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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 1 جراحی داخلی عنوان درس:

 

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:                      پرستاری رشته تحصیلی:  

 های بخش در پرستاری های مراقبت نیاز: پیش                             1تعداد واحد:

 (1اورژانس پرستاری)اورژانس

 پرستاریگروه آموزشی:                                                   

 محمد عباسیدکتر مدرس:                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   هدف کلی درس:

 یک انجام در الزم های مهارت کسب جهت در یادگیری و ها فرصت آوردن فرآهم

 .باشد می مددجو سالمت وضعیت از کامل بررسی

 روش تدریس:

 (TBLسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم)

 :این درس روش ارزشیابی

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

 امتحان میان ترم)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 شرکت در فعالیتهای گروهی کالس و جلسات پرسش و پاسخ

 شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم

 

   درس در یک پاراگراف:اهمیت این 

 می بیان را سالمتی وضعیت بررسی و بالینی معاینه یک صحیح انجام روش درس این

 داده تفسیر حال، شرح گرفتن خانواده، مددجو، با ارتباط برقراری نحوه با فراگیران کند

 آشنا سالمت وضعیت بررسی برای نیاز مورد های مهارت سایر و شده آوری جمع های

 .شد خواهند

 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

پرستاری معموال عالقه ای به معاینات بالینی و بررسی وضعیت سالمتی ندارند. معاینه دانشجویان 

 بالینی را کار پزشک دانسته و بیشتر به مراقبت های بالینی می پردازند.

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

بر اساس سیستم های بهره گیری از تهیه سناریو  برای  یادگیری  نشانه شناسی و شرح حال گیری 

مشاارکت در جلساات    -مشاهده فیلم های معاینه بالینی -استفاده از موالژهای مرتبط -بدن

   فعالیتهای گروهی... و تدریس 

 :منابع اصلی درس
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