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                  2: پرستاری اورژانس مانپیشنیاز یا هم ز     (3مراقبتهای ویژه در اورژانس)پرستاری اورژانس : عنوان درس 

 99-99نیم سال اولسال تحصیلی:      واحد کاراوزی( 2، نظری احدو 5/1واحد )3/ 5: تعداد و نوع واحد 

  ./ واحد نظری(55) خانم دکتر زردشت: مدرس                      11-19شنبه ها ساعت:  :تاریخ کالس 

  اورژانسپرستاری : دانشجویان ترم سوم ارشد  فراگیران                                          



 

 : در پایان این درس هر دانشجو قادر خواهد بود که                 

 .شرح دهدآناتومی کلیه و مجاری ادراری را  .1

 .فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری را توضیح دهد .2

 ارزیابی یک بیمار مبتال به نارسایی کلیوی را تشریح کند. .3

 ای رایج پرستاری در بیمار کلیوی را توضیح دهد.هتشخیص  .4

 نارسایی حاد کلیوی را شرح دهد. .5

 خصوصیات بیمار با نارسایی مزمن کلیوی را بیان کند.  .6

 کلیوی را لیست نماید.انواع اختالالت  .7

 فرایند پرستاری در بیماران دچار اختالالت کلیوی را تشریح نماید. .8

 انواع تروما های کلیوی را تعریف نماید. .9

 ح دهد.رمداخالت و اقدامات جایگزین در بیماری های کلیوی را ش .11

 ژانسی در بیمارهای کلیوی را لیست نماید.رانواع جراحی های او .11

 تقسیم بندی نماید.انواع سوختگی ها را  .12

 مراقبتهای پرستاری در سوختگی های درجه یک تا سه را شرح دهد. .13

 .انواع پانسمان های سوختگی را بیان نماید .14

 انواع مسمومیت ها را توضیح دهد  .15

 فرایند پرستاری در بیماران دچار مسمومیت را تشریح نماید. .16

 وش تدریس:ر

 سخنرانی، پیش سازمان دهنده و تشکیل گروه کوچک تدریس خواهد شد.این درس با استفاده از روش های       

بر حسب نیاز و وسایل کمک آموزشی دیگر، والیزر و کامپیوتریویژ  نیاز:وسایل مورد          

 :های فراگیرانفعالیت وها مسئولیت       

حضور در کالس، ترک کالس بدون  مانند تاخیرای  و حضور به موقع در کالس ) مواردی رعایت اصول اخالقی اسالمی، حرفه -

 شود(اخراج دانشجو از کالس میکردن، خوردن و آشامیدن، روزنامه خواندن و باعث اجازه و عدم  بازگشت به کالس، صحبت 

 کالس مطالعه موضوعات مورد بحث در هر جلسه و بحث و تبادل نظر در -

 .تکالیف محوله )کنفرانس های مشخص شده(ارائه  -

 تحویل تکالیف حداکثر تا پایان آخرین جلسه کالس. زمان -

های خاصی مبتال هستند که ممکن است در طول دانشجویانی که امکانات خاص جهت حضور در کالس نیاز دارند یا به بیماری -

 دوره برای آنها ایجاد اشکال کند در شروع ترم با مسئول درس هماهنگی نمایند.



با هماهنگی با مدرس، مسئول درس، مدیر گروه، آموزش دانشکده امکان پذیر  خاص وتغییر ساعت کالس تنها در شرایط  -

 خواهد بود.

 وظایف استاد:          

 هاارائه سرفصل -3                                          حضور به موقع در کالس درس -1

 پرسش و پاسخ در کالس-4           پاسخ به سئواالت دانشجویان جهت رسیدن به اهداف ویژه -2
 

 :روش ارزشیابی دانشجو

 ارزشیابی در هر جلسه بصورت شفاهی -

 کتبی )کوئیز(ارزشیابی مرحله ای بصورت  -

 نمره و قابل تغییر است. 4حداکثر  ارائه تکالیف

  نمره 02از  61ارزشیابی نهایی )امتحان پایان ترم( نمره:  -

 شود. فعالیت اضافی در کالس به نمره کل اضافه می -

 گیرد.در صورتی که تکالیف با تاخیر در اختیار مدرس قرار گیرد نمره ای به آن تعلق نمی -

 گردد.به ازای هر جلسه غیبت دانشجو طبق مصوبات دانشکده و آیین نامه آموزشی دانشکده اقدام می -

 اعتراض کند.در صورت اعتراض به نمره حداکثر تا یک هفته بعد از اعالم نمره، دانشجو می تواند 

 عدم حضور دانشجو در جلسه امتحان به منزله صفر تلقی می گردد. -

 


