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- و پیش\گیري  راھھاي تشخیصي،درمانھا، نوپدید،روشھاي و شایع )غیرواگیردار اروواگیرد( عفوني بیماریھاي با آشنایي: ھدف کلی درس
  مربوطھ مراقبتھاي

  :اهداف اختصاصی
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

  کند بیان را پیشگیري و انتقال راههاي عفونت، مفاهیم-1
 .دهد ضیحوت را عفونی بیماریهاي در ایزوله انواع کاربرد و معیارها و اصول ایزوله، مختلف انواع-2
  .نماید تفسیر را عفونی بیماریهاي در تشخیصی تستهاي انواع-3
 تستهاي عالئم، پاتوفیزیولوژي خطر، عوامل بر تأکید با را )مننژیت وبا، تیفوئید، مالت، تب( باکتریایی عفونی بیماریهاي-4

 .دهد شرح پرستاري مراقبتهاي و درمان تشخیصی،
  .را بنویسد مراقبتها و درمان عالیم، پیشگیري، بر تأکید با را )کالمیدیا و سوزاك سیفیلیس،( تیمقارب بیماریهاي-5
 .دهد شرح مراقبتها و درمان عالیم، علل، به هتوج با را گنگرن گاز مثل عفونی اورژانس بیماریهاي-6
 عالیم، پاتوفیزیولوژي خطر، عوامل علل، بر تأکید با را )... و کریمه تب گاوي، جنون آنفوالنزا،( رایج ویروس بیماریهاي-7

 .دهد شرح مربوطه مراقبتهاي و درمان و پیشگیري
  .دهد شرح مراقبتی اصول و درمان عالیم، گیري،پیش خطر، عوامل و انتقال راههاي بر تأکید با را ایدز بیماري-8
  .دهد شرح مراقبتی اصول و درمان عالیم، پیشگیري، خطر، عوامل و انتقال راههاي بر تأکید با رابیماریهاي ناشی از قارچها -9

  .دهد توصیح مراقبتی اصول و درمان عالیم، پیشگیري، خطر، عوامل و انتقال راههاي بر تأکید با را شوك سپتیک ،-10
  : شیوه تدریس

 پوینت پاور –وپرسش پاسخ و سخنرانی
  :نحوه ارزشیابی دانشجو

       کالس هاي بحث در فعال شرکت 1
  کالس در منظم حضور-2
  درس طرح در موجود مباحث زمینه در روز به فارسی یک مقاله ارائه -3
  کنفراس گروهی-4
  نمره میان ترم  -5
  نمره پایان ترم -6

   : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
 .شود می کالس ودرس حذف جلسه از 2 از بیشتر.باشد داشته مجاز غیبت تواند می یکجلسه ساعت 17 هر
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 مقاله تحویل_ گروهی کنفرانس کالسی ارائه کالسی، بحث در شرکت منظم حضور :دانشجو تکالیف وظایف و
  .است برخوردار اھمیت از پاسخ پرسش و در مشارکت کالس و در فعال حضور :ندانشجویا براي مھم تذکرھاي سایر *

  :وظایف و تکالیف دانشجو
   ---: تاریخ امتحان میان ترم* 

  :      ......تاریخ امتحان پایان ترم
  :وظایف و تکالیف دانشجو

  کنفراس
  میان ترم

  هاي کالسی ثحضور فعال وشارکت در بح
  کوئیز

   الت مربوط به درسترچمه و ارائه مقا
   ---: تاریخ امتحان میان ترم* 

  ......     : تاریخ امتحان پایان ترم
  . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
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  منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
  Meshآشنایی با .بزارهاي اطالع رسانی پرستاري  و مدالین و سینال و ا  NLMمعرفی 

  کتابخانه هاي پزشکی و نحوه استفاده از منابع ، کتاب و نشریات
  مارستانیو نظام هاي اطالعاتی بی  AND, OR , NOTموتورهاي جستجوگر و استفاده از عملگر هاي 

  
  پرستاري بیماریهاي عفونی. یجدول زمان بندي برنامه درس

    
آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز

دانشجویان قبل از شروع 
  کالس

 انگیزه ایجاد / معارفه  فیروزه  یعفونت بیماریهاي  مفاهیم  10-12  یکشنبه
 شرکت منظم ضورح/

 ارائه/ کالسی بحث در
 کنفرانس کالسی

 ارزشیابی /گروهی
  ،تکوینی،پایانی تشخیصی

    فیروزه  یماریهاي عفونی انواع ب  12 یکشنبه
   فیروزه   بیماریهاي اورژانس عفونی  12 یکشنبه
   فیروزه  بیماریهاي ناشی از قارچها   12 یکشنبه

 


