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 بسمه تعالی

 

 كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 دفتر  توسعه آموزش

 99-98تحصيلی دوم.نيمسال

 پرستاري رشته

 ارشد ویژه مقطع

 
 بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 تهران درماني

 مامايي و پرستاري دانشكده

 

 : نیتدو خیتار  

 9/8/98: يبازنگر خیتار  

 

 : واحد عنوان

 (لگن و شكم يجراح-گوارش دستگاه) 6 ياختصاص ژهيو يمراقبتها يپرستار عنوان درس:

 1ميزان واحد: 

 يپرستار شيپا ژه،يو مراقبت يها بخش در يپرستار يها مراقبت ژه،يو يها مراقبت يپرستار بر يا مقدمهپيش نياز: 

 وندیپ در يعموم مباحث ،يشرفته،داروشناسیپ

 ويژه و مديريت گروه آموزشی:

 ارشد ويژهمقطع تحصيلی: 

 (اول هفته 8)ظهر از بعد ها شنبه سهزمان برگزاري كالس: 

 محل برگزاري كالس: 

 

 اساتيد ساعات مالقات حضوري ایميل،

esmaeili_m@tums.ac.irو 
esmaeiliem@yahoo.com 

   يلیاسماع دكتر خانم

 

 هدف كلی: 

 لگن و شكم يجراح و گوارش دستگاه يها يماریب از يپرستار ژهيو مراقبت و پاتوژنز ،يشناس بیآس با ييآشنا

 

 :اهداف ویژه

 در پايان اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:

 تفصیل به ار گوارشي اختالالت به مبتال بیماران از بالیني هاي ارزيابي و پرستاري حال شرح گوارش، دستگاه فیزيولوژي آناتومي -1

 .دهند  شرح

 .دببرن نام آنرا مديريت هاي برنامه و كرده تعريف را ويژه مراقبت پرستار نقش بر تمركز با گوارش دستگاه هاي خونريزي -2

 .كنند توصیف حاد پانكراتیت به مبتال بیماران درمان و مراقبت شناسايي، در را پرستار وظايف و  نقش -3

 .دهند شرح را هپاتیت انواع به مبتال بیماران از پرستاري جديد رويكردهاي و برده نام را هپاتیت انواع -4

 .كنند شناسايي را حاد شكم با مواجهه در ويژه مراقبت پرستار مراقبتي هاي نقش -5
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 .كنند بیان را اي روده التهابي هاي بیماري در درماني و مراقبتي جديد رويكردهاي -6

 .دهند ارائه را مفصل و جامع توضیحات آسیت و كبدي كبدي،آنسفالوپاتي نارسايي خصوص در -7

 .دهند توضیح را گوارشي مشكالت به مبتال بیماران در مختلف اي تغذيه اختالالت -8

 .دهند شرح را ويژه مراقبت پرستار نقش بر تمركز با لگن و شكم رايج هاي جراحي انواع -9

 

 نتظارا دانشجويان ارائه خواهد شد. از: به منظور دستیابي به اهداف آموزشي، اين كالس به شیوه سخنراني و بحث گروهي شيوه تدریس

 .گروهي شركت كنند در بحثهاي شده و حاضر كالس در قبلي مطالعه با به منظور مشاركت فعال، رود مي

 

 

 )تکوینی و پایانی(: ارزشيابی روش

 نحوه ارزشيابی  درصد نمره

 يكالس ينارهایسم و يگروه بحث در فعال شركت - 20

    درس كالس در فعال حضور - 10

 جلسه هر يآموزش مباحث با متناسب يكاربرد و روز به مقاالت  ارائه - 20

    ترم انيپا امتحان - 50

  

 منابع:

1. Sole M.L, Klein D.G, Moseley M.J. Introduction to Critical Care Nursing. Elsevier: St. 

Louis. 

2. Urden L.D, Stacy K.M, Lough M.E. Priorities in Critical Care Nursing. Elsevier: St. Louis. 

3. Burns S.M. AACN Essentials of Critical Care Nursing. 
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 جدول زمان بندي كالس

(14/8/98تا  26/6/98هفته اول ترم از تاریخ  8بعد از ظهر ،  1-3)سه شنبه ها   

 

عناوینفهرست  تاریخ  مدرس 

26/6/98 خونريزي هاي گوارشي -معرفي درس و اهداف   دكتر اسماعیلي 

2/7/98  دكتر اسماعیلي پانكراتیت حاد 

9/7/89 اي روده التهابي هاي بیماري  اسماعیلي دكتر   

16/7/98  هاي مراقبت و عوارض لگن، و شكم شايع هاي جراحي 

 پرستاري

 دكتر اسماعیلي

23/7/98 سندرم حاد كومپارتمان شكميشكم حاد و   اسماعیلي دكتر   

30/7/98 اسماعیلي دكتر هپاتیت ها   

7/8/98  - تعطیل رسمي  

14/8/98 ي كبد وآنسفالوپاتي نارسايي  اسماعیلي دكتر   

 


