بسوه تؼالی
دانطگاه آزاد اسالهی واحد فردوس)
دانطكده پرستاری

نام درس :پرستاری بسرگساالى /سالونداى ( 3سوختگی)
پيطنياز :پرستاری بسرگساالى /سالونداى2
هدت زهاى ارائه درس 6 :ساػت

تؼداد و نوع واحد0/33:واحد سهن هدرس
رضته تحصيلی:پرستاری

هقطغ تحصيلی دانطجویاى :کارضناسی

هحل برگساری :دانطكده پرستاری

نام هدرس :خانن بناى ضریفی
هدف کلی درس:ارتقای دانص هبتنی بر ضواهد و نگرش الزم در جهت هراقبت های پرستاری سوختگی هبتنی بر فرآیند پرستاری

ؽوارُ جلغِ
1

اّذاف هیاًی (رئَط
هطالة)

تؼزیف ٍ اًَاع
عَختگی ،درجِ
تٌذی ٍ تؼییي درصذ
عَختگی  ،اختالالت
عیغتویه در
عَختگی

اّذاف ٍیضُ (تز
اعاط عِ حیطِ
اّذاف آهَسؽی :
ؽٌاختی ،ػاطفی،
رٍاى حزوتی)
 .عَختگی را
تؼزیف ًوَدُ ٍ
اًَاع عَختگی را
تیاى وٌذ.
ً .2حَُ تزرعی
یه تیوارعَختِ
را ؽزح دّذ.
 .3ویغْای
هختلف عَختگی

تَدجِ تٌذی عَاالت
طثمِ ّز
حیطِ

ؽٌاختی



رٍػ یاددّی
یادگیزی

عخٌزاًی ،پزعؼ
ٍ پاعخ
تحث والعی

هَاد ٍ ٍعایل
آهَسؽی
Powerpoint
+
ٍایت تزد

سهاى جلغِ
(دلیمِ)

 09دلیمِ

تىالیف
داًؾجَ

ؽزوت فؼال
در تحث ّای
والعی،
هطالؼِ تیؾتز
در هَرد
هَضَع

ًحَُارسؽیاتی
تؼذاد عَال
اهتحاى پایاى تزم

4

ًوزُ
4

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد
تسلط دانطجویبن) برگسار گردد .الزم است در نحوه ارزضیببی ،نوع آزمون برای نمونه سواالت چهبرگسینه ای ،تطریحی و غیره نیس مطخص گردد.

ؽوارُ جلغِ

اّذاف هیاًی (رئَط
هطالة)

اّذاف ٍیضُ (تز
اعاط عِ حیطِ
اّذاف آهَسؽی :
ؽٌاختی ،ػاطفی،
رٍاى حزوتی)

تَدجِ تٌذی عَاالت
طثمِ ّز
حیطِ



رٍػ یاددّی
یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل
آهَسؽی

سهاى جلغِ
(دلیمِ)

تىالیف
داًؾجَ

ًحَُارسؽیاتی
ًوزُ

تؼذاد عَال

را تا تَجِ تِ
درصذ ٍ ػوك
عَختگی اس ًظز
ؽذت عَختگی
طثمِ تٌذی وٌذ
 .4عَختگی را
در عالوٌذاى ٍ
وَدواى ٍ تالغیي
همایغِ وٌذ.
اثزات
-5
هَضؼی ٍ ػوَهی
یه عَختگی
تشري را تیاى
وٌذ.
2

هزالثتْای عَختگی
در دٍ هزحلِ
(اٍرصاًظ ٍ حاد)

 هزالثتدر
پزعتاری
عَختگی را تز
اعاط تؾخیص
ّا پزعتاری در
ّز هزحلِ تیاى
وٌذ.
 -2تغییزات آب ٍ
الىتزٍلیتْا را در
هزاحل اٍرصاًظ ٍ
همایغِ
حاد
ًوایذ.

ؽٌاختی

عخٌزاًی ،پزعؼ
ٍ پاعخ
تحث والعی

Powerpoint
+
ٍایت تزد

 09دلیمِ

ؽزوت فؼال
در تحث ّای
والعی،
هطالؼِ تیؾتز
در هَرد
هَضَع

اهتحاى پایاى تزم

4

4

ؽوارُ جلغِ

اّذاف هیاًی (رئَط
هطالة)

اّذاف ٍیضُ (تز
اعاط عِ حیطِ
اّذاف آهَسؽی :
ؽٌاختی ،ػاطفی،
رٍاى حزوتی)
 -3تز اعاط
فزهَل پارولٌذ
هیشاى هایؼات ٍ
الىتزٍلیت ّا در
 24عاػت اٍل
تزای تیوار را
هحاعثِ وٌذ.
 -4ػالم ٍ ًؾاًِ
ّای اختالل در
عیغتن ّای تذى
در عَختگی ّای
ٍعیغ ٍ هزالثت
ّای پزعتاری در
آى را ؽزح دّذ
اس
ّ--3ذف
هَاردسیز ٍ ًمؼ
پزعتار رادر ّز
یه اس هَارد فَق
ؽزح دّذ:تویش
وزدى سخن ،
ضذ
درهاى
هیىزٍتی
هَضؼی،پاًغواى
سخن،تؼَیض
پاًغواى،دتزیذهاى

تَدجِ تٌذی عَاالت
طثمِ ّز
حیطِ



رٍػ یاددّی
یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل
آهَسؽی

سهاى جلغِ
(دلیمِ)

تىالیف
داًؾجَ

ًحَُارسؽیاتی
تؼذاد عَال

ًوزُ

ؽوارُ جلغِ

اّذاف هیاًی (رئَط
هطالة)

اّذاف ٍیضُ (تز
اعاط عِ حیطِ
اّذاف آهَسؽی :
ؽٌاختی ،ػاطفی،
رٍاى حزوتی)

تَدجِ تٌذی عَاالت
طثمِ ّز
حیطِ



رٍػ یاددّی
یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل
آهَسؽی

سهاى جلغِ
(دلیمِ)

تىالیف
داًؾجَ

ًحَُارسؽیاتی
ًوزُ

تؼذاد عَال

سخن ٍ پیًَذ سخن
3

درهاى جزاحی
تزهیوی در
عَختگی(اًَاع گزافت
ّا ٍ فلپ ّا) ٍ
ًَتَاًی

-1اًَاع هختلف
گزفت را تَضیح
دّذ ٍ ًحَُ
هزالثتْای
پزعتاری در یه
تیوار گزفت ؽذُ
را ؽزح دّذ.
-2هزالثت
پزعتاری در
ًَتَاًی تیوار
عَختگی را تز
اعاط تؾخیص
ّا پزعتاری در
هزحلِ تؼذ اس
تزخیص تیاى
وٌذ.
-3تا تَجِ تِ
ؽزایط ٍ ًیاس ّا
آهَسؽی تیواراى
عَختگی در
سهیٌِ وٌتزل درد،
ًحَُ هصزف دارٍ
ّا در هٌشل،
چگًَگی رػایت

ؽٌاختی

عخٌزاًی ،پزعؼ
ٍ پاعخ
تحث والعی

Powerpoint
+
ٍایت تزد

 09دلیمِ

ؽزوت فؼال
در تحث ّای
والعی،
هطالؼِ تیؾتز
در هَرد
هَضَع

اهتحاى پایاى تزم

2

2

ؽوارُ جلغِ

اّذاف هیاًی (رئَط
هطالة)

اّذاف ٍیضُ (تز
اعاط عِ حیطِ
اّذاف آهَسؽی :
ؽٌاختی ،ػاطفی،
رٍاى حزوتی)

تَدجِ تٌذی عَاالت
طثمِ ّز
حیطِ



رٍػ یاددّی
یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل
آهَسؽی

رصین غذایی،
تحزن جغوی ٍ
فؼالیت ،هزالثت اس
سخن ،ارتثاطات تا
دیگزاى ٍ حضَر
در جوغ ٍ
هحذٍدیت ّای
حزوتی ٍ جغوی
تزًاهِ هزالثت
پیگیزی تؼذ اس
تزخیص طزح
ًوایذ.

تؼداد جلسات3 :
هقررات درس و انتظارات از دانطجویاى:
حضور به هوقغ و هنظن در کالس
ضرکت فؼال در بحث های گروهی
در طول دوره ( طرح یک برناهه هراقبت پرستاری بر اساس یک بيوار ضبيه سازی ضده)

هنابغ:

سهاى جلغِ
(دلیمِ)

تىالیف
داًؾجَ

ًحَُارسؽیاتی
تؼذاد عَال

ًوزُ
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