دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دانشکده علوم پسشکی
فرم طرح درس

نبم درس :

پرستبری بسرگسبالن و سبلمندان 3

(تنفس )

در س پیشنیبز :داخلی جراحی

کد درس:

تعداد واحد 1/52

رشته و مقطع تحصیلی:پرستبری  -کبرشنبسی
عنوان جلسه

هدف کلی

نوع واحد :تئوری
نبم:فبطمه ذوالفقبری

اهداف رفتبری

حیطه

وسبیل مورد نیبز

شناختی

ويذئو پروشكتور و اظتفاده از برناهه

روش
تدریس

هروري بر تشريح و فيسيولوشي دظتگاه تنفط ،روشهاي
هعاينه فيسيكی قفعه ظينه و روشهاي تشخيصی اختالالت
تنفط

آشنايی

فيسيولوشي دظتگاه تنفط ،روشهاي

.1

شرح دهذ.

هعاينه فيسيكی قفعه ظينه و روشهاي تشخيصی
اختالالت تنفط

تشريح و فيسيولوشي دظتگاه تنفط را

.2
تنفط

روشهاي هعاينه فيسيكی قفعه ظينه و
روشهاي تشخيصی اختالالت تنفط را
شرح دهذ.

دانش
شناختی
دانش

Microsoft PowerPoint
وايت برد و هاشيک
نوايش كليپ هاي ويذوئی

ظخنرانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دانشکده علوم پسشکی
فرم طرح درس
نبم درس :

پرستبری داخلی و جراحی( 3تنفس )

در س پیشنیبز :داخلی جراحی
عنوان جلسه

کد درس:

تعداد واحد :

رشته و مقطع تحصیلی:پرستبری  -کبرشنبسی
و3

هدف کلی

نوع واحد :تئوری

1/52
نبم:فبطمه ذوالفقبری

اهداف رفتبری

حیطه

وسبیل مورد نیبز

شناختی

ويذئو پروشكتور و اظتفاده از برناهه

روش
تدریس

هراقبت هاي پرظتاري و درهاى عفونت هاي راه هوايی

آشنايی بابيواريها و هراقبت هاي پرظتاري

بيواريهاي قعوت فوقانی دظتگاه تنفط هاننذ

فوقانی

و درهاى عفونت هاي راه هوايی فوقانی

ظرهاخوردگی ،ظينوزيت ،رينيت ،الرنصيت  ،دانش

خونريسي هاي بينی  ،تروهاي راه هوايی فوقانی و انعذاد
بينی هاي بينی  ،تروهاي راه هوايی فوقانی
خونريسي
انعذاد بينی

و انعذاد

التهاب لوزه و  ...را شرح دهذ .
هراقبت هاي پرظتاري و درهاى عفونت هااي
راه هوايی فوقانی را بياى كنذ .

شناختی
دانش

.3
.هراقبت هاي پرظتاري عول جراحی لاوزه را
بياى كنذ .

شناختی
دانش

Microsoft PowerPoint
وايت برد و هاشيک
نوايش كليپ هاي ويذوئی

ظخنرانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دانشکده علوم پسشکی
فرم طرح درس
نبم درس :

پرستبری داخلی و جراحی( 3تنفس )

کد درس:

در س پیشنیبز :داخلی جراحی

تعداد واحد :

1/52

رشته و مقطع تحصیلی:پرستبری  -کبرشنبسی

,عنوان جلسه 4و5

هدف کلی

نوع واحد :تئوری

نبم:فبطمه ذوالفقبری
اهداف رفتبری

حیطه

وسبیل مورد نیبز

شناختی

ويذئو پروشكتور و اظتفاده از برناهه

روش
تدریس

آشنايی عفونت هاي قعوت تحتانی دظتگاه تنفط هاننذ پنوهونی بيواري پنوهونی و هراقبتهاي پرظاتاري آى را
 ،آبعه  ،برونشكتازي  ،آتلكتازي  ،پلوروزي  ،آهپين  ،ظل و
هراقبت هاي هربوطه
عفونت هاي قعوت تحتانی دظتگاه تنفط هاننذ پنوهونی ،
آبعه  ،برونشكتازي  ،آتلكتازي  ،پلوروزي  ،آهپين  ،ظل
و هراقبت هاي هربوطه

بشناظذ و شرح دهذ .
.1

بيواري آبعه ريوي و هراقبتهاي
پرظتاري آى را بشناظذ و شرح دهذ .

بيواري برونشكتازي و هراقبتهاي پرظتاري آى را
بشناظذ و شرح دهذ .
بيواري آتلكتازي و هراقبتهاي پرظتاري آى را
بشناظذ و شرح دهذ .

دانش
شناختی
دانش

Microsoft PowerPoint
وايت برد و هاشيک
نوايش كليپ هاي ويذوئی

ظخنرانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دانشکده علوم پسشکی
فرم طرح درس
نبم درس :

پرستاری داخلی و جراحی( 3تنفس )

کد درس:

در س پیشنیبز :داخلی جراحی

تعداد واحد :
رشته و مقطع تحصیلی:پرستبری  -کبرشنبسی

عنوان جلسه 6و7

هدف کلی

نوع واحد :تئوری

1/52
نبم:فبطمه ذوالفقبری

اهداف رفتبری

حیطه

وسبیل مورد نیبز

شناختی

ويذئو پروشكتور و اظتفاده از برناهه

روش
تدریس

بيواريهاي شغلی و بيواريهاي بذخين

آشنايی آشنايی با بيواري و هراقبتهاي پرظتاري

بيواااااري ظاااايليكوزيط عالئاااان ،درهاااااى و

بيواريهاي

هراقبتهاااي پرظااتاري آى را بشناظااذ و شاارح دانش

بی

دهذ .

اي شغلی و بيواريهاي بذخين

.1

بيواري آزبعتوزيط عالئن ،درهاى و

شناختی

هراقبتهاي پرظتاري آى را بشناظذ و

دانش

شرح دهذ .
بيواري پنوهوكونيوزيط عالئن ،درهاى و هراقبتهاي
پرظتاري آى را بشناظذ و شرح دهذ .
بيواري ظرطاى ريه ،عالئن ،درهاى و هراقبتهاي
پرظتاري آى را بشناظذ و شرح دهذ .

Microsoft PowerPoint
وايت برد و هاشيک
نوايش كليپ هاي ويذوئی

ظخنرانی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
دانشکده علوم پسشکی
فرم طرح درس
نبم درس :

پرستبری داخلی و جراحی( 3تنفس )

کد درس:

در س پیشنیبز :داخلی جراحی
عنوان جلسه

تعداد واحد :

رشته و مقطع تحصیلی:پرستبری  -کبرشنبسی
8و9

هدف کلی

نوع واحد :تئوری

1/52
نبم:فبطمه ذوالفقبری

اهداف رفتبری

حیطه

وسبیل مورد نیبز

شناختی

ويذئو پروشكتور و اظتفاده از برناهه

روش
تدریس

آشنايی آشنايی با ظرطاى ريه و حنجره و هراقبت هاي بيواااري ظاارطاى ريااه  ،علاال ،عالئاان ،درهاااى و
پرظتاري هربوطه اداهه

هراقبتهاااي پرظااتاري آى را بشناظااذ و شاارح دانش

ظرطاى ريه و حنجره و هراقبت هاي پرظتاري هربوطه

دهذ .

اداهه

.1

بيواري ظرطاى حنجره  ،علل عالئن

،درهاى و هراقبتهاي پرظتاري آى را
بشناظذ و شرح دهذ .

شناختی
دانش

Microsoft PowerPoint
وايت برد و هاشيک
نوايش كليپ هاي ويذوئی

ظخنرانی
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-نحوۀارزیببی فعبلیت دانشجو:

 ارزشيابی بصورت كتبی اظت كه با اظتفاده از آزهوى هاي هياى ترم ،پاياى ترم و درصذهاي اختصاص يافته به هر يک هحاظبه هيگردد  .بخشی از نوره كل نيس بههيساى هشاركت دانشجو در بحث هاي كالظی  ،كوئيسها  ،اختصاص داده هيشود .
-تکبلیف دانشجو:

 حضور به هوقع در كالض ارايه كنفرانط-هشاركت در گفتگوي كالظی

