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روش
تدریس

-1

بررسی عملکردکلیه ومجاری
ادرار

آشنایی دانشجویان باچگونگی عملکردکلیه ومجاری ادرار

آناتومی وفیزیولوژی کلیه ومجاری ادرار
رامختصرتوصیف کند.
نقش کلیه درتنظیم تعادل آب
والکترولیت،تعادل اسیدوباز،تنظیم فشارخون
راجداگانه شرح دهد
نقش کلیه درتنظیم ویتامین
د،اریتروپویتین،تعادل کلسیم
وفسفرراجداگانه بیان کند
سه مرحله تولیدوتشکیل
ادراردرنفرونهاراکامل بیان کند
فیلتراسیون گلومرولی راتعریف کرده
ومقدارعددی آنرابیان کند
مشکالت مرتبط باتغییرات دفعی
دربیمارراکامل لیست کند

معلم
شناختی -کتاب
دانش
اورهذپاورپوءینت محور(سخنرانی)
اینترنت ماژیک
"
دانشجومحور(پرسش
ووایت برد
"

وپاسخ)
پژوهش

"

بحث گروهی
مطالعه کتابخانه

"
"

تستهای عملکردکلیوی جهت تشخیص
بیماریهای کلیه رامختصرشرح دهد

"

تصویربرداری تشخیصی جهت بررسی
وضعیت کلیه ومجاری ادراردربیماران
رامختصرشرح دهد

"

آموزش وآماده سازی بیماران
نیازمندبررسی سیستم ادراری راکامل
توضییح دهد
مالحظات سالمندی مرتبط باعملکردسیستم
کلیوی رامختصرتوصیف کند

"
"

-منببع آموزشی و رفرنس هب:

اصًل مراقبتُای يیژٌ در ،icu،ccuدیالیس،مالحت ویکريان،م شیری،اوتشارات وًرداوش.5831،پرستاريوارسایی کلیٍ،گريٌ وًیسىدگان ادارٌ پیًوديزارت بُداشت،اوتشارات تىدیس.5831،پرستاريدیالیس ،گريٌ وًیسىدگان ادارٌ پیًوديزارت بُداشت،اوتشارات لحظٍ.5831،دیالیسيمراقبتُای پرستاری،افشیه شريفیَ،دایت جعفری،اوتشارات سالمی.5831،-بیماریُای کلیٍ يمجاری ادرار،بريبريسًدارث،ترجمٍ عباسی ابیاوٍ،وًشیه يَمکاران،وشربشری5831،

نحوۀارزیببی فعبلیت دانشجو -0:ارزیببی مداوم دانشجودربحث هبی کالسی -0شرکت درامتحبن پبیبن ترم
ارزشیببی: - 0حضورفعبل%01:

 -0امتحبن پبیبن ترم%71:
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روش
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اختالالت کلیوی

آشنایی دانشجویان باآسیب حادکلیوی واختالل کلیوی مزمن

عوامل اصلی بروزاختالالت کلیوی را
کامل لیست کند

معلم
شناختی -کتاب
اورهذپاورپوءینت
دانش
محور(سخنرانی)
اینترنت ماژیک
دانشجومحور(پرسش
شناختی -ووایت برد
درک
وپاسخ)
وفهم
"
پژوهش

تدریس

بین عوامل ایجادکننده اختالل کلیوی مزمن
وآسیب کلیوی حادتفاوت قائل شود
پاتوفیزیولوژی،تظاهرات
بالینی،تدابیردرمانی وپرستاری مربوط به
اختالالت کلیوی راجداگانه توضییح ئائه
وباهم مقایسه نماید

بحث گروهی
مطالعه کتابخانه

تدابیر تغذیه ای ودارویی اختالالت کلیوی
را مختصرشرح دهد

شناختی-
دانش

اقدامات پیشگیری کننده ازبروزاختالالت
کلیوی راکامل فهرست کند
ازفرایندپرستاری بعنوان چارجوبی برای
مراقبت ازبیماران دارای اختالالت کلیوی
حادومزمن استفاده کند

"

برای بیماران مبتالبه آسیب کلیوی
حادومزمن یک برنامه آموزشی طراحی
نماید

شناختی-
کاربرد
"

وسبیل مورد نیبز

روش

ردیف

عنوان جلسه

هدف کلی

اهداف رفتبری

حیطه
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روشهای درمان جایگزین
کلیه1

آشنایی دانشجویان با روشهای جایگزین کلیه(دیالیزخونی)

انواع روشهای درمان جایگزین کلیه
رالیست نموده تفاوتهای آنهاراباهم بیان کند

تذابیرمعلم
شناختی -کتاب
اورهذپاورپوءینت
دانش
محور(سخنرانی)
اینترنت ماژیک
دانشجومحور(پرسش
شناختی -ووایت برد
درک
وپاسخ)
وفهم
"
پژوهش

تدریس

اصول فیزیولوژیک دیالیزخونی راکامل
شرح دهد
سه شرط الزم برای انجام یک دیالیزخونی
راتوضییح دهد

بحث گروهی

انواع راههای دستیابی عروق راکامل شرح
دهد

شناختی-
دانش

درخصوص مایع دیالیز وآب مناسب برای
انجام دیالیزمختصرتوضییح دهد
درخصوص عوارض حین دیالیزوعوارض
طوالنی مدت دیالیزخونی جداگانه توضییح
دهد

"
شناختی-
دانش

برای بیماران تحت درمان بادیالیزخونی
برنامه آموزشی مراقبتی تدوین نماید

شناختی-
کاربرد

تدابیرپربتاری،تغذیه ای،دارویی ومالحظات
روانی بیماران تحت دیالیزخونی رابیان کند

شناختی-
دانش

ازفرایندپرستاری بعنوان چارجوبی برای
مراقبت ازبیماران تحت دیالیزخونی استفاده
کند

شناختی-
کاربرد

مطالعه کتابخانه
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روش

ردیف

عنوان جلسه

هدف کلی
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روشهای درمانی جایگزین کلیه
2

آشنایی دانشجویان باروشهای درمانی جایگزین کلیه(دیالیزصفاقی-
پیوندکلیه)

اصول دیالیزصفاقی راکامل شرح دهد

معلم
شناختی -کتاب
اورهذپاورپوءینت
دانش
محور(سخنرانی)
شناختی -اینترنت ماژیک
دانشجومحور(پرسش
ووایت برد
درک
وفهم
وپاسخ)
"
پژوهش

تدریس
اهداف ومواردکاربرددیالیزصفاقی راکامل
شرح دهد
امتیازات دیالیزصفاقی نسبت به خونی
رالیست وارشرح دهد
انواع روشهای دیالیزصفاقی راشرح
دهدعوارض دیالیز صفاقی راکامل بیان کند

شناختی-
دانش

پیوندکلیه راتعریف وضوابط انتخاب
بیماران رامختصرتوضییح دهد
مراقبتهای قبل-جراحی وپس ازعمل
پیوندراکامل شرح دهد

"
شناختی-
دانش

ردپیوند،انواع آن ودرمان هریک راجداگانه
شرح دهد

"

ازفرایندپرستاری بعنوان چارجوبی برای
مراقبت ازبیماران تحت دیالیزصفاقی
وپیوندکلیه استفاده کند

شناختی-
کاربرد

برای بیماران تحت درمان بادیالیزصفاقی
برنامه آموزشی مراقبتی تدوین نماید

"
"

برای بیماران تحت درمان پیوند کلیه برنامه
آموزشی مراقبتی تدوین نماید

بحث گروهی
مطالعه کتابخانه

