
 

 
 دانشكده پرستاري و مامايي

 ( 3) (داخلي و جراحيسالمندي )  كارشناسي پرستاري 

 واحد  4 

 (course planطرح دوره نظري )

 تدوين و باز نگري: فاطمه محدث

 97مهر   تاريخ بازنگري: 

 3بزرگسالي /سالمندي عنوان دوره: پرستاري 

 گروه آموزشي: پرستاري داخلي وجراحي

  تحصيلي:كارشناسي پرستاريمقطع 

 2و1 سالمنديدروس پيشنياز: 

 هفته ( س درجلسه در 2واحد نظري) 4تعداد واحد : 

 10الي  12و دوشنبه 13تا 51شنبه یککالس    :( 1زمان برگزاري كالس  )گروه 

 10تا  8 شنبهدو    و 12 تا10 شنبهیک: )2زمان برگزاري كالس )گروه 

  -: با نظر اساتيد   مشاوره با اساتيد دوره زمان ومكان

 غفوني(   -اطاق عمل -پوست و سوختگي -غدد قسمت اول)تاريخ روز امتحان: 

 ( ENT-– اعصاب -قسمت دوم ) دستگاه خونساز         

 ساعت: مكان امتحان:

 اساتيد:

 S_mohaddes2005@yahoo.com جلسه غدد 5                             خانم محدث     

جلسه  5خانم بزرگ نژاد                               

 عفوني

mbozorgnegad@yahoo.com 

   اعصابجلسه  6 خانم سيد الشهدايي                     

جلسه اطاق عمل  3خانم نصيري زيبا                

 1گروه 

Fariba Nassiriziba 

<fariba_nz@yahoo.com 

  جلسه خون 4                  دكتر خاچيانخانم 

 جلسه اطاق عمل 3  اقاي زارعي                        
  گروه

Zarei_1343@yahoo.com 

  ENTجلسه  5                     خانم مسرور

جلسه پوست و 6خانم محدث                   

 سوختگي

S_mohaddes2005@yahoo.com 

 تدريس:هاي شيوه

--سیستم  جاتا ت تتس ی    LMSو (PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله)-*بحث گروهي- *پرسش و پاسخو   سخنراني

---------- 

 وسايل كمك اموزشي:

 از وسايل كمك آموزشي )موالژ، فيلم  و اساليد هاي كامپيوتري( به تناسب در ارائه مطالب استفاده خواهد شد. 

 وظايف فراگيران:



 فراگيران انتظار ميرود :از 

  در تمام جلسات كالس درس بدون تاخير حضور يابند 

 . در بحث هاي كالس بطور فعال شركت نمايند 

 . .در امر ارائه مطالب  اموزشي محوله توسط استاد امادگي الزم را داشته و داوطلب باشد 

  آزمون منظور خواهد شد و چنانچه غيبت موجه باشد اگر غيبت غيرموجه باشد نمره صفر براي آن  ميان دوره ايدر آزمونهاي

با ارائه گواهي معتبر الزم است دانشجو تا حداكثر دو هفته بعد از تاريخ آزمون براي انجام امتحان به استاد مربوطه مراجعه 

 نمايند ، در غير اين صورت نمره صفر منظور خواهد شد.

  يشتر باشد در صورتي كه غيبت بيش از حد مجاز باشد :ساعات كالس ب17/4غيبت در كالس نبايد از حد مجاز 

 غيبتها موجه باشد ، آن واحد درسي حذف ميشود . 2/1چنانچه بيش از  -الف

 چنانچه غيبتها غير موجه باشد ، نمره صفر براي آن منظور خواهد شد . -ب

 

  شيوه ارزشيابي 

       

 درصد 60 ازمون  پايان ترم 

 درصد 30 %30 از: ترم ميان آزمونهاي

 درصد 10                                                         %10تكليف   و حضور       

 درصد 100 مجموع 

 %30آزمونهاي ميان ترم :از  درصد 60:از   نمره پايان ترم

1- ENT                                          10           5 درصد 

 درصد 4 10  خون-2

 درصد5                                             10 عفوني    -3

 درصد 5 10غدد                                          -4

 درصد 3                                                          5   اتاق عمل                              -5

 درصد 5 10 اعصاب                                   -6

 درصد 3 5       پوست و سوختگي            -7

 صفحه كامل . 3به بعد و براي هر دانشجو حداقل  2012تكليف شامل: ترجمه يك مقاله تحقيقي التين از سال

 )دانشجويان به تعداد مدرسين تقسيم خواهند شد.( )
 %2بحث و نتيجه گيري -%2نتايج  -%2روش مطالعه -%4درصد شامل:  چكيده10از   نمره تكليف

 


