هراقثت -6

 وایذ.ست ًّای درهاًی ٍ هراقثتی هرتَطِ را فْر ّای کلیِ ٍ هجاری ادراری را ضرح دادُ ٍ ترًاهِ سٌگ -7



 

 

 

ّیای ػرٍقیی    اختیاری ادرار، هناًیِ ًَرٍشًیی ، اخیتالالت هیادرزادی سیسیتن ادراری، تیویاری       ّای دستگاُ ادراری، تی ػفًَت -8

اییي تیویاراى را تیر اسیاا فرایٌیذ      ّر ی  از سیستن ادراری ٍ ّیذرًٍفرٍزیس را تَصیف ًوَدُ، درهاى ٍ چگًَگی هراقثت از 

 پرستاری تذاًذ.

 

 اًی، پرسص ٍ پاسخ، تحج گرٍّی.سخٌر: رٍش تذریس   

 دٌّذُ، حل هسالِ. پیص سازهاى الگَی تذریس :    

 .ٍایت تَرد ٍ هاشی ، دیتاپرٍشکتَر ٍ اسالیذ: ٍسایل كوک آهَزشي

 : ٍظابف ٍ تکاليف داًشجَ

 

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

 َلِ.اًجام تکالیف آهَزضی هح 

 .ضرکت در اهتحاى هیاى ترم ٍ پایاى ترم 

 :   ٍ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(       20درصذ)100جوغ                                                                                                  

 

 هٌابغ هطالؼِ : 

 

، دریادخت هسرٍر رٍدسری ٍ هیرین حضیرتی  ، ترجوِ کلیِ ٍ هجاری ادراری: 12جراحی ترًٍر ٍ سَدارث جلذ-درسٌاهِ پرستاری داخلی

 .1393اًتطارات جاهؼِ ًگر، 
 

 هٌابغ هؼرفي شذُ از سَی ٍزارت بْذاشت
 

 
 
 



 

 

 

 طراحي پيشگام تذریس  (( جذٍل) )
                                                                          

                                                 سیستن دفؼی ادراری)کلیَی(                   -(2پرستاری تسرگساالى/سالوٌذاى)  : ػٌَاى درس 
                            1395-96 اٍل سال تحصیلی ًیوسال ًيوسال :                                                   کارضٌاسی پرستاری 3داًطجَیاى ترم گرٍُ فراگير :

 ٍاحذ) ًظری(            5/0تؼذاد ٍاحذ :        14-16ّا  ضٌثِ چْار رٍز برگساری كالس  :           ًیا حثیة ضارػیًام استاد :
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تعییه اهداف  _جايابی  _برقراری ارتباط اطمیىان از داشته پیشىیازها   ييي اًتظاراتتب _ارزشيابي آغازیي   _هؼارفِ اٍل  

سیستن تررسی ٍ ضٌاخت  ،فیسیَلَشی آًاتَهی، دٍم

 دفؼی ادراری

 ارزشيابي تشخيصي (

 در پایاى ّر جلسِ از فراگير اًتظار هيرٍد كِ :

 ساختواى ٍ ٍظایف کلیِ ٍ دستگاُ ادراری را ضرح دّذ. .1

ّا، تؼادل اسیذ ٍ تاز ٍ  ِ در تٌظین آب ٍ الکترٍلیتًقص کلی .2

 فطارخَى را تطریح ًوایذ.

ّای تطخیصی هَرد استفادُ جْت تؼییي ػولکرد  رٍش .3

 ّای فَقاًی ٍ تحتاًی دستگاُ ادراری را ضرح دّذ. تخص

ّا  سازی تیواراًی کِ دستگاُ ادراری آى چگًَگی آهَزش ٍ آهادُ .4

 یاى ًوایذ. گیرد را ت هَرد ارزیاتی قرار هی

ّای دارٍیی ٍ  پاتَفیسیَلَشی، تظاّرات تالیٌی، درهاى .1 اختالالت ػفًَی سیستن ادراری سَم

 را ضرح دّذ.کلیِ ّای گلَهرٍلی  ّای پرستاری تیواری هراقثت

ِ    ػلل، ػالین، رٍش .2 ّیای درهیاًی ٍ    ّای تطخیصیی، اًیَاع ترًاهی

آتسیِ  ٍ  ، اٍرتریتسیستیت ،ّای پرستاری در پیلًَفریت هراقثت

 کلیِ را تیاى ًوایذ.

 ّای سیستن دفؼی ادراری سرطاى چْارم

 اًحرافات هسیر ادراری

 صذهات دستگاُ ادراری

 )ارزشيابي تکَیٌي (

ّیای تطخیصیی ٍ ترًاهیِ درهیاًی ٍ      ػلل، تظاّرات تالیٌی، یافتِ .1

 در سرطاى کلیِ ٍ سیرطاى هناًیِ    ّای پرستاری هرتَطِ هراقثت

 .تیاى ًوایذ را

ّای پرستاری هرتَطِ  افات ادراری، ػَارض ٍ هراقثتاًَاع اًحر .2

 قثل ٍ تؼذ جراحی را تذاًذ.

ّای پرستاری در صیذهات   درهاى طثی، درهاى جراحی ٍ هراقثت .3

را  )ضرتِ تِ کلیِ ،حالة ، هناًِ ٍهجرای ادراری( دستگاُ ادراری

 رکر ًوایذ.



 

 

 

 ّای کلیِ ٍ هجاری ادراری سٌگ پٌجن

 هطکالت دفؼی ادرار

 

 

ّیای کلییِ ٍ    سیٌگ ٍ درهیاى اًیَاع    ّای تطخیصیی  تست، ػلت .1

چگییًَگی اسییتفادُ از فرایٌییذ   هجییاری ادراری را ضییرح دادُ ٍ  

پرستاری تِ ػٌَاى چارچَب هراقثتیی تیرای تیویاراى هثیتال تیِ      

 سٌگ ّای ادراری را تذاًذ.

تیی اختییاری    ٍ درهیاى اًیَاع   ّیای تطخیصیی   تست، اًَاع، ػلل .2

ستفادُ از فرایٌیذ پرسیتاری تیِ    چگًَگی ارا ضرح دادُ ٍ  ادراری

تیی اختییاری   ػٌَاى چارچَب هراقثتی ترای تیویاراى هثیتال تیِ    

 را تذاًذ. ادراری

 
 هطکالت دفؼی ادرار ششن

 اختالالت هادرزادی سیستن ادراری

 ّای ػرٍقی سیستن ادراری تیواری

 

ّیای تطخیصیی ٍ ترًاهیِ درهیاًی ٍ      ػلل، تظاّرات تالیٌی، یافتِ .1

 .تیاى ًوایذ رااحتثاا ادراری در  اری هرتَطِّای پرست هراقثت

ٍ  طثیی ٍ جراحیی  ّیای   پاتَفیسیَلَشی، تظاّرات تالیٌی، درهیاى  .2

 را ضرح دّذ.در  هناًِ ًَرٍشًی  ّای پرستاری  هراقثت

اًَاع اخیتالالت هیادرزادی کلییِ ٍ هجیاری ادراری را ّویراُ تیا        .3

 درهاى ٍ هراقثت ّای پرستاری هرتَطِ تَضیح دّذ.

ّای ػرٍقی سیستن ادراری ٍ ّیذرًٍفرٍزیس را تَصییف   تیواری .4

ایي تیویاراى را تیر   ّر ی  از ًوَدُ، درهاى ٍ چگًَگی هراقثت از 

 اساا فرایٌذ پرستاری تذاًذ.

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ ارزشيابي تراكوي ّفتن

 

 

 

 


