
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی
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 (course planطرح دوره )

 واحدی( 5.1ساعتی برای یک درس 2جلسه9)برای یک دوره درس کامل، 

 پرستاری کارشناسی: مقطع و رشته تحصیلی              داخلی جراحی:گروه آموزشی            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 ارشد

 -:پیش نیاز           نظری     : نوع واحد :تعداد واحد:  نام درس

 دانشکده پرستاری تبریز:مکان برگزاریزمان برگزاری کالس: روز:........      ساعت:.......             

 اقای دکترروشنگر :مدرسین:اقای دکترروشنگر      مسئول درستعداد دانشجویان:             

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

آموزش مصرف دارو به مددجو و  ندیو فرآ یپرستار اطاتی، احت ی، عوارض  ، دوز مصرف یتسلط دانشجو به اثرات ، تداخالت داروئ

 خانواده.

 اهداف بینابینی:

 -یدرمان یمیش یداروها قیو تزر ینگهدار -یدرمان یمیساختن داروها جهت شآماده  -یدرمان یمیمربوط به ش یداروئ ی)گروهها

 مراقبتهای الزم درشیمی درمانی( -پیشگیری از نشت دارو -عوارض حین شیمی درمانی

 -ماریاز ب یپرستار یمراقبتها -آثار مخرب تشعشع بر سیستم زنده  -کاربردهای درمانی تشعشع -رادیو ایمونواسی-داروها وی)راد

 و خانواده( ماریب یالزم در رابطه با مراقبت از خود برا یآموزش ها

فشار  -یآنژین صدر --یقلب یها یتمیدرمان آر -قلب یاحتقان ییمورد مصرف در درمان نارسا یدر داروها یپرستار ی)مراقبتها

 خون(

 در مورد : ماری)آموزش به ب

 داروها ، کاربرد ، نحوه مصرف ، مقدار دارو ، عوارض ، کنترل( تیماه

 (یحاد و مزمن تنفس یهایماریب-مورد مصرف در درمان عفونت ها یدر داروها یپرستار ی)مراقبتها



 (یدستگاه گوارش یهایماریب-یویحاد و مزمن کل اختالالتمورد مصرف در درمان  یدر داروها یپرستار ی)مراقبتها

مربوط  یپرستار یتوجهات و مراقبتها-ایاح طیاورژانس در شرا یکاربرد داروها-اورژانس یانواع داروها-اورژانس یبا داروها یی)آشنا

 (اورژانس یبه استفاده از داروها

مربوط  یپرستار یتوجهات و مراقبتها-ایاح طیاورژانس در شرا یکاربرد داروها-اورژانس یانواع داروها-اورژانس یبا داروها یی)آشنا

 (اورژانس یبه استفاده از داروها

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

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

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

موضوع در بیشتر مطالعه  

 کارت خالصه

 ارائه کنفرانس

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

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

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 07آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 07شرکت فعال در کالس                درصد نمره         07انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(

 نمره4مورد:0ارائه کنفرانس  .0

 نمره0عدد: 0بیب کارت  .0

 نمره00امتحان نظری:     .3



 نمره0حضور و غیاب )فعال(: .         4

 نوع آزمون 

صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 غلط–

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