
 
 

 

  

 
 

 

 هجبزی (lesson Plan)روزانه طرح درس 
 

 

 جلسه اول
 

                        پرستاریکارشىاسی  مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      : ٌداوشکد

 18/07/00 :تبريخ ارائه درس 400-401:  سبل تحصيلي

 10-12سبعت:                           یکـٌجِ روز: فیضیَلَطی نبم درس )واحذ(:

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 :تعذاد دانطجويبن

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00 ببزنگری:تذوين /  تبريخ
 

 فیضیَلَطی ػلَل:  جلسٍعىًان 

 ٌبیی ثب فیضیَلَطی ػلَل، غـبی ػلَلآؿ:  جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .ػتبص سا تمشیف ًوبیذهفَْم للن فیضیَلَطی سا ثذاًذ ٍ َّهئَ-1

 .ثجشد ًبم فیضیَلَطی دیذگبُ اص سا ػلَل هختلف اجضاء -2

 دّذ. تَظیح سا ػلَلی غـبء ػبختوبى -3

 .دّذ ؿشح سا ػلَلی غـبی خَاف-4

 ترکیبی       /          *مجازی   /      حضًری       ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 دقيقه      :هذت زهبن (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    دمٍمق 

 کلیات درس  

 دانطکذه علوم پسضکي و خذهبت بهذاضتي درهبني الرستبن

 هركس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکي

 واحذ برنبهه ريسی درسي و آهوزضي

 



  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 دوم جلسه
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 20/07/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی ػلَل:  جلسٍعىًان 

 هکبًیؼن اًتمبل اص دٍ ػَی غـب:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 تفبٍت تشکیجبت هبیمبت داخل ٍ خبسج ػلَلی سا ثذاًذ. -1

 .ثجشد ًبم سا دسغـبء هَجَد کبًبلْبی اًَاق -2

  ثب رکش هثبل تَظیح دّذ.سا غـبیی اًتمبلْبی هختلف اؿکبل -3

 .ثجشد ًبم سا ثشآى هَثش ٍ لَاهل ًوَدُ تمشیف سا هَاد اًتـبس -4 

 دّذ. تَظیح سا فمبل اًتمبل اًَاق -5

 اػوض سا تمشیف کٌذ. -6

 تفبٍت هحلَلْبی ایضٍتًَیک، ّبیپَتًَیک ٍ ّبیپشتًَیک سا تَظیح دّذ. -7

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 کلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگًفعالیت آمًزشی :   ت

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هبن :  هذت ز

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   



  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 سومجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 25/07/00 تبريخ ارائه درس : 400-401تحصيلي  :   سبل

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00ين / ببزنگری:تبريخ تذو
 

 فیضیَلَطی ػلَل:  جلسٍعىًان 

 ًَسٍى دس لصجی پیبم اًتمبل ٍ لول پتبًؼیل اػتشاحت، پتبًؼیل ثب آؿٌبیی  : جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .ثجشد ًبم سا غـبء اػتشاحت پتبًؼیل کٌٌذُ ایجبد لَاهل -1

 .یذًوب ثیبى سا لول پتبًؼیل یک تـکیل هختلف هشاحل -2

 .ًوبیذ ثیبى فیجشّبی لصجی دس سا ػیگٌبل یک اًتمبل چگًَگی -3

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 پريشٌ        /        تاالر گفتگًفعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5:   هذت زهبن

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 چهبرمجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 27/07/00 يخ ارائه درس :تبر 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  



 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی لعلِ اػکلتی:  جلسٍعىًان 

 دس لعلِ اػکلتی اًمجبض -تحشیک ، هکبًیؼناػکلتی لعلِ ثب ػبختوبى آؿٌبیی:   جلسٍَدف کلی 

 : اختصاصیاَداف 

 .دّذ ؿشح سا اػکلتی لعالت ػبختبس آًبتَهیک -1

 هـخصبت کلی لعالت اػکلتی سا ثیبى کٌذ.-2

 .ًوبیذ ثیبى سا ٍ تشٍپَهیَصیي ٍپًَیيتش هیَصیي، اکتیي، هلکَلی هـخصبت -3

 ػبختبس ػبسکَهش سا ؿشح دّذ. -4

 .دّذ ؿشح لعلِ ثِ لصت اص سا لصجی پیبم اًتمبل چگًَگی-5

 .دّذ ؿشحدس ػلَلْبی لعلِ اػکلتی  سا  Excitation-Contraction Coupling اًمجبض-تحشیک صٍج -6

 هٌبثك اًشطی دس لعلِ سا ؿشح دّذ. -7

 تشیک ٍ ایضٍتًَیک سا تَظیح دّذ.اًمجبض ایضٍه-8

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 گًفعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفت

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 قيقهد   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 نپنججلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 09/08/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطی)واحذ(  :   نبم درس

 تعذاد دانطجويبن  : لولی-ًفشی نوع واحذ:



 

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی لعلِ صبف:  جلسٍعىًان 

 صبفدس لعلِ  اًمجبض -، هکبًیؼن تحشیکصبف لعلِ ثب ػبختوبى آؿٌبیی:  جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .ثجشد ًبم سا اى اًَاق ٍ ؿشح دّذ سا صبف لعلِ ػبختوبى -1

 .دّذ تَظیح سا اًمجبض دس کبلوَدٍلیي-کلؼین ًمؾٍ  اًمجبض ؼنهکبًی -2

 .کٌذ ثیبى سا بصفؼفبت ٍ کیٌبص هیَصیي آًضیوْبی لولکشد -3

 ف سا ثب لعلِ اػکلتی همبیؼِ کٌذ.اًمجبض دس لعلِ صب -4

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /    

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5ت زهبن :  هذ

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 ضطن جلسه
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 11/08/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ٌجِؿػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 

 فیضیَلَطی خَى  عىًان درس :



 لشهض گلجَل ثب هَاد تـکیل دٌّذُ خَى، آؿٌبییَدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا خَى دٌّذُ تـکیل هَاد-1

 .دّذ تَظیح سا پالػوب ٍ ػشم تفبٍت-2

 الوبل ٍ ٍـبیف خَى سا تَظیح دّذ.-3

 .ذدّ تَظیح سا لشهض گلجَلْبی هـخصبت ٍ ػبخت چگًَگی-4

 .دّذ ؿشح سا آى لولکشد ّوَگلَثیي ٍ ػبختوبى-5

 سا دس ؿشایػ ّیپَکؼی تَظیح دّذ. RBCًحَُ تٌفین -6

 ًمؾ داسًذ سا تَظیح دّذ. RBCلَاهلی کِ دس ثلَن -7

 سا تمشیف کٌذ.ّوبتَکشیت -8

 .دّذ تَظیح سا ثبفت ٍ پالػوب دس آّي رخیشُ فشم -9

 .دّذ ؿشح سا آى اًَاق ٍ آًوی -10

 .ؿَد آؿٌب ػیؼتوی پلیثب  -11

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 خص دوم درس ب 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 هفتن جلسه
 

 مقطع / رشتٍ تحصیلی: کارشىاسی پرستاری  گريٌ آمًزشی:  پرستاری     پرستاری ي مامایی حضرت زیىب )س( الرستان           :داوشکدٌ

 16/08/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ٌجِـیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :



 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45ذت كالس: ه

 

 فیضیَلَطی خَى  عىًان درس :

 خَى پالکت، اًممبدآؿٌبیی ثب اًَاق گشٍُ ّبی خًَی، ، ػفیذ ّبی ثب گلجَل آؿٌبییَدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

 .ؿَد آؿٌب ػفیذ گلجَلْبی فیضیَلَطی ثب داًـجَ -12

 جَلْبی ػفیذ ٍ هجذا ػبختِ ؿذى آًْب سا تَظیح دّذ.اًَاق گل -13

 ًمـْبی ػلَلْبی هختلف گلجَل ػفیذ سا ثیبى کٌذ.-14

  .دّذ ؿشح سا فبگَػیتَص ٍ ؿیویَتبکؼی پذیذُ -15

 تفبٍت فبگَػیتَص دس ًَتشٍفیل ّب ٍ هبکشٍفبطّب سا تَظیح دّذ.-16

 اًَاق هبکشٍفبطّبی ثبفتی سا ًبم ثجشد.-17

 تمشیف کٌذ ٍ ًـبًِ ّبی آى سا رکش کٌذ.التْبة سا -18

 .کٌذ تمشیف سا لکَپٌی ٍ لکَػیتَص -19

 .ؿَد آؿٌب خًَی گشٍّْبی ثٌذی تمؼین ثب داًـجَ-20

 سا تَظیح دّذ. ABO  ػیؼتن دس خًَی گشٍّْبی-21

 ٍ تفبٍت آًْب سا ثیبى کٌذ. کٌذ لیؼتسا  Rh ػیؼتن طًْبی آًتی-22

 .دّذ تَظیح سا جٌیٌی اسیتشٍثالػتَص-23

 .کٌذ لیؼت سا پالکتْب ٍیظگیْبی -24

 ّوَػتبص سا تمشیف کٌذ ٍ هشاحل آًشا ًبم ثجشد. -25

 .دّذ ؿشح اًممبد دس سا پالکتْب ٍ لشٍلی اػپبػن ًمؾ -26

 .دّذ ؿشح سا پالکتی هیخ تـکیل چگًَگی -27

 .ؿَد آؿٌب خَى اًممبد هشاحل ثب داًـجَ -28

 .دّذ ؿشح سا لختِ اًحالل -29

 هل یب فبکتَسّبی ظذ اًممبدی سا دس ؿشایػ لبدی ثیبى کٌذ.لَا-30

 همبیؼِ کٌذ. Bسا ثب ّوَفیلی  Aّوَفیلی -31

 آصهبیؾ اًذاصُ گیشی هذت صهبى اًممبد ثِ سٍؽ لَلِ هَییٌِ سا تَظیح دّذ.-32

 آصهبیؾ صهبى خًَشٍی یب صهبى ػیالى خَى سا تَظیح دّذ.-33

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ شحؼ ػخٌشاًی،ريش آمًزش 



  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40ت زهبن:  هذ

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 نهطتجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 18/08/00 تبريخ ارائه درس : 400-401صيلي  :  سبل تح

 10-12سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00/ ببزنگری: تبريخ تذوين
 

 فیضیَلَطی للت:  جلسٍعىًان 

 آؿٌبیی ثب پتبًؼیل لول للجی ،للت ّذایتی ػیؼتن تحشیکی للجی، لعلِ ثب آؿٌبیی:  جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 هَلمیت لشاسگیشی للت سا تَظیح دّذ. -1

 دّذ. چْبس حفشُ للت سا ًبم ثجشد ٍ چگًَگی جشیبى خَى ثیي آًْب سا ؿشح -2

 .کٌذ ثیبى سا پبپیلش لعالت ٍ للت ّبی دسیچِ کبس ٍ هحل -3

 گشدؽ خَى سیَی ٍ ػیؼتویک سا تَظیح دّذ.-4

 تغزیِ لعلِ للت سا تَظیح دّذ.-5

 .ثجشد ًبم سا للت دیَاسُ دٌّذُ تـکیل ّبی الیِ -6

 هـخصبت لعلِ للت سا ثیبى کٌذ.-7

 .دّذ تَظیح سا للت ػیتیَم ػي-8



 للجی سا ثش اػبع لولکشد ًبم ثجشد. اًَاق ػلَلْبی-9

 ثجشد. ًبم سا للت ّذایتی-تحشیکی ػیؼتن دٌّذُ تـکیل اجضاء -10

 هؼیشّبی ّذایتی دس للت سا تَظیح دّذ.-11

 .لول دس لعلِ للت سا ؿشح دّذ پتبًؼیل -12

 .دّذ ؿشح ٍ ًیشٍی اًمجبظی للت للت ظشثبىثش سا پبساػوپبتیک ٍ ػوپبتیک الصبة اثش -13

 ثشات یًَْب ٍ دسجِ حشاست سا ثش للت ثیبى کٌذ.ا-14

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 تاالر گفتگً    فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /    

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هبن:   هذت ز

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 ننهجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 23/08/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 َطی للتفیضیَل:  جلسٍعىًان 

 للت، آؿٌبیی ثب پتبًؼیل لول ّذایتی ػیؼتن تحشیکی للجی، لعلِ ثب آؿٌبیی:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 هَلمیت لشاسگیشی للت سا تَظیح دّذ. -1

 چْبس حفشُ للت سا ًبم ثجشد ٍ چگًَگی جشیبى خَى ثیي آًْب سا ؿشح دّذ. -2

 .کٌذ ثیبى سا لشپبپی لعالت ٍ للت ّبی دسیچِ کبس ٍ هحل -3



 گشدؽ خَى سیَی ٍ ػیؼتویک سا تَظیح دّذ. -4

 تغزیِ لعلِ للت سا تَظیح دّذ. -5

 .ثجشد ًبم سا للت دیَاسُ دٌّذُ تـکیل ّبی الیِ -6

 هـخصبت لعلِ للت سا ثیبى کٌذ. -7

 .دّذ تَظیح سا للت ػیتیَم ػي -8

 اًَاق ػلَلْبی للجی سا ثش اػبع لولکشد ًبم ثجشد. -9

 ثجشد. ًبم سا للت ّذایتی-تحشیکی ػیؼتن دٌّذُ تـکیل ضاءاج -10

 هؼیشّبی ّذایتی دس للت سا تَظیح دّذ. -11

 .لول دس لعلِ للت سا ؿشح دّذ پتبًؼیل -12

 .دّذ ؿشح ٍ ًیشٍی اًمجبظی للت للت ظشثبىثش سا پبساػوپبتیک ٍ ػوپبتیک الصبة اثش -13

 کٌذ.اثشات یًَْب ٍ دسجِ حشاست سا ثش للت ثیبى -14

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

 دقيقه  5هذت زهبن :   ی جمع بىدی ي وتیجٍ گیر 

 
 

 ندهجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 25/07/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ؿٌجِػِ  روز:  فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی للت:  جلسٍعىًان 



 للت لول جی، تٌفینلل ػیکل ثشسػی:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .کٌذ لیؼت سا آى هشاحل ٍ تمشیف سا للجی ػیکل -1

 .ثذاًذ سا کذام ّش ایجبد للت ٍ للجی صذاّبی -2

 اصؽالحبت حجن پبیبى دیبػتَلی، حجن پبیبى ػیؼتَلی، حجن ظشثِ ای، کؼش تخلیِ، پیؾ ثبس ٍ پغ ثبس سا تمشیف کٌذ. -3

 یٌگ سا تَظیح دّذ.هکبًیؼن فشاًک اػتبسل -4

 ثشٍى دُ للجی سا تمشیف کٌذ. -5

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 تاالر گفتگً        فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55ذت زهبن:   ه

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 نهيبزدجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 30/07/00 :تبريخ ارائه درس  400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی للت : جلسٍعىًان 

 الکتشٍکبسدیَگشام:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .ًوبیذ ثیبى سا ؼجیمی الکتشٍکبسدیَگشام یک هـخصبت -1

 .سا تَظیح دّذ  P-QRS-Tاؿتمبلْب ٍ اهَاج -2

 تمییي کٌذ.للت سا اص سٍی الکتشٍکبسدیَگشام  تمذاد ظشثبى -3



 ترکیبی       /   زی*       مجا حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه :    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 ندهدوازجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌشکدداو

 02/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12:سبعت                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی گشدؽ خَى:  جلسٍعىًان 

 هَیشگی تتجبدال، آى ثب هشتجػ فیضیکی اصَل ٍ خَى گشدؽ ػبختبس:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 اجضای دػتگبُ گشدؽ خَى سا ًبم ثجشد. -1

 الوبل دػتگبُ گشدؽ خَى سا تَظیح دّذ. -2

 . تَظیح دّذ سا خًَی لشٍق ػبختوبى-3

 .دّذ ؿشح سا سیَی ٍ ػیؼتویک خَى گشدؽ -4

 جشیبى خَى سا تمشیف کٌذ ٍ لَاهل هَثش ثش آى سا ؼجك لبًَى پَاصی تَظیح دّذ. -5

 ساثؽِ ػؽح همؽك ٍ ػشلت جشیبى خَى سا تَظیح دّذ. -6

 .دّذ ؿشح سا گشدثبدی ٍ ای تیغِ خَى جشیبى اًَاق -7

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 زشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگًفعالیت آمً



 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 رس بخص دوم د 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 نسدهسيجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 07/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 لیکبهیال کوب :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی گشدؽ خَى:  جلسٍعىًان 

 خَى جشیبى فـبس خَى، تٌفین تٌفین:   جلسٍَدف کلی 

  :  اختصاصیاَداف 

 فـبس خَى سا تمشیف کٌذ ٍ ًحَُ اًذاصُ گیشی آًشا تَظیح دّذ. -1

 .ثذاًذ اس اًْب ثش هَثش لَاهل ٍ ًجط ٍ تمذاد ًجط سا تمشیف کٌذ فـبس -2

 فـبس هتَػػ ؿشیبًی سا تَظیح دّذ. -3

 .دّذ ؿشح سا هَیشگ دس هَاد تجبدل ٍ هَیشگی خَى گشدؽ -4

 .تَظیح دّذ سا لٌفبٍی ػیؼتن -5

 هکبًیؼن ّبی کٌتشل فـبس خَى سا تَظیح دّذ. -6

 هکبًیؼن ّبی کٌتشل جشیبى خَى سا تَظیح دّذ. -7

 .ًوبیذ ثیبى سا خَى جشیبى هذت دساص ٍ حبد هَظمی کٌتشل -8

 .دّذ ؿشح سا خَى جشیبى ٍ َّسهَسال( لصجی) کٌتشل لوَهی -9

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 پريشٌ        /        تاالر گفتگً        فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /  



 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 چهبردهنجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 09/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی تٌفغ:  جلسٍعىًان 

 آى ثش هَثش فیضیکی لَاهل ٍ تٌفغ هکبًیک سیِ، ػبختبس ثب یآؿٌبی:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .دّذ ؿشح سا  تٌفغ دػتگبُ آًبتَهی– 1

 سا تَظیح دّذ. سیِ ّبالوبل -2

 .ثذاًذ سا ّب سیِ دس تٌفؼی ًبحیِ ٍ کٌٌذُ ّذایت هؼیشّبی ػبختوبى-3

 .دّذ ؿشح سا ثبصدم ٍ دم هکبًیؼن ٍ ثشدُ ًبم سا ثبصدمٍ  دم تٌفؼی دس لعالت -4

 .دّذ ؿشح سا فیضیَلَطیک ٍ آًبتَهیک هشدُ فعبی -5

 .دّذ تَظیح سا ّب سیِ دس ػؽحی کـؾ ًمؾ ٍ ػَسفکتبًت-6

 .ثجشد ًبم سا سیَی ـشفیتْبی ٍ حجوْب ٍ ًوَدُ تَصیف سا اػپیشٍهتشی -7

 .دّذ تَظیح سا سیَی خَى گشدؽ -8

 .دّذ ؿشح سا تٌفؼی غـبء لشض اص گبص اًتـبس -9

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 پريشٌ        /        تاالر گفتگً  فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /        



 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5بن :  هذت زه

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 ندهبنسپجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 14/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی تٌفغ:  جلسٍعىًان 

 تٌفغ تٌفین گبصی، تجبدالت:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .دّذ ؿشح سا ٍ دی اکؼیذکشثي( اکؼیظى) گبصّبی تٌفؼی دس خَى اًتمبل چگًَگی -1

 .دّذ ؿشح سا ّوَگلَثیي اکؼی تجضیِ هٌحٌی -2

 .ثذاًذ سا يّوَگلَثی اکؼی تجضیِ هٌحٌی ثش هَثش فبکتَسّبی -3

 .دّذ ؿشح سا لَاًیي ثَس ٍ ّبلذاى -4

 .دّذ تَظیح ٍ ًمؾ آًْب سا دس تٌفین تٌفغ هغضی پل ٍ الٌخبق ثصل دس تٌفغ کٌتشل هشاکض -5

 کٌتشل لصجی ٍ ؿیویبی تٌفغ سا تَظیح دّذ. -6

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ  امکاوات آمًزشی :

 فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :



 ٍزهبن:      دقيقه هذت )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 ندهضبنسجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریٌ آمًزشی: گري: پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 16/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 : تعذاد دانطجويبن 

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی دػتگبُ لصجی:  جلسٍعىًان 

 تمؼین ثٌذی ػیؼتن لصجی، ؿٌبخت کلی فیضیَلَطی هغض، ؿٌبخت کلی فیضیَلَطی ًخبق ثب کلی آؿٌبیی:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیداف اَ

 الوبل ػیؼتن لصجی سا تَظیح دّذ. -1

 .سا ثیبى کٌذ لصجی ػیؼتن ثٌذی تمؼین -2

 ٍیظگی ّبی دػتگبُ لصجی سا تَظیح دّذ. -3

 ثخـْبی هختلف یک ًَسٍى سا تـشیح کٌذ. -4

 ؼجمِ ثٌذی ًَسًٍْب سا اص ًفش لولکشد ٍ ػبختبس تَظیح دّذ. -5

 ًَسى پیؾ ػیٌبپؼی ٍ ًَسى پغ ػیٌبپؼی تَظیح دّذ.ػیٌبپغ سا تمشیف کٌذ ٍ دس هَسد  -6

 .ًوبیذ ثیبى سا ّشکذام خَاف ٍ تمؼین ثٌذی ػیٌبپغ ّب سا اص ًفش فیضیَلَطیک تَظیح دّذ -7

 اًَاق ًَسٍتشاًؼویتشّب سا ًبم ثجشد. -8

 اًَاق ًَسٍگلیب سا دس ػیتن لصجی هشکضی ٍ هحیؽی ًبم ثجشد ٍ دس هَسد ًمؾ آًْب تَظیح دّذ. -9

 لؼوتْبی هختلف هغض سا ًبم ثجشد. -10

 ًیوکشُ ّبی هخ سا ًبم ثجشد ٍ ًمؾ ّش لؼوت سا تَظیح دّذ. -11

 دس هَسد ثؽي ّبی هغضی تَظیح دّذ. -12



 لؼوتْبی هختلف ػبلِ هغض سا ًبم ثجشد ٍ الوبل ّش لؼوت سا ثیبى کٌذ. -13

 آًبتَهی ٍ الوبل تبالهَع سا تَظیح دّذ. -14

 بل ّیپَتبالهَع سا تَظیح دّذ.آًبتَهی ٍ الو -15

 لؼوتْبی هختلف هخچِ سا ًبم ثجشد. -16

 الوبل فیضیَلَطیک هخچِ سا تَظیح دّذ. -17

 ثیوبسی ّبی هشتجػ ثب هخچِ سا ًبم ثشدُ ٍ دس هَسد آًْب تَظیح دّذ. -18

 .کٌیذ تـشیح هغض ای لبلذُ ّبی لمذُ آًبتَهی -19

 .دّیذ تَظیح آى لالین ّبًتیٌتگَى کشُ ٍ پبسکیٌؼَى ثیوبسی -20

 ػبختوبى ًخبق سا تَظیح دّذ. -21

 الوبل اختصبصی ًخبق سا تَظیح دّذ. -22

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ امکاوات آمًزشی : 

 تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً فعالیت آمًزشی :  

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02زهبن :   هذت

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 نذهفهجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 21/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00يخ تذوين / ببزنگری:تبر
 

 فیضیَلَطی دػتگبُ لصجی:  جلسٍعىًان 



 ثب الصبة هغضی ٍ ًخبلی کلی ػیؼتن لیوجیک، آؿٌبیی:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 لؼوتْبی هختلف ػیؼتن لیوجیک سا ًبم ثجشد ٍ الوبل آى سا تَظیح دّذ. -1

 د.لؼوت ّبی هختلف پشدُ ّبی هٌٌظ سا ًبم ثجش -2

 ًخبلی سا تَظیح دّذ. -ًمؾ هبیك هغضی -3

 لؼوت ّبی هختلف دػتگبُ لصجی هحیؽی سا ًبم ثجشیذ. -4

 الصبة هغضی سا ًبم ثجشد ٍ دس هَسد لولکشد آًْب تَظیح دّذ. -5

 الصبة ًخبلی سا ًبم ثجشد. -6

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 کبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿی، ػبهبًِ ًَیذ ًزشی : امکاوات آم

 فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه .()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 نذههججلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی:  : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان     ٌداوشکد

 23/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی -ًفشی نوع واحذ:
 

 ويبن  :تعذاد دانطج

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 

 فیضیَلَطی دػتگبُ لصجی:  جلسٍعىًان 

 ػیؼتن لصجی خَد هختبس:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 .ذدّ تَظیح سا اتًََم دػتگبُ آًبتَهی -1



 .سا ؿشح دّذ پبساػوپبتیک ٍ ػوپبتیکت ّب ٍ تفبٍتْبی الصبة ؿجبّ -2

 .ذکٌ ثیبى سا هختلف ػیؼتوْبی ثش پبساػوپبتیک ٍ ػوپبتیک الصبة ًمؾ -3

 ترکیبی       /   مجازی*        حضًری         /      ريش آمًزش :  

 ی، ػبهبًِ ًَیذکبهپیَتش، ایٌتشًت، ًشم افضاس جْت ػبخت فیلن آهَصؿ امکاوات آمًزشی : 

 فعالیت آمًزشی :   تکلیف          /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً

 عىًان ي وًع آزمًن : 

 فیضیَلَطی گبیتَى مىبع درس :

 ٍهذت زهبن:      دقيقه )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

 پبسخ و استراحت  پرسص و 

  بخص دوم درس 

 دقيقه  02هذت زهبن :  

 دقيقه  5هذت زهبن :  

 دقيقه   55هذت زهبن:   

  دقيقه  5هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 نوزدهنجلسه 
 

                 سی پرستاری       کارشىا مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 28/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                            ـٌجِیکروز:   آصهَى هیبى تشمنبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45الس: هذت ك

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 
 
 

 نبيستجلسه 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 30/09/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:                          ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 ًفشی نوع واحذ:
 

 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلیهسئول درس: 3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلی :هذرس دلیمِ 45هذت كالس: 

 17/07/00تبريخ تذوين / ببزنگری:
 
 



 گَاسؽ دػتگبَُطی فیضیَل  عىًان درس :

 گَاسؽ دػتگبُ حشکبت گَاسؽ، دػتگبُ ؿٌبػی ثبفت ٍ آًبتَهیآؿٌبیی ثب َدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

 .ثجشد ًبم سا گَاسؽ دػتگبُ اصلی اًذاهْبی -1

 .دّذ تَظیح سا گَاسؽ لَلِ ثبفتی خصَصیبت 2-

 .دّذ ؿشح سا گَاسؿی صبف لعلِ لولکشد -3

 .دّذ تَظیح گَاسؿی لَلِ دس آّؼتِ اهَاج تَلیذ دس سا آى مؾً ٍ کبخبل ػلَلْبی -4

 .دّذ تَظیح گَاسؿی فمبلیتْبی تٌفین دس سا گَاسؽ دػتگبُ اتًََم ٍ اًتشیک لصجی ّبی ؿجکِ  -5

 .دّذ تَظیح سا گَاسؽ دػتگبُ دس اصلی حشکبت  -6

 .دّذ ؿشح سا سٍدُ لبًَى ٍ دٍدی حشکبت ثشٍص ًحَُ -7

 .دّذ تَظیح ثبسیک سٍدُ دس حشکبت اًَاق  -8

 .ثجشد ًبم سا کَلَى دس حشکبت اًَاق  -9

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 بيست و يکن جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: ن      : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستاٌداوشکد

 05/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ٌجِیکـروز:    فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

  دانطجويبن  : تعذاد لولی-ًفشی نوع واحذ:



 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 
 

 گَاسؽ دػتگبُفیضیَلَطی   عىًان درس :

سٍدُ، لَصالومذُ ٍ ، آؿٌبیی ثب تشؿحبت همذُ، ثضالی غذد اًَاق، آؿٌبیی ثب گَاسؽ دػتگبُآؿٌبیی ثب سفلکغ ّبی َدف کلی درس :  

 گَاسؽ دػتگبُ دس جزة ٍ ّعنصفشا، آؿٌبیی ثب 

 
 اَداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا دفك سفلکغ -1

 .دّذ تَظیح سا ثلك هشاحل ٍ جَیذى -2

 .کٌذ تـشیح سا آًْب ػبختوبى ٍ ثضالی غذد اًَاق  -3

 .دّذ تَظیح سا ثضاق تشؿح دس کٌٌذُ تٌفین لَاهل -4

 .دّذ ؿشح سا یهش غذد تشؿحبت لولکشد -5

 .کٌذ ثیبى سا همذی غذد ػلَلْبی اًَاق تشؿحبت  -6

 .کٌذ ثیبى سا همذُ تخلیِ چگًَگی ٍ اػیذ تَلیذ کٌٌذُ تٌفین لَاهل -7

 .دّذ ؿشح سا ثبسیک سٍدُ هخبغ تشؿحبت -8

 .ثجشد ًبم سا لَصالومذُ غذُ آًضیوْبی اًَاق -9

 .دّذ تَظیح سا لَصالومذُ تشؿحبت کٌٌذُ تٌفین لَاهل -10

 دّیذ تَظیح سا صفشا الوبل -11

 .دّذ تَظیح سا صفشا تغلیؿ ٍ دٌّذُ تـکیل تشکیجبت صفشا، تَلیذ هکبًیؼن -12

 .دّذ ؿشح سا صفشا تـکیل کٌٌذُ تٌفین لَاهل -13

 .دّذ تَظیح سا هَاد ّعن دس کلی اصَل -14

 .دّذ تَظیح سا کشثَّیذساتْب جزة ٍ ّعن -15

 .دّذ یحتَظ ّب چشثی جزة ٍ ّعن -16

  .دّذ تَظیح سا پشٍتئیٌْب جزة ٍ ّعن -17

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 



 کلیات درس  

 بخص اول درس  

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 بيست و دوم جلسه
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریًزشی: گريٌ آم: پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 07/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ٌجِؿػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 

 فیضیَلَطی کلیِ   عىًان درس :

 ًفشٍى ؼَل دس تشؿح ٍ ثبصجزة هکبًیؼن ثب آؿٌبئی، GFRتمییي کٌٌذُ   فبکتَسّبی ّب، کلیِ ػبختبس ثب یآؿٌبیَدف کلی درس :  

 
 ف جسئی : اَدا

 .دّذ ؿشح اختصبس ثِ سا ادساسی ػیؼتن دٌّذُ تـکیل اجضاء ٍ کلیِ ػبختوبى -1

 ثجشد. ًبم سا ًفشٍى هختلف ّبی ثخؾ -2

 گشدؽ خَى کلیَی سا تَظیح دّذ.-3

 .کٌذ ثیبى سا تشؿح ٍ ثبصجزة فیلتشاػیَى، ؿبهل دس تـکیل ادساس کلیِ پبیِ فشایٌذّبی -4

5- GFR ٍ َُدّذ تَظیح سا آى تـکیل ًح. 

 .دّذ ؿشح سا پشٍگضیوبل تَثَل دس یًَْب ٍ هَاد ثبصجزة -6

 .دّذ ؿشح ٌّلِ لَع دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -7

 .دّذ ؿشح دیؼتبل تَثَل دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -8

 .دّذ ؿشح کٌٌذُ لـشی جوك هجبسی دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -9

 .دّذ ؿشح هشکضی کٌٌذُ جوك یهجبس دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -10

 هکبًیؼن سلیك ٍ غلیؿ ؿذى ادساس سا تَظیح دّذ -11



               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍِدلیم   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 بيست و سوم جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: ىب )س( الرستان      : پرستاری حضرت زیٌداوشکد

 12/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ـٌجِیکروز:  فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 
 

 فیضیَلَطی کلیِ   عىًان درس :

 ٍ اػیذ تمبدل تٌفینهکبًیؼن ّبی فیضیَلَطیک دس  ثب ی، آؿٌبی GFRٍ  کلیِ خَى جشیبى خَدتٌفیوی ثب یآؿٌبیَدف کلی درس :  

 ثبص

 
 اَداف جسئی : 

 .کلیِ تَظیح دّذ تٌفیوی دس هَسد خَد -12

 .دّذ ؿشح سا تٌفیوی خَد ثب آى تجبغ اس ٍ گلَهشٍلی جٌت دػتگبُ -13

 .تَظیح دّذ سا تَثَگلَهشٍالس فیذثک -14

 .کٌذ ثیبى سا ثبص ٍ اػیذ هفَْم -15

 سا تَظیح دّذ.مبدل اػیذ ٍ ثبص تٌفین ت دسهکبًیؼن ّبی فیضیَلَطیک اًَاق  -16



 .ؿشح دّذ سا آلکبلَص ٍ اػیذٍص للل ٍ اًَاق17- 

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍیمِدل   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 بيست و چهبرم جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: رت زیىب )س( الرستان      : پرستاری حضٌداوشکد

 14/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی -ًفشی ذ:نوع واح
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 
 

 غذد دسٍى سیضفیضیَلَطی   عىًان درس :

 پشٍالکتیي ٍ سؿذ َّسهَى ّیپَفیض، غذُ سیض، دسٍى غذد ثب کلی آؿٌبییَدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

 .کٌذ ثیبى سا اًذٍکشیي دػتگبُ تمشیف -1

 تَظیح دّذ َّسهًَْب اص چِ لؼوتی تشؿح هیـًَذ. -2

 ثبفت ّذف سا تَظیح دّذ. -3

 تفبٍت ثیي اثشات هَظمی ٍ لوَهی َّسهًَْب سا ثذاًذ. -4



 تفبٍت ثیي غذد دسٍى سیض ٍ ثشٍى سیض سا ثذاًذ. -5

 .دّذ تَظیح سا آى ؿیویبیی ػبختوبى ٍ ْبَّسهًَ -6

 .کٌذ ثیبى سا َّسهًَْب ٍ تشؿح رخیشُ تَلیذ، چگًَگی -7

 هکبًیؼن لولکشد َّسهًَْب سا تَظیح دّذ. -8

 ًحَُ اًتمبل َّسهًَْب دس خَى سا ثیبى کٌذ. -9

 ًحَُ کلیشًغ َّسهًَْب سا تَظیح دّذ. -10

 دس هَسد هکبى گیشًذُ َّسهًَْب تَظیح دّذ. -11

 شؿح َّسهًَْب تَظیح دّذ.دس هَسد کٌتشل ت -12

 ؿجبّتْب ٍ تفبٍتْبی ثیي دػتگبُ لصجی ٍ دػتگبُ اًذٍکشیي سا لیؼت کٌذ. -13

 .کٌذ ثیبى سا ّیپَتبالهَع ثب آى استجبغ ٍ ّیپَفیض غذُ آًبتَهی -14

 تمؼین ثٌذی غذُ ّیپَفیض سا اص لحبؾ آًبتَهیکی ٍ فیضیَلَطیکی ثیبى کٌذ. -15

 ص ّیپَتبالهَع سا لیؼت کٌذ.ًبم َّسهًَْبی هتشؿحِ ا -16

 ثبفت ّذف َّسهًَْبی ّیپَتبالهَع سا رکش کٌذ. -17

 ػلَلْبی ّیپَفیض لذاهی ٍ َّسهًَْبی هتشؿحِ اص آًْب سا ًبم ثجشد. -18

 ثبفت ّذف َّسهًَْبی ّیپَفیض لذاهی سا رکش کٌذ. -19

 د.َّسهًَْبی هتشؿحِ اص ثبفت ّذف َّسهًَْبی ّیپَفیض لذاهی سا ًبم ثجش -20

 اثشات فیضیَلَطیکی َّسهًَْبی ّیپَفیض لذاهی ٍ خلفی سا تَصیف کٌذ. -21

 تَػیي اکؼی، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف َّسهَى تَػیي اکؼی جٌغ َّسهَى -22

 سا ًبم ثجشد.

 .دّذ ؿشح سا تَػیي اکؼی َّسهَى تشؿح کٌتشل ًحَُ ٍ فیضیَلَطیک اثشات -23

 سا ًبم ثجشد. ADH، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف َّسهَى ADHجٌغ َّسهَى  -24

 .دّذ ؿشح سا ADH َّسهَى تشؿح کٌتشل ًحَُ ٍ فیضیَلَطیک اثشات -25 

 ثِ آة ًفَرپزیش هیـًَذ. ADHتَظیح دّذ چِ لؼوتْبی اص ًفشٍى دس حعَس  -26

 .ًبم ثجشد ساADH  َّسهَى تشؿح تاختالال -27

سا ًبم  سؿذ َّسهَى، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف سؿذ َّسهَىجٌغ َّسهَى  -28

 ثجشد.

 .دّذ ؿشح سا سؿذ َّسهَى تشؿح کٌتشل ًحَُ ٍ فیضیَلَطیک اثشات -29

 اثشات هتبثَلیکی َّسهَى سؿذ سا تَظیح دّذ. -30

 .ًبم ثجشد سا سؿذ َّسهَى تشؿح اختالالت -31

 اثشات کبّؾ ٍ افضایؾ تشؿح َّسهَى سؿذ سا تَظیح دّذ. -32



سا ًبم  پشٍالکتیي، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف َّسهَى  پشٍالکتیيجٌغ َّسهَى  -33

 ثجشد.

 .پشٍالکتیي سا ؿشح دّذ هَىَّس تشؿح کٌتشل ًحَُ ٍ فیضیَلَطیک اثشات -34

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

 حت پرسص و پبسخ و استرا 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 بيست و پنجن جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 19/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی سئول درس:ه  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 

 فیضیَلَطی غذد دسٍى سیض  عىًان درس :

 ُغذ ثب کلی آؿٌبیی، تیشٍئیذ غذد ّبی َّسهَى فیضیَلَطیک اثشات ٍ تَلیذ ًحَُ تیشٍئیذ، ُغذ ثب کلی آؿٌبییَدف کلی درس :  

 پبساتیشٍئیذ

 
 ف جسئی : اَدا

 .دّذ ؿشح سا تیشٍئیذ غذُ ؿٌبػی ثبفت ٍ آًبتَهی -1

 َّسهًَْبی هتشؿحِ اص غذُ تیشٍئیذ سا لیؼت کٌذ. -2



ی جٌغ َّسهًَْبی تیشٍئیذی، هکبى گیشًذُ ایي َّسهًَْب، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهًَْب دس خَى، ثبفت ّذف َّسهًَْبی تیشٍئیذ -3

 سا ًبم ثجشد.

 تشؿح َّسهًَْبی تیشٍئیذی سا ؿشح دّذ.هشاحل هختلف تَلیذ ٍ  -4

 اثشات هتبثَلیکی َّسهًَْبی تیشٍئیذی سا تَظیح دّذ. -5

 اثش َّسهًَْبی تیشٍئیذی سا ثش دػتگبُ ّبی هختلف ثذى تـشیح کٌذ. -6

 .تَظیح دّذ سا تیشٍئیذی ّبی َّسهَى تشؿح تٌفین -7

 .ًبم ثجشد سا تیشٍئیذی ّبی َّسهَى تشؿح اختالالت -8

 ات افضایؾ ٍ کبّؾ تشؿح َّسهًَْبی تیشٍئیذی سا ؿشح دّذ.اثش -9

 ًمؾ کلؼین ٍ فؼفبت سا دس فشایٌذّبی فیضیَلَطیک تَظیح دّذ. -10

 اختالالت ًبؿی اص تغییشات کلؼین هبیمبت ثذى سا ثـٌبػذ. -11

 .کٌذ تـشیح سا اػتخَاى ػبختوبى -12

 دّذ. ؿشح ٍ ًمؾ آى ساD ٍیتبهیي  فمبل ؿذى ًحَُ -13

 .دّذ ؿشح سا پبساتیشٍئیذ غذُ آًبتَهی -14

  ًمؾ آًْب سا تَظیح دّذ. ٍ یذاتیشٍئپبس غذُػلَلْبی  -15

 َّسهَى هتشؿحِ اص غذُ پبساتیشٍئیذ سا ًبم ثجشد. -16

سا  جٌغ َّسهَى پبساتیشٍئیذی، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف َّسهَى پبساتیشٍئیذ -17

 ًبم ثجشد.

 الوبل فیضیَلَطیک پبساتَسهَسى سا تَظیح دّذ. -18

 .کٌذ ثیبى سا پبساتیشٍئیذ َّسهَى تشؿح تٌفین -19

 .دّذ تَظیح سا پبساتیشٍئیذ َّسهَى تشؿح اختالالت -20

سا  تًَیي یکلؼ َّسهَى، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف تًَیي کلؼی َّسهَىجٌغ  -21

 ًبم ثجشد.

 .کٌذ ثیبى سا تًَیي کلؼی َّسهَى تشؿح تٌفین ٍ تَلیذ ًحَُ -22

 .دّذ تَظیح سا کلؼین غلفت تٌفین دس تًَیي کلؼی اثش  -23

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  



  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هبن :   هذت ز  ارزشیابی درس 

 
 

 بيست و ضطن جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 21/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ؿٌجِػِ  روز:  فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

 49 تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 

 فیضیَلَطی غذد دسٍى سیض  عىًان درس :

 پبساتیشٍئیذ ُغذ ثب آؿٌبیی، َدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

 ًمؾ کلؼین ٍ فؼفبت سا دس فشایٌذّبی فیضیَلَطیک تَظیح دّذ. -1

 اختالالت ًبؿی اص تغییشات کلؼین هبیمبت ثذى سا ثـٌبػذ. -2

 .کٌذ تـشیح سا اػتخَاى ػبختوبى -3

 دّذ. ؿشح ٍ ًمؾ آى ساD ٍیتبهیي  فمبل ؿذى ًحَُ -4

 .دّذ ؿشح سا یذپبساتیشٍئ غذُ آًبتَهی -4

  ًمؾ آًْب سا تَظیح دّذ. ٍ یذاتیشٍئپبس غذُػلَلْبی  -5

 َّسهَى هتشؿحِ اص غذُ پبساتیشٍئیذ سا ًبم ثجشد. -6

سا ًبم  جٌغ َّسهَى پبساتیشٍئیذی، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف َّسهَى پبساتیشٍئیذ -7

 ثجشد.

 َطیک پبساتَسهَسى سا تَظیح دّذ.الوبل فیضیَل -8

 .کٌذ ثیبى سا پبساتیشٍئیذ َّسهَى تشؿح تٌفین -9

 .دّذ تَظیح سا پبساتیشٍئیذ َّسهَى تشؿح اختالالت -10

سا  تًَیي کلؼی َّسهَى، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف تًَیي کلؼی َّسهَىجٌغ  -11



 ًبم ثجشد.

 .کٌذ ثیبى سا تًَیي کلؼی َّسهَى تشؿح تٌفین ٍ تَلیذ ًَُح -12

 .دّذ تَظیح سا کلؼین غلفت تٌفین دس تًَیي کلؼی اثش  -13

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 بیتَىگ فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 نهفتت و بيس جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 21/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 

 غذد دسٍى سیض فیضیَلَطی  عىًان درس :

 کلیَی فَق غذُ ّبی َّسهَى فیضیَلَطیک اثشات ٍ یذتَل ًحَُُ فَق کلیَی، غذ ثب کلی آؿٌبییَدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا کلیَی فَق غذُ ؿٌبػی ثبفت ٍ آًبتَهی -1

 هتشؿحِ اص ّش لؼوت سا ثیبى ًوبیذ. ّبی َّسهَىالیِ ّبی هختلف لـش فَق کلیِ ٍ  -2

 ًحَُ تَلیذ َّسهًَْبی لـش غذُ آدسًبل سا تَظیح دّذ. -3



سا ًبم  آلذػتشٍى َّسهَىآلذػتشٍى، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف  َّسهَىجٌغ  -4

 ثجشد.

 .دّذ ؿشح سا آلذٍػتشٍى َّسهَى فیضیَلَطیک اثشات -5

 لَاهل هَثش دس کٌتشل تشؿح َّسهَى آلذػتشٍى سا ثیبى کٌذ. -6

سا ًبم  کَستیضٍل َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف ، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَىکَستیضٍل َّسهَىجٌغ  -7

 ثجشد.

 .دّذ ؿشح سا کَستیضٍل َّسهَى فیضیَلَطیک اثشات -8

 .دّذ ؿشح سا کَستیضٍل َّسهَى هتبثَلیکی اثشات -9

 .دّذ تَظیح سا کَستیضٍل َّسهَى تٌفین ًحَُ -10

 ذ.ثب سیتن ؿجبًِ سٍصی تشؿح کَستیضٍل آؿٌب ثبؿ -11

 .کٌذ ثیبى سا کلیِ فَق لـش ّبی آًذسٍصى کلی خصَصیبت -12

 اختالالت تشؿحی َّسهًَْبی ثخؾ لـشی غذُ آدسًبل سا تَظیح دّذ. -13

 َّسهًَْبی هتشؿحِ اص ثخؾ هشکضی غذُ آدسًبل سا ًبم ثجشد. -14

 الوبل فیضیَلَطیک َّسهًَْبی هتشؿحِ اص ثخؾ هشکضی غذُ آدسًبل سا ؿشح دّذ. -15

 اختالالت تشؿحی َّسهًَْبی ثخؾ هشکضی غذُ آدسًبل سا تَظیح دّذ. -16

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 نهطتبيست و  جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: ان      : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستٌداوشکد



 21/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ؿٌجِػِ روز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  اد دانطجويبن  :تعذ

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 

 غذد دسٍى سیض فیضیَلَطی  عىًان درس :

 کلیَی فَق غذُ ّبی َّسهَى فیضیَلَطیک اثشات ٍ تَلیذ ًحَُُ فَق کلیَی، غذ ثب کلی آؿٌبییَدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

سا ًبم  کَستیضٍل َّسهَى، هکبى گیشًذُ ایي َّسهَى، ًحَُ اًتمبل ایي َّسهَى دس خَى، ثبفت ّذف کَستیضٍل َّسهَىجٌغ  -1

 ثجشد.

 .دّذ ؿشح سا کَستیضٍل َّسهَى فیضیَلَطیک اثشات -2

 .دّذ ؿشح سا کَستیضٍل َّسهَى هتبثَلیکی اثشات -3

 .دّذ تَظیح سا ٍلکَستیض َّسهَى تٌفین ًحَُ -4

 ثب سیتن ؿجبًِ سٍصی تشؿح کَستیضٍل آؿٌب ثبؿذ. -5

 .کٌذ ثیبى سا کلیِ فَق لـش ّبی آًذسٍصى کلی خصَصیبت -6

 اختالالت تشؿحی َّسهًَْبی ثخؾ لـشی غذُ آدسًبل سا تَظیح دّذ. -7

 َّسهًَْبی هتشؿحِ اص ثخؾ هشکضی غذُ آدسًبل سا ًبم ثجشد. -8

 َّسهًَْبی هتشؿحِ اص ثخؾ هشکضی غذُ آدسًبل سا ؿشح دّذ.الوبل فیضیَلَطیک  -9

 اختالالت تشؿحی َّسهًَْبی ثخؾ هشکضی غذُ آدسًبل سا تَظیح دّذ. -10

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى یضیَلَطیف مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 



 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 ننهبيست و  جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 21/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401سبل تحصيلي  :  

 10-12 سبعت:                            ـٌجِیکروز:   فیضیَلَطینبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 کبهیال کوبلیهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 

 غذد دسٍى سیض فیضیَلَطی  عىًان درس :

 ُ پبًکشاعغذ ثب کلی آؿٌبییَدف کلی درس :  

 
 اَداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا پبًکشاع غذُ ؿٌبػی ثبفت ٍ آًبتَهی -1

 ػلَلْبی هختلف جضایش الًگشّبًغ ٍ َّسهًَْبی هتشؿحِ اص ایي غذُ سا ًبم ثجشد. -2

 .دّذ تَظیح سا اًؼَلیي فیضیَلَطیک اثشات -3

 .دّذ ؿشح سا اًؼَلیي َّسهَى هتبثَلیکی اثشات -4

 ذ.تشؿح اًؼَلیي سا ثذاً تٌفین -5

 .دّذ تَظیح سا گلَکبگَى فیضیَلَطیک اثشات -6

 .دّذ ؿشح سا گلَکبگَى َّسهَى هتبثَلیکی اثشات -7

 تشؿح گلَکبگَى سا ثذاًذ. تٌفین -8

  ثب خصَصیبت کلی ػَهبتَاػتبتیي آؿٌب ثبؿذ. -9

 .دّذ تَظیح سا آى اًَاق ٍ دیبثت ثیوبسی -10

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،ريش آمًزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکاوات آمًزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی مىبع درس  :

  ٍدلیمِ   5هذت زهبن:    مقدم 



 کلیات درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  بخص دوم درس 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40 هذت زهبن: 

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 سي ام جلسه
 
 

                 کارشىاسی پرستاری        مقطع / رشتٍ تحصیلی:         پرستاریگريٌ آمًزشی: : پرستاری حضرت زیىب )س( الرستان      ٌداوشکد

 05/10/00 تبريخ ارائه درس : 400-401:  سبل تحصيلي  

 10-12 سبعت:                            ؿٌجِروز:   آصهَى پبیبى تشمنبم درس )واحذ(  :  

 لولی-ًفشی نوع واحذ:
 

  تعذاد دانطجويبن  :

 کبهیال کوبلی هسئول درس:  3 تعذاد واحذ:

 بهیال کوبلیکهذرسين) به ترتيب حروف الفبب(: دلیمِ 45هذت كالس: 

 
 


