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 و دارو شناسی

 پرستاریگروه آموزشی:                                                   
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   هدف کلی درس:

 با سالمند یا و بزرگسال مددجویان به مراقبت ارائه منظور به دانشجو در توانایی ایجاد

 موازین و اخالقی اصول خالق، تفکر مهارت از گیری بهره و پرستاری فرایند کاربرد

  پرستاری تدابیر و خدمات ارائه در شرعی

 روش تدریس:

 (TBLسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم)

 :این درس روش ارزشیابی

 پرسش و پاسخ از مباحث هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 گروهی کالس و جلسات پرسش و پاسخشرکت در فعالیتهای 

 شرکت در پایان ترم

 

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

 شود می کمک دانشجو به تدریس، ضمن. باشد می خون گردش اختالالت شامل درس این

 مهارت و پرستاری مفاهیم و ها نظریه از و نموده تلفیق قبلی های آموخته با را خود های آموخته

 و بزرگسال مددجویان از مراقبت در پرستاری فرایند کاربرد هنگام خالق انتقادی تفکر های

 .گیرد بهره سالمند

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

معمجوال در   دانشججویان این درس مثل سایر دروس ارتباط تنگاتنگی با دروس پیش نیاز دارد. 

 دروس پایه مشکل دارند و نمی توانند این دروس را در ارتباط باهم مطالعه کنند. 

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 و  فعالیتهای گروهیمطالعه دروس پایه، شرکت در های کالسی،  در بحثفعال مشارکت 

 :منابع اصلی درس
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