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شُاختی

ٔيذئٕ پرٔژكتٕر ٔ استفادِ از برَايّ
Microsoft PowerPoint

روش
تدریس

-1يفناْيى پاينّ در تعننادل يايعنات ٔ انكترٔنينت ْننا
را تشريخ ًَايذ.

آشنننننُايی يفننننناْيى پاينننننّ در تعنننننادل
يايعات ٔ انكترٔنينت ْنا را تشنريخ
ًَايذ.

بيٍ يفاْيى اسًس ،اَتشار ،فيهتراسيٌٕ ٔ داَش
اَتقال فعال تفأت قائم شٕد.
َقش کهيّ ،ريّ ٔ غذد درٌٔ ريس را در تُظيىدجى ٔ ترکيب يايعات بذٌ شرح دْذ.
اثرات افسايش سٍ را بر تُظيى يايعات ٔ
انکترٔنيتٓا تعييٍ ًَايذ
 يراقبت يٕثر از بيًاراٌ دچار عذو تعادليايع( کاْش ٔ افسايش دجى يايعات) را
برَايّ ريسی ًَايذ.
 دذاقم  5يٕرد از تظاْرات بانيُی ،يافتّْای تشخيصی ٔ درياَی را در اختالل دجى
يايع بياٌ کُذ.
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داَش
شُاختی
داَش
شُاختی
داَش
شُاختی
داَش
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ًَايش کهيپ ْاي ٔيذٔئي

سخنرانی

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

اختالالت مايع و الكتروليت ها

در س پیشنیبز:

هفبهین پرستبری
عنوان جلسه

کد درس:

تعداد واحد :

رشته و هقطع تحصیلی:پرستبری  -کبرشنبسی
هدف کلی

نوع واحد :تئوری

0/57
نبم:فبطوه ذوالفقبری

اهداف رفتبری

حیطه

وسبیل هورد نیبز

روش
تدریس

اختالل سذيى ٔ پتاسيى

آشُايی با اختالل سذيى ٔ پتاسيى

 يراقبت يٕثر از بيًاراٌ دچار اختاللسذيى ٔ پتاسيى را برَايّ ريسی ًَايذ.

شناختی
دانش

عهم ،تظاْرات بانيُی  ،رسيذگی ٔاقذايات پرستاری در رابطّ با عذو تعادل
سذيى ٔ پتاسيى را شرح دْذ

شناختی
دانش

شناختی

دارْٔای يٕثر در ْر اختالل را بشُاسذٔ َاو آَٓا را بياٌ کُذ.

دانش

ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه
Microsoft PowerPoint

سخنرانی
پرس و

وایت برد و ماشیک
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اختالل کلسیم و فسفر

آشنایی با اختالل کلسیم و فسفر مراقبت موثر از بیماران دچار
اختالل کلسیم و فسفر را برنامه
ریزی نماید.

علل ،تظاهرات بالینی  ،رسیدگی واقدامات پرستاری در رابطه با
عدم تعادل کلسیم و فسفر را
شرح دهد

شناختی
دانش

شناختی
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وایت برد و ماشیک
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نمایش کليپ هاي ویذوئی

کنفرانس
دانشجویی

دانش

شناختی

 داروهای موثر در هر اختالل رابشناسد و نام آنها را بیان کند.
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شیمیاییشناختی

مفاهیم گازهای خون شریانی و تعادل اسید آشنایی با مفاهیم گازهای -نقش ریه ها ،کلیه ها و بافرهای
باز
خون شریانی و تعادل اسید باز را در حفظ تعادل اسید باز توضیح دهد.

ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه
Microsoft PowerPoint

پرس و

دانش
وایت برد و ماشیک

سنجش های مربوط به گازهایشریانی را تفسیر نماید.

 نحوه گرفتن نمونه خون شریانیرا به درستی شرح دهد.
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شناختی

ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه

روش
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مفاهیم اسیدوز و آلکالوز و انواع تنفسی و آشنایی با مفاهیم اسیدوز و -اسیدوز و آلکالوز متابولیک را از
آلکالوز و انواع تنفسی و نظر علل ،تظاهرات بالینی،
متابولیک را توضیح دهد .
تشخیص و درمان مقایسه نماید.
متابولیک

اسیدوز و آلکالوز تنفسی را ازنظر علل ،تظاهرات بالینی،
تشخیص و درمان مقایسه

دانش

شناختی
دانش
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انواع محلولهای وریدی براساساسموالریته را توضیح دهد.

شناختی

ویذئو پروشکتور و استفاده از برنامه

روش
تدریس

مایع درمانی

-اهداف مایع درمانی را بیان کند.

آشنایی با مایع درمانی
اهداف مایع درمانی را بیانکند.

دانش

انواع محلولهایایزوتونیک،هیپوتونیک و
هیپرتونیک را تعریف دهد.
محلولهای
انواعو
ایزوتونیک،هیپوتونیک
هیپرتونیک را تشخیص دهد و آنها
را با هم مقایسه کند

شناختی
دانش
شناختی
دانش

Microsoft PowerPoint

سخنرانی
پرس و

وایت برد و ماشیک

پاسخ

نمایش کليپ هاي ویذوئی

کنفرانس
دانشجویی
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