
 
 

 

  

 

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 

 پیوسته مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی     بیهوشیپرستاری       گروه آموزشی:  :  دانشکد

 17/11/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1402 نیمسال دومسال تحصیلی  : 

 13-15ساعت:           دوشنبهروز:      2بیماری های داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم سرانجاممسئول درس:  (یواحد نظر 2)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب  :مدرس دقیقه 80مدت کالس: 

 1401 بهمنتاريخ تدوين / بازنگری:
 

 : عنوان جلسه
 بیماری های غدد مترشحه داخلی ) تیرویید، هیپوفیز و دیابت( 

 هدف کلی جلسه :  

 بیماری های غدد مترشحه داخلیآشنایی با 
 دانشجو بايد بتوانداهداف اختصاصی : 

 .دهد حیرا توض یو قدام یخلف زیپوفیا ختالالت غده ه-

  دهد حیرا توض زیپوفیبه اختالالت غده ه انیمراقبت از مبتال-

 .دهد حیرا توض دیروئیهورمونهای غده ت

 .دهد حیرا توض دیروئیعالئم کم کاری غده ت

 .دهد حیرا توض دیروئیعالئم پر کاری غده ت

 .دهد حیرا توض دیروئیدرمان و پرکاری تمراقبت و 

 حضوری      روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی :  

 تکلیف     فعالیت آموزشی : 

 میان ترم: عنوان و نوع آزمون
  منبع درس :

 
-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller.Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. 
 
-Robert K. Stoelting; et al Anesthesia And C-Existing Disease. Sunders/Elsevier. Latest 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



-Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 

Nursing .(End ed). Philadelphia: Lippincott. 
-Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical 

Nursing.(Ended).Philadelphia:Saunders 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه دوم
 

 پیوسته مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی     بیهوشیپرستاری       گروه آموزشی:  :  دانشکد

 24/11/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:           دوشنبهروز:      2بیماری های داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 عملی-نوع واحد: نظری
 

 12تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم سرانجاممسئول درس:  (یواحد نظر 2)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب  :مدرس دقیقه 80مدت کالس: 

 1401 بهمنتاريخ تدوين / بازنگری:
 : عنوان جلسه

 پاراتیرویید، و غده آدرنال(بیماری های غدد مترشحه داخلی )  ادامه 

 هدف کلی جلسه :  

 بیماری های غدد مترشحه داخلیآشنایی با 
 دانشجو بايد بتوانداهداف اختصاصی : 

 دهد. حیرا توض پاراتیروییدعالئم کم کاری غده 
 دهد. حیرا توض پاراتیروییدپر کاری غده  عالئم

 دهد. حیرا توض غده پاراتیروییدپرکاری کم کاری و و درمان و  مراقبت
 .دهد حیعالئم کم کاری غده آدرنال را توض

 .دهد حیپر کاری غده آدرنال را توض عالئم

 دهد حیرا توض تومایفئوکروماس
 حضوری      روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی :  

 تکلیف     فعالیت آموزشی : 

 میان ترمعنوان و نوع آزمون : 
  منبع درس :

 
-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller.Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. 
 
-Robert K. Stoelting; et al Anesthesia And C-Existing Disease. Sunders/Elsevier. Latest 
-Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 

Nursing .(End ed). Philadelphia: Lippincott. 
-Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical 

Nursing.(Ended).Philadelphia:Saunders 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 

 جلسه  سوم
 

 پیوسته مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی     بیهوشیپرستاری       گروه آموزشی:  :  دانشکد

 01/12/1401تاريخ ارائه درس :  1401-1402سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:           دوشنبهروز:      2بیماری های داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 12تعداد دانشجويان  :  نوع واحد: نظری

 سرکار خانم سرانجاممسئول درس:  (یواحد نظر 2)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب  :مدرس دقیقه 80مدت کالس: 

 1401 بهمنتاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های دستگاه گوارش : عنوان جلسه

 آشنایی با بیماری های دستگاه گوارشهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 و...( را توضیح دهد.  اتالیفتق هبیماری های شایع مری )آشاالزی، -

 بیماری های معده ) زخم پپتیک ( را شرح دهد-

 آپاندیسیت و پریتونیت را توضیح دهد

 التهابی روده ) کرون و کولیت( را توضیح دهد بیماری های

 مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های دستگاه گوارش را بیان کند-
 روش آموزش :  حضوری      

 ویدئو پروژکتور، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی :  

 تکلیف     فعالیت آموزشی : 

 میان ترم: عنوان و نوع آزمون : 
 منبع درس : 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller.Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. 
 
-Robert K. Stoelting; et al Anesthesia And C-Existing Disease. Sunders/Elsevier. Latest 
-Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 

Nursing .(End ed). Philadelphia: Lippincott. 
-Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical 

Nursing.(Ended).Philadelphia:Saunders 

    : دقیقه    5مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 5:   مدت زمان 

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 

 

 جلسه چهارم

 بری، هوشكارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:          هوشبریگروه آموزشی:                  حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 8/12/1401تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 بیماریهای تغذیه ای:  جلسهعنوان 

 بیماریهای تغذیه ای ایی با آشن:  جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 .اختالالت فیزیولوژیک همراه با چاقی را بیان کند 

 .عالئم، نشانه ها و درمان سوء تغذیه را شرح دهد 

  متابولیسم کربوهیدرات را بیان کند.اختالالت 

 .با تغذیه کامل وریدی و عوارض ناشی از آن آشنا شود 

 تركیبی       /   مجازی        /            حضوری    روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 میان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جلسه پنجم

 

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماریهای شایع روانی:  جلسهعنوان 

 بیماریهای شایع روانیآشنایی با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی, عالئم و نشانه های بیماریهای شایع روانی را نام ببرد 

 اقدامات درمانی الزم در بیمارییهای شایع روان را بیان کند 

 .مراقبتهای پرستاری الزم در ارتباط بیماریهای شایع روان را شرح دهد 

 تركیبی       /   مجازی        /               حضوری روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 میان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه ششم

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 22/12/1401تاريخ ارائه درس : 1401-1402تحصیلی نیمسال دوم سال سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 الریسرکار خانم اسدی  :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم عضالنی حرکتی اختالالت:  جلسهعنوان 

 سیستم عضالنی حرکتی اختالالت با آشنايی:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 شامل همبند بافت و حرکتی سیستم اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاری مراقبت و ساماندهی چگونگی 

 صدمات

 بر مبتنی را کشیدگی و خوردگی پیچ رفتگیها، در آن، انواع و شکستگیها مفاصل، و حرکتی عضالنی سیستم 

 .دهد شرح را پرستاری فرآیند

 و نقرسی آرتریت و نقرس استئوماالسی، پایه، بیماری استئوپروز، شامل استخوان متابولیکی اختالالت 

 .دهد شرح را استئوآرتریت
 دهد حتوضی را )فقرات ستون سل و مفاصل و استخوانی سل عفونی، آرتریت استئومیلت،( استخوان عفونتهای. 

 تركیبی       /   مجازی        /             حضوری   روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 میان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 

 جلسه هفتم

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 14/1/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم اسدی الری :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم عضالنی حرکتی اختالالت:  جلسهعنوان 

 سیستم عضالنی حرکتی اختالالتآشنایی با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 و نقرسی آرتریت و نقرس استئوماالسی، پایه، بیماری استئوپروز، شامل استخوان متابولیکی اختالالت 

 .دهد شرح را استئوآرتریت
 دهد حتوضی را )فقرات ستون سل و مفاصل و استخوانی سل عفونی، آرتریت استئومیلت،( استخوان عفونتهای. 

 تركیبی       /   مجازی        /             حضوری   روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 میان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه  هشتم

 

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 21/1/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ناهنجاری های مادرزادی:  جلسهعنوان 

 گوارش( -آشنایی با ناهنجاریهای مادرزادی كودكان و نوزادان)قلبی:   جلسههدف كلی 

:  اختصاصیاهداف 
عروقی  بعد از تولد نوزاد را با دوره جنینی مقایسه کند.  -. تغییرات به وجود آمده در سیستم قلبی2  

.انواع بیماریهای مادرزادی قلبی،  پاتولوژی، بررسی، درمان و اقدامات پرستاری مربوط به آن را شرح دهد.3  

. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهد. 4   

 . پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد.5
 درمان و تدابیر پرستاری آن را شرح دهد.  . پاتوفیزیولوژی انواع ناهنجاریهای مقعد و راست روده، عالئم،1

 . پاتوفیزیولوژی، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از امفالوسل را توضیح دهد. 2

 . پاتوفیزیولوژی، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل شکاف لب و کام را توضیح دهد.3

 تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل آترزی مری را توضیح دهد. . پاتوفیزیولوژی، عالئم،4

 . پاتوفیزیولوژی، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از فتق دیافراگمی را توضیح دهد.7

 

 تركیبی       /   مجازی        /            حضوری    روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

 . تهران :نشر جامعه  1390درسنامه پرستاری ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا .-

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2011مبانی طب کودکان نلسون .2

 کودک بیمار ، دکتر ژیال میرالشاری .3

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last 

ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last 
ed.).philadelphia:W.B.saunders 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 



 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم

 

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 28/1/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم فرامرزيان :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ناهنجاری های مادرزادی كودكان و نوزادان:  جلسهعنوان 

 مغز و اعصاب( –ناهنجاری های مادرزادی كودكان و نوزادان)تنفسی آشنایی با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  آنسفالوسل را توضیح دهد.پاتوفیزیولوژی، عالئم و تدابیر پرستاری در نوزاد مبتال به 

  .پاتوفیزیولوژی، عالئم و تدابیر پرستاری در نوزادان مبتال به میکروسفالی را بیان کند 

  هیدروسفالی را تعریف کرده، پاتوفیزیولوژی، عالئم، روشهای تشخیصی و اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل را توضیح

 دهد. 

  آن را توضیح دهد. اسپاینا بیفیدا را تعریف کرده و انواع 

  مننگوسل و مننگومیلوسل را تعریف کرده و تدابیر پرستاری و درمان های الزم قبل و بعد از عمل جراحی را توضیح
 دهد.

  .پاتوفیزیولوژی انواع ناهنجاریهای مقعد و راست روده، عالئم، درمان و تدابیر پرستاری آن را شرح دهد 

  .پاتوفیزیولوژی، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از امفالوسل را توضیح دهد . 



 .پاتوفیزیولوژی، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری قبل و بعد از عمل شکاف لب و کام را توضیح دهد . 

 از عمل آترزی مری را توضیح دهد. پاتوفیزیولوژی، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری قبل و بعد 

 .پاتوفیزیولوژی، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت های پرستاری از فتق دیافراگمی را توضیح دهد 

 تركیبی       /   مجازی        /            حضوری    روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

 . تهران :نشر جامعه  1390درسنامه پرستاری ونگ ، آرزومانیاس ،سونیا .

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2011مبانی طب کودکان نلسون .2

 کودک بیمار ، دکتر ژیال میرالشاری .3

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last 

ed).St.louis:Mosby. 

5. James,S.R.,Ashwill,J.W.,Droske,S.G.Nursing Care of children.(last ed.). 

6. Schulte,E.B.,Price,D.L.,Thompsons Pediatric  Nursing(last 
ed.).philadelphia:W.B.saunders 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه دهم

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 11/2/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 12 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:



 

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم اسدی الری :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت سیستم عصبی:  جلسهعنوان 

 اختالالت سیستم عصبیآشنایی با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  ادراکی شامل اختالالت سطح هوشیاری، کما،  –نحوه مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم شناختی

 تشنج و انواع آن، صرع، تومورهای مغزی را بیان کند.

  را شرح دهد. (عنکبوتیهاختالالت خونریزی دهنده مغزی)خونریزی های زیر 

 .عفونتهای مغزی)آبسه مغزی(، سکته مغزی، حمالت گذرای ایسکمیک را توضیح دهد 

 .اختالالت سیستم اعصاب محیطی)درد کمر، هرنی دیسک مهره ای و تومورهای نخاع( توضیح دهد 

 تركیبی       /   مجازی        /            حضوری    روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه يازدهم



 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 18/2/1402درس :تاريخ ارائه  1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم اسدی الری :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت سیستم عصبی:  جلسهعنوان 

 اختالالت سیستم عصبیآشنای با :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  اختالالت دژنراتیو مغزی)آلزایمر، کره هانتینگتون، پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس، سندرم گیلن باره، میاستنی

 نخاعی( را توضیح دهد.گراو، اسکلروز جانبی 

 .صدمات مغزی و نخاعی)افزایش فشار داخل جمجمه ای( را توضیح دهد 

 .اعمال جراحی مغز را بیان کند 

  را توضیح دهدسردرد و انواع آن 

 تركیبی       /   مجازی        /               حضوری روش آموزش : 

 برد، ماژیک ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جلسه دوازدهم

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 25/2/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2جراحی بیماری های داخلی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 سرکار خانم رحمتی :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماریهای شایع زنان:  جلسهعنوان 

 آشنایی  با بیماریهای شایع زنان:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 با انواع بیماریهای شایع زنان آشنا گردد 

 تظاهرات بالینی بیماریهای شایع زنان را شناسایی نمایند 

 روشهای متداول تشخیصی را بیان نمایند 

  نمایددرمان های متداول بیماریهای شایع زنان را شرح 

 تركیبی       /   مجازی        /              حضوری  روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 2022بیماریهای زنان نواک 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جلسه سیزدهم

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 1/3/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: دوشنبه                     روز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 واحد: تعداد

 خانم سرانجام :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماریهای چشم:  جلسهعنوان 

 آشنایی با بیماریهای چشم:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 آناتومی و فیزیولوژی چشم را بیان کند 

 گلوکوم را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد 

 .عالئم بالینی و یافته های تشخیصی گلوکوم را شرح دهد 

 عالئم بالینی، یافته های تشخیصی و اقدامات پرستاری در کاتاراکت را نام ببرد 

 .عالئم بالینی، یافته های تشخیصی و اقدامات پرستاری در جدا شدگی شبکیه را شرح دهد 

 تركیبی       /   مجازی        /               حضوری :  روش آموزش

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 
-Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 

Nursing .(End ed). Philadelphia: Lippincott. 
 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    



  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 جلسه چهاردهم

 

 كارشناسی، هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:          گروه آموزشی:  هوشبری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 3/3/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                     چهارشنبهروز:     2بیماريهای داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 12 تعداد دانشجويان  :

 خانم سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 خانم سرانجام :مدرس دقیقه120مدت کالس: 

 1401بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماریهای عفونی:  جلسهعنوان 

 عفونیآشنایی با بیماریهای :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع عوامل ایجاد کننده تب را نام ببرد 

 عفونت بیمارستانی را تعریف کند 

 عالئم بالینی و درمان شوک عفونی را بیان کند 

  بیماریهای شایع عفونی در بخشICU بیان کند 

 تركیبی       /   مجازی        /            حضوری    روش آموزش : 

 ویدئو پروژكتور و كامپیوتر، وایت برد، ماژیک امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :
 

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 
- Robert K. Stoelting, et al Anesthesia And Co-Existing Disease.Sunders/elsevier. Latest ed. 

 1400اصول مراقبت از بیمار دوگاس. مترجم فروزان آتش زاده و همکاران. ناشر گلبان. -
 1398یز. تالیف دكتر محمد رضا عسگری ودیال CCU, ، INUكتاب جامع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای -
 

 دقیقه5مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 50مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه40مدت زمان:    

  دقیقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 



 

 

 

 

 

 پانزدهمجلسه 
 

 پیوسته مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی     بیهوشیپرستاری       گروه آموزشی:  :  دانشکد

 08/03/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1402  نیمسال دومسال تحصیلی  :

 13-15ساعت:           دوشنبهروز:      2بیماری های داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 12تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم سرانجاممسئول درس:  (یواحد نظر 2)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب  :مدرس دقیقه 80مدت کالس: 

 1401 بهمنتاريخ تدوين / بازنگری:
 : عنوان جلسه

 بیماری های صفراوی، بیماری های کبد و پانکراس 

 هدف کلی جلسه :  

 کبد و مجاری صفراوی بیماری هایآشنایی با 
 اهداف اختصاصی : 

 بیماری های کبد ) سیروز کبدی، آسیت(را شرح دهد.-

 بیماری های کیسه صفرا) سنگ کیسه صفرا، التهاب کیسه صفرا( را توضیح دهد-

 پانکراتیت را توضیح دهد

 مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های کبد و مجاری صفراوی را بیان کند-

 حضوری      روش آموزش :  

 امکانات آموزشی :  

 ویدئو پروژکتور، سیستم کامپیوتر

 تکلیف     فعالیت آموزشی : 

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 
  منبع درس :

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller.Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. 
 
-Robert K. Stoelting; et al Anesthesia And C-Existing Disease. Sunders/Elsevier. Latest 
-Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 

Nursing .(End ed). Philadelphia: Lippincott. 
-Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical 

Nursing.(Ended).Philadelphia:Saunders 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 كلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  35مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 شانزدهمجلسه 
 

 پیوسته مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی     بیهوشیپرستاری       گروه آموزشی:  :  دانشکد

 10/03/1402تاريخ ارائه درس :  1401-1402  نیمسال دومسال تحصیلی  :

 13-15ساعت:         چهارشنبهروز:      2بیماری های داخلی جراحی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 12تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم سرانجاممسئول درس:  (یواحد نظر 2)  تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب  :مدرس دقیقه 80مدت کالس: 

 1401 بهمنتاريخ تدوين / بازنگری:
 

 : عنوان جلسه
 سرطان های شایع 

 هدف کلی جلسه :  

 سرطان های شایعآشنایی با 
 اهداف اختصاصی : 

 مکانیسم ایجاد و روش های درمان سرطان را بیان کند.

سرطان های شایع را  نامبرده )ریه، پروستات، و پستان( اتیولوژی، عالیم بالینی و درمان  آنها را توضیح 

 دهد
    مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی :  

 سیستم کامپیوتر

 تکلیف     فعالیت آموزشی : 

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 
  منبع درس :

-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller.Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. 
 
-Robert K. Stoelting; et al Anesthesia And C-Existing Disease. Sunders/Elsevier. Latest 
-Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 

Nursing .(End ed). Philadelphia: Lippincott. 
-Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical 

Nursing.(Ended).Philadelphia:Saunders 

 مدت زمان:     دقیقه :    مقدمه 

 كلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :   دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


