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نز  آنها ژدر اين درس دانشجو با اصول و مفاهيم مراقبت هاي ويژه پرستاري دستگاه عروق و عضالني اسكلتي، آسيب شناسي و پاتو
  . نمايد كسب ميآشنا شده و توانايي الزم در هنگام ارائه مراقبت به مددجويان وبيماران را 

  
  هاي ويژه ازبيماران مبتال به اختالالت دستگاه عروق و عضالني اسكلتيآشنايي با مراقبت  اهداف كلي:

  % دانشجو يان قادر خواهند بود: 80پس از پايان درساهداف رفتاري:  
  
  شرح دهند.آناتومي و فيزيولوژي دستگاه عروق و عضالني اسكلتي را  -1
  توضيح دهند.نحوه بررسي و ارزيابي بيماران مبتال به اختالالت عروقي و عضالني اسكلتي را  -2
پاتوفيزيولوژي، عالئم ، نشانه ها و درمان بيماران با اختالالت عروقي( دايسكشن و آنوريسم آئورت، انسدادحاد وريدي و شـرياني   -3

  كنند. بيان و....) را 
نشانه ها و درمان بيماران با اختالالت عضالني اسكلتي (آمپوتاسيون تروماتيـك، انـواع شكسـتگي هـاي     پاتوفيزيولوژي، عالئم ،   -4

  كنند. بيان مهم و ......) را 
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  روش تدريس:
اين درس با استفاده از روش هاي سخنراني، بحث در گروه هاي كوچك و با رويكرد تفكر انتقادي و متمركز بر حـل مسـاله ارائـه خواهـد شـد.       

مورد سواالت طرح شده در كالس به جستجو پرداخته و در جلسات آينده در مورد آن بحث و تبـادل نظـر خواهنـد شـد . وسـايل      دانشجويان در 
   مي باشند. power pointكمك آموزشي: وايت برد و 

  روش ارزشيابي: 

  نمره30حضور فعال با ارائه مطالب در موضوعات تعيين شده در كالس درس    -1
  نمره 70تشريحي، تستي)        امتحان پايان ترم (  -2
 تاريخ تحويل تكاليف: در جلسات كالس درس   -3

 سياست ها و قوانين درس :

  حضور فعال در كليه جلسات درس -1
  مطالعه مطالب قبل از كالس و مرور آن بعد از كالس -2
  جستجو  و مطالعه در مورد سواالت طرح شده در كالس و شركت در بحث گروهي  -3
  تكاليف در موعد مقرر (  بصورت يك نسخه پرينت همراه با ديسكت )ارائه  -4
  نحوه برخورد با غيبت و تاخير در كالس،عدم انجام تكاليف و ساير موارد  : .

  رعايت نظم و ترتيب و اصول اخالق پرستاري در كالس درس الزامي است. -1
  م حضور منظم در كالس مشمول مقررات زير خواهد شد:حضور مرتب و بموقع دانشجو در كالس درس الزامي و  درصورت عد -2

كالس) باعث محروميت دانشجـو از شركت در امتحـانـات شده و بايد واحد درسي مجدداً تكرار  سـاعـات 17/4غيبت بيش از حد مجـاز (- الف
  شود.
  نمره ) خواهد شد  1در صورت غير مجاز بودن منجر به كسر نمره ( به ازاي هر غيبت  17/4غيبت كمتر از  -ب
دقيقه از دانشجو انتظار مي رود كه از ورود به كالس اجتناب ورزيده و بدين وسيله در حفظ نظم كالس  10در صورت داشتن تأخير بيش از  -ج

  سهيم باشد.
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