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 99-98آشنایی با بیماری های داخلی  و مراقبت های آن در نیمسال اول( lesson Plan)طرح درس 
 

 اولجلسه 
 
 

اتاق  تکنولوژی کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:     تاق عملاگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 عمل

 52/6/99 : ستاریخ ارائه در 99-99سال تحصیلی  :  

 9-01 ساعت:                         دوشنبهروز:    آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آنس )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 تعداد واحد:
 مدرس : خانم سوخک دقیقه 91مدت كالس: 

 99ماه  روتاریخ بازنگری: شهری
 

 منبع درس  : 
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های قلب -آناتومی و فیزیولوژی قلب رمروری بعنوان درس : 

 را شرح دهد. آناتومی و فیزیولوژی قلب هدف کلی درس :
 را بداند. اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های قلب 

 

 اهداف جزئی : 

 .آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب و عروق را شرح می دهد 

 به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی سیستم قلب و عروق ،را  طومراقبتهای مرب

 د.توضیح می ده

                                                      و پرسش و پاسخسخنرانی                 روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 ش و پاسخ و استراحت سرپ 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 

م پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علو  

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برنامه ریزی درسی و آموزشی واحد
گروه اتاق عمل     
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 جلسه دوم
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:      ملق عاتاوزشی: گروه آم      پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 0/10/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 9-01 ساعت:              دوشنبهروز:    های داخلی و مراقبت های آنآشنایی با بیماری س )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 :واحد تعداد
 مدرس : خانم سوخک دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 
 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2004 

 (Power point) دئو پروژکتور، اسالیدت برد، ویماژیک و وای:  امکانات آموزشی

  : بیماریهای شریان کرونر عنوان درس 

  : هدف کلی درس 

مراقبت های پرستاری در هر کدام از بیماری ها را بیان  و  نفارکتوس قلبی(بیماریهای شریان کرونر ) آرترواسكلروز، آنژین صدری ، ا

  نماید.
 

 اهداف جزئی :

  را ام ببرد.نرشریان کروبیماریهای انواع 

 را بیان نماید. آرترواسكلروز، آنژین صدری ، انفارکتوس قلبی علل بروز 

   هر کدام از بیماری های شریان کرونری را نام ببرد.عالیم 

  را شرح دهد  در هر کدام از بیماری های شریان کرونری ل مراقبتیاصو 

                                                      خسخنرانی  و پرسش و پاس:                روش آموزش

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52زمان :    مدت 

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      زشیابی درسرا 
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 جلسه سوم
 

 اقاتتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:   اتاق عمل   گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

 0/0/99تاریخ ارائه درس : 99-99:    سال تحصیلی

 05-02روز:  دوشنبه      ساعت  د(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آنس )واحنام در

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم مقدم دقیقه 91مدت كالس: 

 99تاریخ بازنگری: شهریورماه 

 

 منبع درس  : 
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2114 
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژكتور، اسالید ) امکانات آموزشی :

  : عنوان درس 

 تست های تشخیصی اقدامات و -حلق و بینی ی گوش وژولوزیمروری بر آناتومی و فی

 هدف کلی درس :

 .آناتومی و فیزیولوزی گوش و حلق و بینی را شرح دهد 

  جهت تشخیص بیماران مبتال به اختالالت گوش و حلق بینی را بشناسند.تست های های تشخیصی 
 

 اهداف جزئی : 

 شرح دهد.وش را مختلف گ قسمت های 

 را نام ببرد. تست های تشخیصی جهت تشخیص اختالالت گوش 

                                                       سخنرانی و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 م درس دو بخش 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51:      زمانمدت 

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه چهارم
 
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:اتاق عمل     گروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

 9/0/99تاریخ ارائه درس : 99-99تحصیلی  :  ل سا

 05-02روز:  دوشنبه      ساعت  ی های داخلی و مراقبت های آننام درس )واحد(:آشنایی با بیمار

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم مقدم دقیقه 91: مدت كالس

 

 س  : منبع در
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2114 
 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژكتور، اسالید ) امکانات آموزشی :

 نوان درس : ع 

 ، اتواسکلروز ، البیرنتیت ، سندرم منیر و....(های گوش اوتیت ، کلستاتوم آشنایی با انواع پاتولوژی 

 ی درس :کل هدف
 .انواع اختالالت گوش و مراقبت های خاص آن را بداند 

 

 اهداف جزئی : 

  اوتیت را بیان نماید. علل 

  اوتیت را نام ببرد.عالیم 

 را شرح دهد. اوتیتتاری در مراقبت های های پرس 

   را بیان نماید.منیرسندرم علل 

 .عالیم منییر را نام ببرد 

 ضیح دهد.تو را مراقبت های پرستاری در منییر 

 ..علل اتو اسكلروز را بیان نماید 

                                                       سخنرانی و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 رسکلیات د  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 هدقیق52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه پنجم
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:اتاق عمل     گروه آموزشی:          ینب)س(حضرت ز پرستاری:  هدانشکد
 عمل

 02/0/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  دوشنبه      ساعت  نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 06شجویان  :تعداد دان ی نوع واحد: نظر

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم مقدم قیقهد 91مدت كالس: 

. 

 :    منبع درس
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  وزشیامکانات آم

 چشم پاتولوژی های: درس  عنوان 

  : هدف کلی درس 

 )را بشناسد و اصول مراقبتی  انواع بیماریهای چشم ) عیوب انكساری ، کاتاراکت ، گلوکوم ،اختالالت قرنیه ، بیماریهای شبكیه

 ماید.ها را بیان ندر هر کدام از بیماری 

 

 اهداف جزئی : 
 اتومی و فیزیولوژی چشم را شرح دهد.آن 

 یان نماید.کت را بکاتارا علل 

  .مراقبت  های پرستاری در کاتاراکت را شرح دهد 

  .علل گلوکوم را بیان نماید 

  را نام ببرد. گلوکوم  عالیم 

  د.را توضیح ده مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به گلوکوم 

                                                       سخنرانی  و پرسش و پاسخ               ش :روش آموز

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51 مدت زمان:     

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2  ان :  مدت زم  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



6 

 

 
 

 ه ششمجلس
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:   اتاق عمل   وزشی:گروه آم         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

 55/0/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  دوشنبه      ساعت  نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی حدوا 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم مقدم دقیقه 91مدت كالس: 

 

 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointو پروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت برد، ویدئ امکانات آموزشی :

 مات و تست های تشخیصی در بیماری های کلیهدااق-آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراریعنوان درس : 

  : را شرح دهد.  آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراریهدف کلی درس 

 را بشناسد. اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های کلیه 
 

 داف جزئی : ها
 . ساختمان و عملكرد کلیه و سیستم ادراری را شرح دهد 

  تالالت سیستم ادراری را نام ببرد.تشخیص بیماران مبتال به اخانواع تست های تشخیصی جهت 

 را تشخیصی خاص کلیه و سیستم ادراری ماران را در روشهای مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بی

 دهد.توضیح 

                                                     و پرسش و پاسخ سخنرانی                روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52دت زمان :    م

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51 مدت زمان:     

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه هفتم
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  لی:مقطع / رشته تحصی      اتاق عملگروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 عمل

 54/0/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02 ساعت:        چهارشنبهروز:    ای آنآشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت هس )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 تعداد واحد:
 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 91: كالسمدت 

 
. 

 منبع درس 
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

  : بیماریهای مادرزادی قلبعنوان درس 

  : هدف کلی درس 

 ( را ،کوارکتاسیون آئورت، تترالوژی فالوت و.... انواع یماریهای مادرزادی قلب ) نقص دیواره بین بطنی ، بازماندن کانال شریانی 

 بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.
 

 اهداف جزئی : 
  ای مادرزادی قلب ) نقص دیواره بین بطنی ، بازماندن کانال شریانی ،کوارکتاسیون آئورت، تترالوژی فالوت و....( را یماریهانواع

 نام ببرد.

 را بیان نماید. وز هر کدام از بیماری های مادرزادی قلبیبر علل 

   هر کدام از بیماری های مادرزادی قلبی  را نام ببرد.عالیم 

 بیماری ها را بیان  نماید. ری در هر کدام ازمراقبت های پرستا 

                                                        سخنرانی و پرسش و پاسخ:                روش آموزش

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 هدقیق52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2  مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 جلسه هشتم
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:  مل   اتاق عگروه آموزشی:          ینب)س(پرستاری حضرت ز:  دانشکده
 عمل

 59/0/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  دوشنبه      ساعت  های آننام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 

 06:  تعداد دانشجویان نوع واحد: نظری 

 فی: خانم سیمسئول درس واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم مقدم دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointاسالید )ماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور،  امکانات آموزشی :

  : اختالالت عفونی سیستم ادراریعنوان درس 

  : ل مراقبتی در هر اختالالت عفونی سیستم ادراری)پیلونفریت،سیستیت،گلومرولونفریت(  را بشناسد و اصوهدف کلی درس

 کدام از بیماری ها را بیان نماید.
 

 اهداف جزئی : 
 سیستیت را بیان نماید. علل 

 را نام ببرد عالیم سیستیت. 

 .مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به سیستیت را شرح دهد 

  .انواع پیلونفریت را نام ببرد 

 .علل پیلونفریت را بیان نماید 

  بیان نماید.علل گلومرولونفریت  را 

 .عالیم گلومرولونفریت را نام ببرد 

 لومرولونفریت را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در گ 

 ر بیماران مبتال به پیلونفریت را شرح دهد.پرستاری د مراقبت های 

 .تست های تشخیصی جهت تشخیص اختالالت عفونی را نام ببرد 

                                                    سخنرانی  و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01 مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

 بخش اول درس  

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  یقهدق  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 جلسه نهم
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل : شیآموز گروه         پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 عمل

 59/10/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 02-00 ساعت:                   دوشنبهروز:    قبت های آنهای داخلی و مرا بیماریآشنایی با س )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 د واحد:تعدا
 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 
 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2004 

 (Power pointیت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )واک و ماژی امکانات آموزشی :

 ،بیماریهای دریچه ای قلب عنوان درس : بیماریهای داخلی قلب 

 : هدف کلی درس 

  و  بیماریهای دریچه ای قلب را بشناسد و مراقبت های ، میوکاردیت ، پریكاردیت ، و...( لی قلب ) اندوکاردیتای داخانواع بیماریه

 از بیماری ها را بیان  نماید.کدام  پرستاری در هر
 

 اهداف جزئی : 
  ببرد. را نامبیماریهای داخلی قلب ) اندوکاردیت ، میوکاردیت ، پریكاردیت ، کاردیومیوپاتی( انواع 

 بروز هر کدام از بیماری های داخلی قلب را نام ببرد. علل 

  هر کدام از بیماری های داخلی قلب را بیان نماید. عالیم 

 را شرح می دهد.در هر کدام از بیماری های داخلی قلب  تی قبمرا اصول 

  دریجه ای قلب را نام ببرد. ی بیماریهاانواع 

 قلب را نام ببرد.چه ای بروز هر کدام از بیماری های دری علل 

  هر کدام از بیماری های دریچه ای قلب را بیان نماید. عالیم 

  را شرح می دهد.ای قلب دریچه در هر کدام از بیماری های  اصول مراقبتی 

                                                      سخنرانی  و پرسش و پاسخ:                روش آموزش

 دقیقه  01 زمانمدت   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 یقهدق  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 سه دهملج
 
 
 

  اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:اتاق عمل     :گروه آموزشی         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 6/9/99س: تاریخ ارائه در 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02 روز:  دوشنبه      ساعت )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آندرس نام 

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم مقدم دقیقه 91مدت كالس: 

 
. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 تومورهای دستگاه ادراری ،عنوان درس : نارسایی حاد و مزمن کلیه 

  درس :  هدف کلی
 را بیان نماید. راقبتی در نارسایی حاد و مزمن کلیهاصول معلل و 

 ی را بیان نماید.های دستگاه ادرارتومور مراقبتی درعلل و اصول 
 

 اهداف جزئی : 

 .علل نارسایی حاد را بیان نماید 

 .عالیم نارسایی حاد را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری  درنارسایی حاد را شرح دهد 

 به نارسایی کلیه را نام ببرد.بیماران مبتال  ت های تشخیصی درتس 

 .علل نارسایی مزمن را بیان نماید 

  ی مزمن کلیه را نام ببرد.نارسایعالیم 

  .علل  تومورهای کلیوی را شرح دهد 

 .عالیم تومورهای کلیوی را نام ببرد 

 .اصول درمانی در تومورهای کلیوی را شرح دهد 

                                                     خو پرسش و پاس   سخنرانی               :روش آموزش 

  دقیقه  01مان مدت ز مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

 دقیقه  2زمان :    ت مد نتیجه گیری  جمع بندی و 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 زدهمایجلسه 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل    گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

 9/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  چهارشنبه      ساعت حد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن)وارس نام د

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 051مدت كالس: 

 99تاریخ بازنگری: شهریور ماه 

 

 :    منبع درس
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

ed 2018.  thHinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14 -
Philadelphia:Lippioncott. 2018 

  جلدسودارث ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و هینکل جانیس ال، چیویر كری اچ. ترجمه 
 0931. تهران: جامعه نگر . 8102راست چهاردهم ، وی ضالنی اسکلتیرد عكارك :منه

              ( 6داخلی جراحی بلک و هوكس، جلد ) بلک جویس ام، هوكس جین هوكانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری

 9831سالمی. -مثبت. تهران: جامعه نگر وپدی: ساماندهی بالینی برای برآیندهایارت

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  آموزشینات کاام

صدمات حاد سیستم -تست های تشخیصی اقدامات و – ناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتی و عضالنیمروری بر آعنوان درس : 

 تی عضالنیاسکل

 : هدف کلی درس 

  ح دهد.را شر   آناتومی و فیزیولوژی سیستم اسكلتی و عضالنی 

 در تشخیص بیماری های مبتال به اختالالت سیستم اسكلتی و عضالنی را بیان نماید. تست های تشخیصی  

 را بشناسد و اصول مراقبتی در هر  ی ، شكستگی و....شدن ، پیچ خوردگی ، در رفتگی ، کوفتگ انواع صدمات حاد سیستم عضالنی و اسكلتی) رگ به رگ

 د.کدام از بیماری را بیان نمای
 

 :  داف جزئیها
 .ساختمان و عملكرد سیستم عضالنی و اسكلتی را شرح دهد 

 .فیزیولوژی ترمیم استخوان را شرح دهد 

 ، را توضیح   ی خاص اختالالت سیستم عضالنی و اسكلتیو پیگیری بیماران را در روشهای تشخیص مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش،

 .دهد

  و اسكلتی را نام ببرد. عضالنیانواع صدمات حاد سیستم 

 .انواع رگ به رگ شدن را بیان نماید 

 .عالیم پیچ خوردگی را نام ببرد 

 .عالیم دررفتگی را نام ببرد 

 هد.ت حاد سیستم اسكلتی و عضالنی را شرح دمراقبت های مربوطه در صدما  
                                                        سخنرانی و پرسش پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 42مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   41  مدت زمان:    

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2  ان :  مدت زم  ارزشیابی درس 
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 دهمزدواجلسه 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  صیلی:رشته تحمقطع / اتاق عمل      گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

  05/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  دوشنبه      ساعت  ای آنیماری های داخلی و مراقبت هنام درس )واحد(:آشنایی با ب

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم مقدم دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 20104 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) امکانات آموزشی :

 صدمات دستگاه ادراری، عنوان درس : پاتولوژی های مجاری ادراری 

  : ( را بشناسد و سنگ های ادراریاری،ری ادر) مثانه نوروژنیک، بی اختیاانواع پاتولوژی های مجاری ادراریهدف کلی درس

 اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.
 

 اهداف جزئی : 
 را بیان نماید. نوروژنیک علل مثانه 

 .انواع مثانه نوروژنیک را نام ببرد 

 .عالیم مثانه نوروژنیک را نام ببرد 

  مثانه نوروزنیک را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در 

 یاری ادراری را بیان نماید.ی اختعلل ب 

 .انواع بی اختیاری ادراری را نام ببرد 

  را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در بی اختیاری ادراری 

  .علل صدمات دستگاه ادراری را شرح دهد 

 .علل بروز سنگ های ادراری را بیان نماید 

 ببرد. انواع سنگ های ادراری را نام 

  های ادراری را شرح دهد. در سنگمراقبت های پرستاری 

                                                       سخنرانی  و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52ن :    مدت زما

 دقیقه  02   مدت زمان : 

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 سیزدهمجلسه 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:     اتاق عمل گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 عمل

 51/19/99 خ ارائه درس :تاری 99-99ل تحصیلی  :  اس

 9-01 ساعت:       دوشنبهروز:    راقبت های آنآشنایی با بیماری های داخلی و مس )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 تعداد واحد:
 نرزیاامفرمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2011 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

 ق محیطیای عروعنوان درس : بیماریه 

  : هدف کلی درس 

را بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از  یهای عروق محیطی ) ترومبوز ورید عمقی ، هایپرتنشن ، رینود، واریس و...(بیمار

 بیماری ها را بیان نماید.

 

 اهداف جزئی : 
  را بشناسد.یس( ر، واربیماریهای عروق محیطی ) ترومبوز ورید عمقی ، هایپرتنشن ، رینود ، برگانواع 

  را بیان نماید. بیماریهای عروق محیطی  هر کدام ازعلل 

   را نام ببرد. وق محیطیبیماریهای عرهر کدام از  عالیم 

   بیماریهای عروق محیطی را شرح دهد. در هر کدام از  اصول مراقبتی 

                                                     سخنرانی   و پرسش و پاسخ:                روش آموزش

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 ستراحت پرسش و پاسخ و ا 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2ان :    زم مدت  سارزشیابی در 
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 چهاردهمجلسه 
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:   اتاق عمل   گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

 51/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02دوشنبه     ساعت :  روز خلی و مراقبت های آنهای دانام درس )واحد(:آشنایی با بیماری 

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 رس : خانم مقدممد دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

  : پستانو بدخیم آشنایی با بیماریهای خوش خیم  -مروری بر آناتومی پستان عنوان درس 

  : هدف کلی درس 

 رح دهدآناتومی پستان را ش. 

  را بشناسد و  ، ماستیت ، فیبرو آدنوما ، تغییرات فیبروکیستیک و....(بدخیم  پستان ) فیشر  بیماریهای خوش خیم  و

 بیان نماید. اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها  را
 

 اهداف جزئی : 
 .اناتومی و فیزیولوژی پستان را شرح دهد 

  روشهای تشخیصی بیماریهای پستان توضیح دهد. و پیگیری بیماران را در موزش ،مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آ 

  را بیان نماید. فیشرعلل 

  را بیان نماید. ماستیت  علل 

  نام ببرد.انواع بیماری های بدخیم پستان را 

 نام ببرد.بیماریهای بدخیم پستان را یم عال 

 ح دهد.مراقبت های پرستاری در بیماری های بدخیم پستان را شر 

                                                      سخنرانی  و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

 ول درس بخش ا 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51    مدت زمان:  

 دقیقه  2مدت زمان :     یجه گیری جمع بندی و نت 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 پانزدهمجلسه 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:اتاق عمل     گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 55/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  چهارشنبه      ساعت نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4د واحد: تعدا

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه  051مدت كالس: 

 

   منبع درس  :
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

ed 2018.  thical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of med -
Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 جلد سودارث د سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و رجمه ی اسمعیلی حسین، عاباچ. ت هینکل جانیس ال، چیویر كری

 0931. تهران: جامعه نگر . 8102راست چهاردهم ، وی كاركرد عضالنی اسکلتیم: نه

               ،( 6جلد )بلک جویس ام، هوكس جین هوكانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوكس

9831سالمی. -ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر  

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 ان درس : پاتولوژی های سیستم اسکلتی و عضالنیعنو 

  : هدف کلی درس 

را  و....( ، پروزوئبیماری پاژه ، است ،و عضالنی )آرتریت ، استئومیلیتستم اسكلتی یس التو اختالپاتولوژی شایع  انواعآشنایی با 

 بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.
 

  : اهداف جزئی
 نام ببردآرتریت را  و عالئم علل. 

 یت را نام ببرد.تست های تشخیصی در بیماران مبتال به آرتر 

  در بیماران مبتال به آرتریت را شرح دهد. ستاریهای پرمراقبت 

  استئومیلیت را بیان نماید. و عالئمعلل 

 .مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به استئومیلیت را شرح دهد  

 دهد. حیرا توض سیاستئوپروز یدرمان ریو تداب یریشگیپ پاتوژنز 

  

                                                      پاسخسخنرانی  و پرسش و :                روش آموزش

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 42 مدت زمان :   

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   41ن:      مدت زما

  قیقهد  2  مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 شانزدهمجلسه 
 

اتاق تکنولوژی رشناسی کا مقطع / رشته تحصیلی:     اتاق عمل :گروه آموزشی         پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 عمل

 50/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99  سال تحصیلی  :

 05-02 ساعت:                     شنبهدوروز:    لی و مراقبت های آنماری های داخبا بی آشناییس )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 تعداد واحد:
 الهیمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

 99تاریخ بازنگری: شهریور ماه 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های گوارش  -شسیستم گوار ییولوژو فیزآناتومی عنوان درس : 

 را شرح دهد. و فیزیولوژی سیستم گوارشآناتومی هدف کلی درس :  

  را بداند. های گوارش اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری 

 اهداف جزئی : 
 های سیستم گوارشی را شرح دهد. ختمان و عملكرد اندامسا 

 های دستگاه گوارش را بیان نماید. صی در بیماریی تشخیتست ها 

  را توضیح می دهد.گوارش مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی سیستم 

                                                   و پرسش و پاسخ  سخنرانی       :   آموزش روش

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  وزشیآمنات امکا

 منبع درس  : 
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 4102 
  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 سکلیات در  

 اول درس ش بخ 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2  مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2 مدت زمان :     ارزشیابی درس 
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 مهفده جلسه
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل   گروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

 59/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  چهارشنبه      ساعت ای آنام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت هن

 06تعداد دانشجویان  :  د: نظریع واحون

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 051مدت كالس: 

 

 منبع درس  :  
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

ed 2018.  thand suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14 runnerHinkle JL, Cheever KH. B -
Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 جلدسودارث یدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و هینکل جانیس ال، چیویر كری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سع 

 0931نگر . . تهران: جامعه 8102هم راست چهارد، وی كاركرد عضالنی اسکلتیم: نه

              ( 6بلک جویس ام، هوكس جین هوكانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوكس، جلد )

9831سالمی. -رای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگرارتوپدی: ساماندهی بالینی ب  

 (Power pointکتور، اسالید )و پروژماژیک و وایت برد، ویدئ امکانات آموزشی :

 (یاستخوان ی)تومورها یاسکلت یالت عضالنبه اختال انیمراقبت و درمان مبتال عنوان درس : 

  ( شکستگی) یاسکلت یعضالن یترومابه  انیو درمان مبتال مراقبت                       

  : هدف کلی درس 

 ا از این بیماری ه ی در هر کداممراقبتاصول  وانواع تومورهای استخوانی آشنایی با 

 شکستگی هاروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در شناخت 
 

 اهداف جزئی : 
 .انواع تومورهای استخوانی را نام ببرد 

  ی را بیان نماید.تومورهای استخوانعلل 

   را نام ببرد. و بدخیم تومورهای استخوانی خوش خیمعالیم 

 دهد. حیرا توض کیمتاستات ای هیتومور استخوان اولمبتال به  نرامایب یدرمان ریو تداب علت 

  استخوانی را شرح دهد . تومور بیمار مبتال بهمراقبت های پرستاری در 

  کند. ییساحاد را شنا یشكستگ یو نشانه ها عالئم 

 کند. انیباز را ب یها یو درمان شكستگ یدن شكستگحرکت کر یو ب یجاانداز یدرمان یها روش 

 دهد. حیدرمان آنها را توض یها و نحوه  یشكستگ یریاز عوارض زودرس و تآخ یریشگیپ روش 

 .مراقبت های پرستاری در هرکدام از انواع شكستگی ها را شرح دهد 
                                                        سخنرانی و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

 دقیقه  01ن مدت زما  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 42مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   41مدت زمان:      

 دقیقه  2مدت زمان :     یجه گیری جمع بندی و نت 

 دقیقه  2مدت زمان :      ابی درسارزشی 
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 دهمجهجلسه 
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:    اتاق عمل گروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب)س( : شکدهدان
 عمل

 4/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02 اعت:س                  نبهدوشروز:    های داخلی و مراقبت های آنآشنایی با بیماری س )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 تعداد واحد:
 الهیمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

 99تاریخ بازنگری: شهریور ماه 

 

 درس : پاتولوژی های مری عنوان 

 .دام از بیماری ها را بیان  نمایدی در هر کرا بشناسد و مراقبت های پرستارانواع پاتولوژی های مری  درس :هدف کلی 

 

 :  اهداف جزئی

  را نام ببرد. مشكالت مختلف مری انواع 

  د.را توضیح دهتشخیصی خاص مری مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای 

  را نام ببرد. نسر( یكول و کامشكالت مختلف مری ) ریفالکس ، آشاالزی ، هرنی هیاتوس ، دیورتعلل 

  هر کدام از مشكالت مری را بیان نماید.عالیم 

  را شرح دهد.اصول مراقبتی در هرکدام از مشكالت مری  

 منبع درس  : 
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

                                                      و پرسش و پاسخسخنرانی                 روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 احت سخ و استرپرسش و پا 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2زمان :    مدت   ارزشیابی درس 
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 نوزدهمجلسه 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل     گروه آموزشی:         (پرستاری حضرت زینب)س:  دانشکده
 عمل

 6/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02ه      ساعتروز:  چهارشنب های داخلی و مراقبت های آن نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4حد: تعداد وا

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 051مدت كالس: 

 

 منبع درس  : 
 - Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 

2012 
ed  thurgical nursing, 14dical & skle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of meHin -

2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 
  سودارث برونر و هینكل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی

 1931. تهران: جامعه نگر . 8112راست چهاردهم ، وی یکارکرد عصبم: جلد شانزده

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) : آموزشی امکانات

  : اختالالت سیستم عصبی -آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبیعنوان درس 

 وژی سیستم عصبی را شرح دهد.آناتومی و فیزیولهدف کلی درس : 

 ( را بشناسد و اصولداخل جمجمهایش فشار افز اختالالت سیستم عصبی )تغییر در وضعیت هوشیاری ،ی عالئم نشان دهنده

 را بیان نماید. اختالالتمراقبتی در هر کدام از 

 

 اهداف جزئی : 
 .آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی را شرح دهد 

 آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی خاص اختالالت سیستم  مراقبتهای مربوط به

 .عصبی،را توضیح دهد

  ا بیان نماید.تالالت سیستم عصبی رعلل اخ 

   .عالیم بیماران مبتال به افزایش فشار داخل جمجمه را نام ببرد 

  عیت هوشیاری ، افزایش فشار داخل جمجمه را درمان ومراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به تغییر در وض

  توضیح دهد.

                                                       پاسخ سخنرانی و پرسش و               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52  مدت زمان :  

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  قهدقی  2   مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2دت زمان :    م  ارزشیابی درس 
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 بیستمجلسه 
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  ه تحصیلی:مقطع / رشت    اتاق عمل گروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 عمل

 00/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02 ساعت:          شنبهدوروز:    مراقبت های آنا بیماری های داخلی و آشنایی ب:س )واحد(نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 یسیفخانم  مسئول درس: واحد 4 تعداد واحد:
 الهیمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

 99تاریخ بازنگری: شهریور ماه 

 

 عنوان درس : پاتولوژی های معده

 های پرستاری در هر کدام از بیماری ها را بیان  نماید.مراقبت و  را بشناسد انواع پاتولوژی های معده درس : هدف کلی

 

 :  اهداف جزئی

  را بشناسد.ریت ، زخم پپتیک ، کانسر( مشكالت مختلف معده) گاستانواع 

  بروز هر کدام از بیماری های معده را بیان نماید.علل 

 ی های معده  را نام ببرد.از بیمار هر کدام عالیم 

  بیماری معده را نام ببرد.تست های تشخیصی جهت تشخیص 

  را شرح دهددر  هر کدام از بیماری های معده اصول مراقبتی 

 منبع درس  : 
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 

 (Power pointو وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) ماژیک:  امکانات آموزشی

                                                       خو پرسش و پاسسخنرانی                روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  اول درس بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 و یکم بیستمجلسه 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل      گروه آموزشی         پرستاری حضرت زینب)س(:  انشکدهد
 عمل

 05/9/99تاریخ ارائه درس  99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  چهارشنبه      ساعت نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 06داد دانشجویان  :تع نظری  نوع واحد:

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 051الس: مدت ك

 
 

 منبع درس  :  
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

ed  thrth's textbook of medical & surgical nursing, 14and suddaHinkle JL, Cheever KH. Brunner  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 
 سودارث بد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و هینكل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عا

 1931نگر .  ان: جامعه. تهر8112راست چهاردهم ، وی کارکرد عصبیم: جلد شانزده

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) امکانات آموزشی :

 عنوان درس : اختالالت سیستم عصبی 

  : هدف کلی درس 

 این اختالالتو اصول مراقبتی در هر کدام از سردرد  نواعاآشنایی با  

   های مغزیدر سكته  ، درمان ومراقبت های پرستاریعلل ، عالیمآشنایی با 

 

 

 اهداف جزئی : 
 سردرد را بیان نماید. ، عالئم و درمان انواع علل 

  سكته مغزی را بیان نماید.و عالئم علل 

 ی را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در سكته های مغز 

  در بیماران مبتال به سكته های مغزی را نام ببرد.تست های تشخیصی 

 

                                                       ی  و پرسش و پاسخسخنران               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه42مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   41مدت زمان:      

 دقیقه  2مدت زمان :     جه گیری جمع بندی و نتی 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 دومجلسه بیست و 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل   گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 09/19/99: تاریخ ارائه درس 99-99سال تحصیلی  :  

 9-01روز:   دوشنبه       ساعت:  نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 91كالس: مدت 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 
 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژكتور، اسالید )امکانات آموزشی : 

  : نفسیر سیستم تقدامات تشخیصی دا -آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسیعنوان درس 

  : هدف کلی درس 

 .آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی را شرح دهد 

  .اقدامات تشخیصی در سیستم تنفسی را بشناسد 

 

 اهداف جزئی : 
 .ساختمان و عملكرد دستگاه تنفس فوقانی و تحتانی را شرح دهد 

 ا خاص اختالالت سیستم تنفسی،ر ای تشخیصیاران را در روشهراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیمم

 توضیح دهد.

                                                       سخنرانی و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02ت زمان :    مد

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 سومجلسه بیست و 
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  ی:شته تحصیلمقطع / ر     لاتاق عم وزشی:گروه آم         پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 عمل

 09/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02 ساعت:       شنبهدوروز:    آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آنس )واحد(:نام در
 06تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 سیفیخانم  مسئول درس: واحد 4 تعداد واحد:
 الهیمدرس : خانم  دقیقه 91 س:مدت كال

 99تاریخ بازنگری: شهریورماه 
. 

 منبع درس  :   
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 (Power pointپروژکتور، اسالید )د، ویدئو ماژیک و وایت برات آموزشی : امکان

 عنوان درس : پاتولوژی های روده

 : را بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.  انواع پاتولوژی های روده هدف کلی درس 

 

  : اهداف جزئی 
  یت لپاندسیت ، پریتونیت ، کرون ، کوبی روده آحریک پذیر و بیماریهای التهامشكالت مختلف روده ) سندرم روده تانواع

 را بشناسد. و اختالت آنورکتال (اولسروز 

  بروز بیماری های التهابی روده را بیان نماید. علل 

   بیماری های التهابی روده را نام ببرد.عالیم 

 رد.تست های تشخیصی جهت تشخیص بیماری التهابی روده را نام بب 

   را شرح دهدهابی روده ی های التدر بیمار اصول مراقبتی. 

  آپاندیسیت را بیان نماید.علل بروز 

  .عالیم آپاندیسیت را نام ببرد 

 .تست های تشخیصی جهت تشخیص آپاندیسیت را نام ببرد 

  اصول مراقبتی  در آپاندیسیت را شرح دهد.  

                                                      اسخو پرسش وپسخنرانی                 روش آموزش :

  دقیقه  01ت زمان مد مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2  زمان :   مدت  ارزشیابی درس 
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 چهارمو  جلسه بیست

 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل    گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 51/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  چهارشنبه      ساعت  لی و مراقبت های آنی های داخرس )واحد(:آشنایی با بیمارنام د

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 051مدت كالس: 

 

 منبع درس  :  
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

ed  thr KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheeve -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 
 سودارث  ی برونر وژیال. پرستاری داخلی جراح هینكل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی

 1931. تهران: جامعه نگر . 8112ردهم راست چها، وی کارکرد عصبیم: جلد شانزده

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) امکانات آموزشی :

 : اختالالت سیستم عصبی عفونی عنوان درس 

  : ی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.ول مراقبترا بشناسد و اص داخل جمجمهخونریزی  نواعاهدف کلی درس 

  اختالالت سیستم عصبی عفونی ) مننژیت ، آیسه مغزی و..( را بشناسد و اصول مراقبتی در هرکدام از بیماری ها را بیان

 .نماید
 

 جزئی : اهداف 

 نماید.و با هم مقایسه را بشناسد  خونریزی داخل جمجمه نواعا 

 خونریزی های جمجمه را توضیح دهد. مان انواعروش های تشخیص و در 

  مننژیت را بیان نماید.و عالئم علل 

  .مراقبت های های پرستاری در مننژیت را شرح دهد 

 بیماران مبتال به آبسه مغزی را شرح دهد. مراقبت های پرستاری در هر 

                                                     پاسخ سخنرانی   و پرسش و               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 42مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   41مدت زمان:      

  دقیقه  2  مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2:     مدت زمان  ارزشیابی درس 
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 جمپنجلسه بیست و 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل    گروه آموزشی:         س(پرستاری حضرت زینب):  دهدانشک

 52/19/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 9-01روز:   دوشنبه      ساعت:  راقبت های آنداخلی و منام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های 

 06تعداد دانشجویان  : ظری نوع واحد: ن

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointوایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ک و ماژی:  امکانات آموزشی

 عنوان درس : اختالالت سیستم تنفس فوقانی

را بشناسد و اصول مراقبتی در هر  ژیت و...(اختالالت سیستم تنفس فوقانی) رینیت ، سینوزیت ، فارن انواعهدف کلی درس : 

  اید.کدام از بیماری ها را بیان نم
 

 اهداف جزئی : 
 هر کدام از اختالالت سیستم تنفس فوقانی را بیان نماید. علل 

  اختالالت سیستم تنفس فوقانی را نام ببرد. هر کدام از  عالیم 

  ینیت ، سینوزیت ، فارنژیت ، الرژنیت  ( را توضیح قانی، ) راختالالت سیستم تنفس فو در های پرستاری مراقبت های

 دهد.

                                                   و پرسش و پاسخی سخنران               :زش روش آمو

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52ن :    مدت زما

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

 دقیقه  2    مان :مدت ز بندی و نتیجه گیری  جمع 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 ششمجلسه بیست و 
 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  / رشته تحصیلی:مقطع ل   اتاق عم گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 52/9/99 تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02شنبه       ساعت: دوروز:    :آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آننام درس )واحد(

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 یفیس: خانم سمسئول در واحد 4تعداد واحد: 

 الهیمدرس : خانم  دقیقه 91الس: مدت ك

 99تاریخ بازنگری: شهریورماه 
. 

 منبع درس  :   
  .Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointیت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید )اژیک و وام:  امکانات آموزشی

 عنوان درس : پاتولوژی های کیسه صفرا 

 : هدف کلی درس 

  را بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را  تولوژی های کیسه صفرا ) سنگ کیسه صفرا ، کوله سیستیت(انواع پا

  بیان نماید.

 

 اهداف جزئی : 

 کیسه صفرا  را نام ببرد. الت مختلفانواع مشك 

 .انواع سنگ های صفراوی را نام ببرد 

 ببرد. تست های تشخیصی جهت تشخیص سنگ های صفراوی را نام 

 .علل بروز سنگ ها ی صفراوی را بیان نماید 

  م سنگ های صفراوی را نام ببرد.عالی 

  اصول مراقبتی  در بیماران مبتال به سنگ های صفراوی را شرح دهد. 

 ز کوله سیستیت را بیان نماید.علل برو 

 .عالیم کوله سیستیت را نام ببرد 

 ه سیستیت را نام ببرد.تست های تشخیصی جهت تشخیص بیماران مبتال به کول 

  به کوله سیستیت را شرح دهد.اصول مراقبتی در بیماران مبتال 

 

                                                     سخنرانی   و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 ت پرسش و پاسخ و استراح 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2دت زمان :    م  بی درسارزشیا 

 
 



27 

 

 
 

 متهفجلسه بیست و 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل     گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده
 عمل

 50/9/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02روز:  چهارشنبه      ساعت  ی های داخلی و مراقبت های آنبا بیمار نام درس )واحد(:آشنایی

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4احد: تعداد و

 ی الریمدرس : خانم اسد دقیقه 051مدت كالس: 

 

 منبع درس  :  
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

ed  thsurgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical &  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 
 سودارث ی برونر و اخلی جراحجانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری د هینكل

 1931. تهران: جامعه نگر . 8112راست چهاردهم ، وی کارکرد عصبیم: جلد شانزده

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) :امکانات آموزشی 

 عنوان درس : اختالالت سیستم عصبی دژنراتیو

  : تی در هرکدام از گراویس و....( را بشناسد و اصول مراقب )میاستنی اختالالت سیستم عصبی دژنراتیوهدف کلی درس

 .بیماری ها را بیان نماید
 

 اهداف جزئی : 
  نام ببرد.میاستنی گراویس  را  و عالئمعلل 

 .مراقبت های پرستاری در میاستنی گراویس را شرح دهد 

  گیلن باره را بیان نماید.و عالدم علل 

 د.علل پارکینسون را بیان نمای 

 های پرستاری در هر بیماران مبتال به گیلن باره را شرح دهد. مراقبت 

 نسون را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در هر بیماران مبتال به پارکی  

                                                     سخنرانی   و پرسش و پاسخ               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 یات درسکل  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 42مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   41مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 هشتمجلسه بیست و 
 
 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل     گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  هدانشکد
 عمل

 5/01/99خ ارائه درس :ریتا 99-99سال تحصیلی  :  

 9-01: روز:  دوشنبه      ساعت نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 06تعداد دانشجویان  :  احد: نظرینوع و

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

. 

 :    منبع درس
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

 عنوان درس : اختالالت سیستم تنفس تحتانی 

  : تالالت سیستم تنفس تحتانی، ) برونشیت حاد و مزمن ، آمفیزم ، آسم ، پنومونی ، آمبولی ، سل ریوی خاهدف کلی درس

 بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام را بیان نماید. را و...( زمن ریوی، بیماریهای م
 

 اهداف جزئی : 
 .علل برونشیت را بیان نماید 

   برونشیت حاد و مزمن را نام ببرد.عالیم 

 را شرح دهد. برونشیت حاد و مزمن در های پرستاریهای  قبتمرا 

  را بیان نماید. آسم علل 

 .عالیم آسم را نام ببرد 

  یماران مبتال به آسم را نام ببرد.صی برای بهای تشخیتست 

 .اصول مراقبتی در بیماران مبتال به آسم را بیان نماید 

   توضیح دهد.علل پنومونی را 

 برد.عالیم پنومونی را نام ب 

 .اصول مراقبتی در بیماران مبتال به پنومونی را توضیح دهد 

                                                      پاسخسخنرانی  و پرسش و                روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52:     زمانمدت 

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  هدقیق  2 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      بی درسارزشیا 
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 نهمجلسه بیست و 
 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل    گروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

  5/01/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02نبه       ساعت: شدوروز:    اخلی و مراقبت های آناری های دنام درس )واحد(:آشنایی با بیم

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 الهیمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

 99رماه وتاریخ بازنگری: شهری
. 

 :منبع درس  
  .Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 
 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2004 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

  : پاتولوژی های پانکراس -کبدپاتولوژی های عنوان درس 

اصول مراقبتی در هر  کبد ) یرقان ، هپاتیت ، سیروز و عوارض آن ، کانسر( را بشناسد ولوژی های انواع پاتوهدف کلی درس : 

 کدام از بیماری ها را بیان نماید.

 ا بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.انواع پاتولوژی های پانكراس)پانكراتیت حاد و مزمن ( ر

 اهداف جزئی : 

 یان نماید.یروز را بعلل س 

  بیماران را در روشهای تشخیصی خاص کبد ، ،را توضیح دهد.مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری 

 .عالیم سیروز را نام ببرد 

   شرح دهد.اصول مراقبتی در سیروز را 

 .انواع پانكراتیت را نام ببرد 

 برد.را نام ب تست های تشخیصی جهت تشخیص پانكراتیت حاد و مزمن 

 .علل بروز پانكراتیت حاد را بیان نماید 

 ت مزمن را بیان نماید.علل بروز پانكراتی 

 .عالیم پانكراتیت را نام ببرد 

 .اصول مراقبتی در پانكراتیت را شرح دهد 

 را نام ببرد. انواع سرطان کبد 

 .انواع سرطان پانكراس را نام ببرد 

 .علل بروز سرطان کبد را بیان نماید 

 طان پانكراس را بیان نماید.ل بروز سرعل 

  ببرد.علل نارسایی برق اسای کبدی را نام  
                                                       سخنرانی و پرسش و پاسخ:                روش آموزش

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 س خش دوم درب 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51    مدت زمان:  

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 سی امجلسه 

 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  رشته تحصیلی: مقطع /   تاق عمل اگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 4/01/99ائه درس :تاریخ ار 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02ساعت روزچهارشنبه       نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 م سیفیمسئول درس: خان واحد 4تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 051دت كالس: م

 

 منبع درس  :  
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

ed  thheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, C -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 
  جلد سودارث . پرستاری داخلی جراحی برونر و یعت اسماعیل و همكارانشرهینكل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی

 1931. تهران: جامعه نگر . 8112ردهم راست چها، ویپوست و سوختگی: چهاردهم

 (Power pointید )تور، اسالماژیک و وایت برد، ویدئو پروژک:  امکانات آموزشی

  : آشنایی با بیماریهای شایع پوستی-مروری بر آناتومی و فیزیولوژی پوست عنوان درس 

 هدف کلی درس : 

 آناتومی و فیزیولوژی پوست  را شرح دهد.

  ری ها را نام م از بیمارا بشناسد و صول مراقبتی در هر کدا  رماتیت ، پسوریازیس و...(پوستی) آکنه ولگاریس ، دبیماریهای شایع

 ببرد.
 

 اهداف جزئی : 
 .آناتومی و فیزیولوژی پوست را توضیح دهد 

 را بیان نماید. علل آکنه ولگاریس 

  .انواع  درماتیت را نام ببرد 

  .عالیم پسوریازیس را نام ببرد   

 شرح دهد.ام از بیماری ها را صول مراقبتی در هر کدا 
                                                      سش و پاسخانی  و پرسخنر               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 42 مدت زمان :   

 دقیقه  02   مدت زمان : 

 دقیقه   41مدت زمان:      

 دقیقه  2ن :    مدت زما  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 سی و یکمجلسه 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  تحصیلی:مقطع / رشته اتاق عمل      گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکده

 9/01/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 9-01به      ساعت: دوشنروز:   )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آننام درس 

 06تعداد دانشجویان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 الهیرس : خانم مد دقیقه 91مدت كالس: 

 99 ور ماهتاریخ بازنگری: شهری

 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2114 
 (Power pointد، ویدئو پروژکتور، اسالید )ماژیک و وایت بر:  امکانات آموزشی

 زالت هیوفی، اختالدیابت- آناتومی و فیزیولوزی غددعنوان درس : 

  : اختالالت هیپوفیز و آدرنال را بشناسد و اصول مراقبتی در هر  -آناتومی و فیزیولوزی غدد را شرح دهد.هدف کلی درس

 کدام از بیماری ها را بیان نماید.
 

 : اهداف جزئی 
 .ساختمان و عملكرد غدد داخلی را شرح دهد 

  را نام ببرد.اواع دیابت 

 .علل دیابت را توضیح دهد 

 ی درمانی در دیابت را شرح دهد.مراقبت ها 

 .انواع اختالالت هیپوفیز را نام ببرد 

  .علل دیابت بی مزه  را شرح دهد 

 .علل سندرم ترشح هورمون آنتی دیورتیک را شرح دهد 

  بیان نماید.  را آدیسونعلل 

 رد.عالیم بیماران مبتال به آدیسون را نام بب 

  را بیان نماید. کوشینگ  علل 

 تال به کوشینگ را نام ببرد.بیمار مب عالیم 

 را بیان نماید.فئوکروسیتوما  علل 

 .اصول مراقبتی در بیماران با مشكالت مختلف آدرنال شرح دهد 

                                                        و پاسخو پرسش  سخنرانی:                روش آموزش

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2:    مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 و دومجلسه سی 

 

اتاق تکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی: اتاق عمل     گروه آموزشی:         ت زینب)س(ستاری حضرپر:  دانشکده
 عمل

 9/01/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02عت: روز:  دوشنبه      سا ایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آننام درس )واحد(:آشن

 06یان  :اد دانشجوتعد نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 الهیمدرس : خانم  دقیقه 91مدت كالس: 

 99تاریخ بازنگری: شهریورماه 
 

 منبع درس  :  
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

 Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ) امکانات آموزشی :

  : پاراتیروئید پاتولوژی های تیروئید،عنوان درس 

  : روئید،(یپارا تیروئید، هایپرپارات )هیپو تیروئید، هایپر تیروئید هیپوپاراتیروئید تولوژی های تیروئید،انواع پاهدف کلی درس 

 ا بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها بیان نماید.ر

 اهداف جزئی : 
  را بیان نماید.تیروئیدیت علل 

  را بیان نماید. هیپو تیروئیدعلل 

 ه هیپوتیروئیدی را نام ببرد.عالیم بیماران مبتال ب 

  رد.برا نام ب اختالالت تیروئیدیتست های تشخیصی در بیماران مبتال به 

  را بیان نماید. ایپر تیروئید هعلل 

  هایپرتیروئیدی را نام ببرد.عالیم بیماران مبتال به 

  را شرح دهد.در بیماران مبتال به مشكالت تیروئیدی اصول مراقبتی 

  ئید را بیان نماید.علل هیپوپاراتیرو 

 .علل هیپرپاراتیروئید را بیان نماید 

 ببرد. ید را نامئعالیم بیماران مبتال به هیپوپاراتیرو 

 .عالیم بیماران مبتال به هیپرپاراتیروئید را نام ببرد 

  را شرح دهد در بیماران با اختالالت پاراتیروئیدی  اصول مراقبتی.  

                                                       و پرسش و پاسخ سخنرانی:                روش آموزش

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 یات درسکل  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه52مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   51مدت زمان:      

  دقیقه  2ت زمان :    مد جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2مدت زمان :      ارزشیابی درس 
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 سومو  جلسه سی

 
 
 

 اتاق عملتکنولوژی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:اتاق عمل     گروه آموزشی:         پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 00/01/99تاریخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 05-02شنبه      ساعت چهارروز:   درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آننام 

 06تعداد دانشجویان  :  یواحد: نظرنوع 

 مسئول درس: خانم سیفی واحد 4تعداد واحد: 

 اسدی الریمدرس : خانم  دقیقه 051مدت كالس: 

. 

 منبع درس  :  
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

ed  thsuddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14d nner anHinkle JL, Cheever KH. Bru -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 

 
  سودارث . پرستاری داخلی جراحی برونر و نشریعت اسماعیل و همكاراهینكل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی

 1931نگر .  عهان: جام. تهر8112راست چهاردهم ، ویپوست و سوختگی: جلد چهاردهم

 (Power pointماژیک و وایت برد، ویدئو پروژکتور، اسالید ):  امکانات آموزشی

  : ومورهای پوستیبیماریهای عفونی و تعنوان درس 

  : هدف کلی درس 

 .را بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید عفونی و تومورهای پوستیبیماریهای 
 

 :  هداف جزئیا
 را بیان نماید. علل بیماریهای عفونی پوستی 

 .عالیم بیماری های عفونی پوستی را نام ببرد 

   نام ببرد.را نومورهای پوستی و عالئم انواع 

 تی را توضیح دهد.روش های درمانی تومورهای پوس 

                                                        و پرسش و پاسخ سخنرانی               روش آموزش :

  دقیقه  01مدت زمان  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 اسخ و استراحت پرسش و پ 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 42مدت زمان :    

 دقیقه  02مدت زمان :    

 دقیقه   41مدت زمان:      

  دقیقه  2مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  2    دت زمان :م  ارزشیابی درس 

 
 
 


