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 توصیف کلی درس  

درون ریز را توضیح مي دهد و شرح اقدامات مورد نیاز جهت اداره بیماران این درس بیماریهای سیستم گوارشي، عصبي و غدد  

نورولوژیک و غدد با تشخیصها و اختالالت سیستم گوارشي،  پرستاران تغییرات وضعیت   اورژانس  بیان مي کند.  را  ریز  درون 

بیماران اورژانسي را در شرایط   تنفسي و عصبي و سیستم آندوکرین بیماران را در بخش اورژانس خواهند آموخت و نحوه اداره

 یاد شده فرا مي گیرند. 

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

تنظیم شده  با اصول مراقبت های اورژانسي در بیماران گوارشي، نرولوژیک و غدد درون ریز  فراگیران شنایي این درس با هدف آ

 است.

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 : از پایان این درس انتظار میرود که فراگیرپس 

گوارشي  تالالاخت  به مبتال بیماران در را پرستاری  های تشخیص و پرستاری بالیني  معاینات –شرح حال پرستاری  -1

 .را بیان کند

  .ندپرستاری مربوط به آن را بیان ک شکم حاد و مراقبت های -2

  .خون ریزی های دستگاه گوارش و مراقبت های پرستاری مربوط به آن را توضیح دهد -3

  .سندرم حاد کمپارتمان شکمي را توضیح دهد -4

  .ت های مربوط به آن ر ا شرح دهدبنارسایي کبدی حاد و مراق  -5

  .را بیان کندبیماری پانکراتیت حاد و مراقبت های مربوط به آن   -6

  .بررسي سیستم عصبي را توضیح دهد  -7

سیستم  تالالاخت  به مبتال بیماران در را پرستاری  های تشخیص و پرستاری بالیني  معاینات –شرح حال پرستاری  -8

 را بیان کند  عصبي

  .گ و درمان آن را توضیح دهد نش فشار داخل مغزی و روش مانیتوریافزای  -9

  .را شرح دهد کمادر حالت مراقبت از بیماران   -10

  .ایسکیمیک مغزی و مراقبت های مربوط به آن را بیان کند  -11

  .به آن را شرح دهد طع ضربات به سر و مراقبت های مربوانوا  -12

  .دمات طناب نخاعي و مراقبت های مربوط به آن را توضیح دهدص  -13

غد درون ریز و نیز تشخیص های پرستاری مربوط به آن را بیان  تالالاختبررسي های اختصاصي بیماران مبتال به   -14

  .کند

  .پرکاری و کم کاری تیروئید و مراقبت از این بیماران را توضیح دهد  -15

  .تیروئید و مراقبت از این بیماران را توضیح دهدپاراپرکاری و کم کاری  -16

اسیدوز  کتو  و ی مربوط به این بیماری ها و مراقبت ها ADH بیماری دیابت بي مزه و سندرم و ترشح نامناسب  -17

   .و مراقبت های مربوط به آن را بیان کند  الرکومای هیپراسمو ،دیابتي 



 

 

 :رویکرد آموزشی

 حضوری ×                                     مجازی                                                  ترکیبي 

 ویکرد حضوریر

 و ...(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي  )پ   تعامليسخنراني 

 های کوچک   بحث در گروه  

 ( TBL) یادگیری مبتني بر تیم

 یادگیری مبتني بر سناریو  

  )تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس  

 س درارائه تقویم جدول 

 روز و ساعت کالس:   

 

 عنوان مبحث  جلسه

 تکالیف فعالیت یادگیری/  

- روش یاددهی

 یادگیری 

تاریخ 

 ارائه

 نام مدرس/ مدرسان

  سخنراني تعاملي  معارفه و توضیح در خصوص طرح درس / ارزیابي بیماران عصبي  1

 
دکتر    -خانم دکتر خوش نظر

 بزرگ زاد 

  مراقبتهای پرستاری افزایش فشار داخل جمجمه و مراقبت از بیماران کما 2

 )ژورنال کالب( 

 بحث گروهي 

 

 خانم دکتر خوش نظر  

 خانم دکتر خوش نظر   سخنراني تعاملي  مراقبتهای پرستاری خونریزیهای مغزی و ضربات طناب نخاعي  3

 خانم دکتر خوش نظر   سخنراني تعاملي  فوریت های روانپزشکي  4

 زاد خانم دکتر بزرگ    سخنراني تعاملي  مراقبتهای پرستاری شکم حاد   5

 خانم دکتر بزرگ زاد   سخنراني تعاملي  مراقبتهای پرستاری خونریزیهای دستگاه گوارش  6

 خانم دکتر بزرگ زاد   سخنراني تعاملي  مراقبتهای پرستاری نارسایي حاد کبدی و پانکراس  7

 خانم دکتر بزرگ زاد   گروهي بحث  ژورنال کالب  8

 -  ت غدد درون ریزالالبیماری های حاد اختمراقبتهای پرستاری در   9

 دیابت 

 سرکار خانم محدث   سخنراني تعاملي 

 -  ت غدد درون ریزالالبیماری های حاد اختمراقبتهای پرستاری در   10

 تیرویید

 سرکار خانم محدث   سخنراني تعاملي 

  -غدد درون ریزت  الالبیماری های حاد اختمراقبتهای پرستاری در   11

 آدرنال 

 سرکار خانم محدث   سخنراني تعاملي 

 سرکار خانم محدث   بحث گروهي  ژورنال کالب  12

 

 



 

 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

ب که جمع بندی و تخلیص حداقل دو  الب با محوریت یک موضوع مرتبط به درس در این ژورنال کالرائه ژورنال کا -1

 .فارسي در ارتباط با موضوع منتخب دانشجو خواهد بودمقاله ی انگلیسي و یک مقاله ی 

از   Bib cartبا محوریت موضوعات مرتبط به درس.  الزم است هر دانشجو یک    Bib Cardارائه   -2 درخصوص یکي 

 موضوعات مطرح شده در کالس انتخاب کرده و به استاد مربوطه ارائه دهد. 

 

 : روش ارزیابی دانشجو

 :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   (  20نمره از    12)  درصد نمره   60آزمون کتبي پایان ترم

 (  20نمره از    6)بیب کارت و ژورنال کالب( )    درصد نمره       30انجام تکالیف

 (20نمره از    2)  درصد نمره10شرکت فعال در کالس        

 

  :منابع

 

1- Emergency nursing made incredibly easy, by Blaber, A. Lippincott Williams & Wilkins, latest 

edition.  

2- International Disaster Nursing. Daily, E & Powers, R. latest edition.  

3- Trauma Nursing - From Resuscitation through Rehabilitation. McQuillan, K. Flynn Makic, M. 

Sanders, latest edition.  

4- Emergency Nursing Procedures, by Jean A. Proehl. Sanders, latest edition.  

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lippincott++Williams+%26+Wilkins&text=Lippincott++Williams+%26+Wilkins&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jean+A.+Proehl&text=Jean+A.+Proehl&sort=relevancerank&search-alias=books

