
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

  (course planطرح دوره )

 واحدی(5.1ساعتی برای یک درس 2جلسه  4 )برای یک دوره درس کامل، 

 واحدی(5.1ساعتی برای یک درس6جلسه 4)برای یک دوره درس کامل 

 کارشناسی ارشد     : مقطع و رشته تحصیلی          اورژانسپرستاری : گروه آموزشی            مامایی تبریزپرستاری و دانشکده 

 :پیش نیاز           نظری     : نوع واحد                 5.1 :تعداد واحد       داروشناسی اختصاصی :  ام درسن 

 دانشکده پرستاری و مامایی :مکان برگزاریزمان برگزاری کالس: روز:........      ساعت:.......             

 اقای دکترروشنگرواساتیدفارماکولوژیمدرسین:     اقای دکترروشنگر:  :             مسئول درستعداد دانشجویان

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 یفراهم م را یپردازد و فرصت یم یپرستار کردیبا رو یاورژانس مارانیحاد ب عیبا توجه به مشکالت شا یاختصاص یدرس به شرح فارماکولوژ نیا

 .  دیو اجرا نما یزیرا برنامه ر انیاورژانس در مددجو ی، مصرف داروها یمارستانیب شیو پ یمارستانیب ،یپزشک یتهایفور طیآورد تا در شرا

 همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف بینابینی: )در واقع 

 یومراقبتها زیو بعد تجو نیتوجهات ح ،یدوزاژ، تداخالت داروئ ،یساز ،کاربرد،آمادهیعروق-یقلب های¬در اورژانس جیرا یبا داروها ی)آشنائ

 (یپرستار

 یومراقبتها زیو بعد تجو نیتوجهات ح ،یدوزاژ، تداخالت داروئ ،یساز ،کاربرد،آمادهیتنفس های¬در اورژانس جیرا یبا داروها ی)آشنائ

 (یپرستار

 یومراقبتها زیو بعد تجو نیتوجهات ح ،یدوزاژ، تداخالت داروئ ،یساز ،کاربرد،آمادهیویکل های¬در اورژانس جیرا یبا داروها ی)آشنائ

 (یپرستار

 (یپرستار یومراقبتها زیو بعد تجو نیتوجهات ح ،یدوزاژ، تداخالت داروئ ،سازی ،کاربرد،آماده¬در بخش اورژانس جیرا یبا داروها ی)آشنائ

 

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         
   



 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLحل مساله)یادگیری مبتنی بر                                      گروهی      ثبح

 ( تدریس معکوسسایر وارد)لطفا نام ببرید

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 شرکت فعال در کالس -5

 ارائه خالصه مقاالت علمی مرتبط با عناوین درسی -2

 شرکت در امتحان پایان ترم -3

 

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید       وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 06آزمون پایان ترم                      درصد نمره51آزمون میان ترم 

 درصد  نمره 561شرکت فعال در کالس                       درصد نمره  26انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.

 بودجه بندی نمرات برای ارزیابی:

 الف( نمره درس نظری:

 نمره       2.................................................. مورد:........................................................................................................................5ارائه کنفرانس  .5

 نمره   2عدد(:.............................................................................   2 جمعاًنمره،  1/6مورد)هر مورد  5بیب کارت برای هر جلسه  .2

 نمره         1/51............................. ............................................................................امتحان نظری،........................................................................ .3

 1/6.................................................................. حضور و غیاب )فعال(: .........................................................................................................      

 نمره 

 

 

 ب( نمره کارآموزی:

 منظور شده است که شامل موارد ذیل است: 26نمره کارآموزی هر بخش از 

 

 

 

 

 

 



یک گزارش کامل از مددجویان از بررسی وضعیت سالمت تا ارزشیابی با رویکرد بررسی داروئی اورژانس در واحد  -5

CPR:)نمره 1)ارائه کتبی 

 نمره 52تکالیف(:...................................................................................................................  حضور فعال در بخش)ارائه بالینی  -2

 نمره 3........  بخش اورژانس)ارائه کتبی(:.... سه مورد گزارش روزانه از ارائه داروهای اورژانس برای بیماران بستری در -3

 
 

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................
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