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 1پرستاری بزرگساالن سالمندان  ترکیبی (lesson Plan)  طرح درس روزانه 

 جلسه اول 
 

 پرستاری کارشنارسی  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:         پرستاری   :دانشکده

 16/12/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-01نیمسال دوم سال تحصیلی  :  

 8-10 ساعت:                 دوشنبهروز:         1پرستاری بزرگساالن و سالمندان  نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر رضوی  مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر رضوی  مدرس: دقیقه  40مدت کالس: 

 1400خ تدوين/بازنگری: بهمن ماه تاري

. 

 تعادل و اختالل در مایعات و الکترولیت های بدن :  جلسهعنوان 

  آشنایی با مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها:  جلسههدف کلی 

 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 وضعیت طبیعی آب و الکترولیت ها را توضیح دهد. 

 بین مفاهیم اسمز، انتشار، فیلتراسیون و انتقال فعال تفاوت بگذارد. 

 آثار افزایش سن بر تنظیم مایع و الکترولیت را تعیین کند. 

 ها و غدد درون ریز را در مورد تنظیم حجم و ترکیب مایعات بدن شرح دهد. نقش کلیه ها، ریه 

 

  مجازیروش آموزش : 

 انهیپروژکتور ، را دئوی، و دی: تخته سف یآموزش امکانات

 فعالیت آموزشی :   تکلیف        
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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    

 

 دقیقه   40     :مدت زمان مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

  کلیات درس •

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
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 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   -مدت زمان :  

 دقیقه    15مدت زمان:   

 دقیقه   10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 جلسه دوم 
 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 16/12/1400تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-12ساعت:           روز:         دوشنبه        1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 خانم اسدی الری مدرس:  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

    :  جلسهعنوان 

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش  

 بیماریهای دستگاه گوارش تستهای تشخیصی رایج در 

 اختار و عملکرد سیستم گوارشی آشنایی با س  :   جلسههدف کلی 

 ی بیماران مبتال به اختالالت سیستم گوارشیشناخت انواع روش های بررس

 آشنایی با روش های مختلف  تشخیصی در اختالالت سیستم گوارش
 

 فراگیر بتواند :   اختصاصیاهداف 

 را بیان نماید.  اجزای سیستم گوارشیساختار و عملکرد  •

 را مشخص نماید.  سیستم گوارشیتکنیک های مناسب جهت انجام بررسی و شناخت فیزیکی  •

  را بیان کند گوارشت سیستم به اختالال م بالینی و معاینات فیزیکی در بیماران مبتالالئ ع •

 گوارشی را توضیح دهد.  های بیماری تشخیص در متداول تستهای تشخیصی •

 .مراقبتهای پرستاری الزم در بیماریهای سیستم گوارشی را توضیح دهد •

 آموزشهای الزم به بیماران مبتال به اختالالت سیستم گوارشی را توضیح دهد •

             مجازیروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
ed  thJL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle  -

2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

 

 دقیقه     مدت زمان:    کالس های حضوری تکمیل گردد.( مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪
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 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 
 

 

 سومجلسه 

 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 23/12/1400تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 8-10ساعت:                  دوشنبهروز:          1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 دکتر رضوی مسئول درس:  3تعداد واحد: 

 دکترر ضوی مدرس:  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : تعادل و اختالل در مایعات و الکترولیت های بدن  جلسهعنوان 

 آشنایی بااختالالت مربوط به حجم مایع:  جلسههدف کلی 

 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 هیپوولمی و هیپرولمی را تعریف کند. 

 پاتوفیزیولوژی هیپوولمی و هیپرولمی را توضیح دهد. 

 را تعریف کند.   اختالل حجم مایعتاری در بیماران با علت، عالیم، درمان و مراقبت پرس 

  مچازی روش آموزش :  

 ابزارهای تولید محتوای الکترونیکی :  یآموزش امکانات

 منبع درس  : 
 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه 

 مدت زمان:     دقیقه 

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •
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 جلسه چهارم 
 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 23/12/1400تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-12ساعت:           روز:          دوشنبه       1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم اسدی الری  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

    :  جلسهعنوان 

 تغذیه در یک فرد سالم 

 انواع روشهای تغذیه ای 

   :   جلسههدف کلی 

 مفهوم تغذیه و سوتغذیه 

 تغذیه ای   یبا انواع روش ها  ییآشنا 

 
 

 فراگیر بتواند :   اختصاصیاهداف 

  شرح دهد مفهوم تغذیه سالم را •

 شرح دهد انواع روشهای تغذیه ای انترال و پارنترال را  •

 دهد.  توضیحرا  تغذیه وریدیاقدامات پرستاری در   •

 تغذیه وریدی را توضیح دهد. آموزشهای الزم حین دریافت  •

 مجازیروش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 

 

لسه پنجم ج  

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 1/1401/ 15تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 8-10ساعت:                      شنبهدوروز:      1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

  40: تعداد دانشجويان

 رضوی  دکترمسئول درس:  3تعداد واحد: 

 دکتر رضوی مدرس:  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : تعادل و اختالل در مایعات و الکترولیت های بدن  جلسهعنوان 

 با عدم تعادل الکترولیت هاآشنایی :  جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 پاتوفیزیولوژی ایجاد هایپرناترمی و هایپوناترمی را شرح دهد. 

 را توضیح دهد.  سدیم  ن با اختالل تعادلیعلت، عالیم، درمان و مراقبت پرستاری در بیمارا

      مجازیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک 

 منبع درس  : 
 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه 

 مدت زمان:     دقیقه 

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •
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 جلسه ششم 
 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 15/01/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-12ساعت:           روز:          دوشنبه       1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم اسدی الری  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 سرطانهای دهان، ریفالکسبیماریهای عصبی سیستم گوارشی، چاقی مرضی، التهاب پاروتیت، :    جلسهعنوان 

بیماریهای عصبی سیستم گوارشی، چاقی مرضی، التهاب پاروتیت،    از بیماران با های پرستاریمراقبت :    جلسههدف کلی 

 سرطانهای دهان، ریفالکس 
 

 فراگیر بتواند :   اختصاصیاهداف 

 بیماران را شرح دهد. بی اشتهایی و پرخوری عصبی را توضیح دهد و نحوه مراقبت از این  •

 چاقی مرضی و درمانهای آن را توضیح دهد.  •

  التهاب و عفونت پاروتیت و مراقبتهای پرستاری آن را توضیح دهد. •

 سرطانهای ناحیه دهان را توضیح دهد.  •

 مراقبتهای پرستاری در بیمارایهای ذکر شده را شرح دهد.  •

 فرایند پرستاری هریک از بیماریهای ذکر شده را بنویسد.  •

 مجازیروش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •
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 هقتم سه جل

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 22/1/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 8-10ساعت:                        دوشنبهروز:    1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 دکتر رضوی مسئول درس:  3تعداد واحد: 

 دکتر ر ضوی مدرس:  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : تعادل و اختالل در مایعات و الکترولیت های بدن  جلسهعنوان 

 آشنایی با عدم تعادل الکترولیت ها:  جلسههدف کلی 

 
 :   اختصاصیاهداف 

 را شرح دهد.  هایپوکالمی و هایپرکالمیپاتوفیزیولوژی ایجاد  

 . دهدتوضیح را  پتاسیم  علت، عالیم، درمان و مراقبت پرستاری در بیماران با اختالل تعادلی

      مجازیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک 

 منبع درس  : 
 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه 

 مدت زمان:     دقیقه 

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •
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 جلسه هشتم 
 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 22/01/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-12ساعت:          روز:          دوشنبه       1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم اسدی الری  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 سیستم گوارشی مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت :     جلسهعنوان 

 آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران مبتال به زخمهای دستگاه گوارش، سرطان معده  :    جلسههدف کلی 

 

 فراگیر بتواند :   اختصاصیاهداف 

  .را نام ببرد زخمهای دستگاه گوارش انواع •

 .  توضیح دهد در زخمهای گوارشی رائم، تشخیص، تدابیر طبی و تدابیر پرستاری الع •

 سرطان معده، درمانها و مراقبتهای پرستاری را توضیح دهد.  •

، مبتال به زخمهای دستگاه گوارش ان چارچوبی برای توضیح دادن نحوه مراقبت از بیماراناز فرآیند پرستاری به عنو •

 استفاده نماید. 

 .تدوین کند سرطان معدهیان به الآموزشی بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – مراقبتیبرنامه  •

 مجازیروش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
ed  thnursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical  -

2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •
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 نهم جلسه 
  

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 29/1/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 8-10ساعت:          شنبه دوروز:                1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 دکتر رضوی مسئول درس:  3تعداد واحد: 

 خانم اسدی الری مدرس:  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : تعادل و اختالل در مایعات و الکترولیت های بدن  جلسهعنوان 

 اختالل اسید و باز در بدنآشنایی با :  جلسههدف کلی 

 

 :   اختصاصیاهداف 

 .دهد شرح  را  باز و  اسید تعادل 

 .کند  بیان  را عالئم  شناخت و  بررسی  و باز  و اسید  تعادل در اختالل 

 .دهد  توضیح  را آلکالوز و اسیدوز به مبتال بیمار از پرستاری  مراقبت  و  درمان

      مجازیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک 

 منبع درس  : 
 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه 

 مدت زمان:     دقیقه 

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •

 

 

 

 

 
 

 

 



10 

 

 

 

 
 

 جلسه دهم 
 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 29/2/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-12ساعت:                     دوشنبهروز:       1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 دکتر رضوی مسئول درس:  3تعداد واحد: 

 اسدی الری مدرس: سرکار خانم  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 التهابی دستگاه گوارشبتال به اختالالت مراقبت از بیماران م:     جلسهعنوان 

 نحوه مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت التهابی دستگاه گوارشآشنایی با  :    جلسههدف کلی 

 

 فراگیر بتواند :   اختصاصیاهداف 

 انواع اختالالت التهابی حاد دستگاه گوارش شامل آپاندیسیت، پریتونیت، دایورتیکولیت، انسداد روده را شرح دهد.  •

 د. انواع اختالالت التهابی مزمن دستگاه گوارش شامل انتریت و کولیت را توضیح ده •

 . تدوین کندرا  التهاب دستگاه گوارشیان به البر اساس فرایند پرستاری برای مبت مناسب  برنامه مراقبتی •

 .را شرح دهد بیماران مبتال به اختالالت التهابی حاد و مزمن ئم، تشخیص و تدابیر طبی و تدابیر پرستاری درالع •

 مجازیروش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 مدت زمان :    دقیقه   ارزشیابی درس  •

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •
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 جلسه یازدهم
 

 

 ی پرستار ی: کارشنارس یل یمقطع / رشته تحص                                         ی: پرستاریگروه آموزش        یدانشکده:  پرستار

 05/02/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  

 8-10روز:  دوشنبه                         ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 40تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: دکتر رضوی  4تعداد واحد: 

 سیفیخانم سرکار مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه  120مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

اسکلتیآناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنی                       : جلسهعنوان   

روش های بررسی مددجویان مبتال به اختالالت عضالنی اسکلتی                                 

آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنی اسکلتی          :  جلسههدف کلی   

 شناخت انواع روش های بررسی مددجویان مبتال به اختالالت عضالنی اسکلتی                            

 
 :   اختصاصیاهداف 
 ساختمان و عملکرد سیستم عضالنی اسکلتی را توضیح دهد. •
 اهمیت بررسی جسمی را در تشخیص اختالالت سیستم عضالنی اسکلتی شرح دهد. •

 

              حضوریروش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
th

14 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی    -             

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018د دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی اجتماعی ، ويراست چهاردهم برونر و سودارث جل

بلک جويس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فريبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس،   -            
 1389سالمی. -گر( ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآيندهای مثبت. تهران: جامعه ن6جلد ) 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  45مدت زمان :   

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان:    

 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 دقیقه   5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 

 

 

 

 

   دوازدهمجلسه  
 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 05/2/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-12ساعت:                     دوشنبهروز:       1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 دکتر رضوی مسئول درس:  3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم اسدی الری  دقیقه  40مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 تحریک پذیر، فتق های شکمی و سرطان کولون مراقبت از بیماران مبتال به سندرم روده :     جلسهعنوان 

با بیماری و نحوه مراقبت از بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، فتق های شکمی و   آشنایی:    جلسههدف کلی 

 سرطان کولون
 

  فراگیر بتواند :   اختصاصیاهداف 

 . کند را تعریف سندرم روده تحریک •

 سندرم روده تحریک پذیر را توضیح دهد. آموزشهای الزم به بیمار مبتال به  •

 انواع فتهای شکمی را نام برده و توضیح دهد.  •

 انواع فتقهای شکمی را با هم مقایسه کند •

 سرطان کولون را شرح دهد •

 درمانها و نحوه مراقبت از بیماران مبتال به سرطان کولون را توضیح دهد.  •

 حضوری روش آموزش : 

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

 

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪
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 دقیقه   مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقیقه مدت زمان :      ارزشیابی درس  •

 دقیقه     مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  •

 
 

 سیزدهم جلسه  
 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 19/2/1400تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت: روز:  دوشنبه                           1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 40تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: دکتر رضوی  4تعداد واحد: 

 رسین) به ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم سیفیمد دقیقه  120مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 سیستم عضالنی اسکلتی روش های ارزیابی تشخیصی در اختالالت             : جلسهعنوان 

 مراقبت پرستاری در انواع روش های درمانی اختالالت عضالنی اسکلتی )قالب گچی ، اسپلینت و ...(                         

شناخت روش های ارزیابی تشخیصی مختلف در اختالالت سیستم عضالنی اسکلتی          :  جلسههدف کلی   

آشنایی با مراقبت پرستاری در انواع روش هاای درماانی اخاتالالت عضاالنی اساکلتی )قالاب گچای ،                                    

 اسپلینت، بریس و ...(

 
 فراگیر قادر باشد اهداف جزئی :  

 دهد.   حیاست را توض نتیاسپل ای سیبر  ،یقالب گچ یکه دارا ی ماریب ی الزم برا یاموزش ها •

 دهد.  شرحرا  یقالب گچ یدارا  ماران یاز ب  یپرستار ریتداب •

 . بیان نمایدرا  یخارج کساتوریف یدارا  ماران یاز ب  یپرستار ریتداب •

 

             حضوریروش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
th

14 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 

ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی  هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ.   -             

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی اجتماعی ، ويراست چهاردهم 

و هوکس،  بلک جويس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فريبا. پرستاری داخلی جراحی بلک  -            
 1389سالمی. -( ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآيندهای مثبت. تهران: جامعه نگر6جلد ) 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  45مدت زمان :   

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان:    
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 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقیقه   5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 

 جلسه چهاردهم 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 19/02/1401تاريخ ارائه درس : 1400-01دوم  سال تحصیلی  :  نیمسال 

 10-12روز:  دو شنبه                           ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس:  دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 ترتیب حروف الفبا(: دکتر رضوی مدرسین) به  دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : اختالالت دفعی  جلسهعنوان 

 های تست فیزيکی و معاينه و شناخت،  بررسی کبد ،   فیزيولوژیو    آناتومی با آشنايی:   جلسههدف کلی 

 تشخیصی کبد.

 

 :   اختصاصیاهداف 
 کند.  بیان را آناتومی کبد 

 کند.  بیان را کبد  فیزیولوژی

 .عملکردهای متابولیکی کبد و تغییراتی که همراه با بیماری کبدی رخ می دهد را مشخص کند.

 .دهد توضیح  را کارکردهای کبد های تست
 یرقان ، فشارخون پورت ، آسیت ، واریس ها ، اختالالت تغذیه ای و کمای هپاتیک در اثر اختالالت پاتوفیزیولوژیکی کبد را توضیح دهد. 

 درمان واریس مری را توضیح دهد. 

 روش آموزش :  سخنرانی و بحث گروهی            

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
 منبع درس  : 

 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders. 
 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   25مدت زمان :  

 دقیقه    10مدت زمان : 

 دقیقه   25مدت زمان:    
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 پانزدهم جلسه 

 

 پرستاری        گروه آموزشی: پرستاری                                        مقطع / رشته تحصیلی: کارشنارسی پرستاری    دانشکده:

 26/02/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  

 8-10دوشنبه                         ساعت: روز:   1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 40تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: دکتر رضوی  4تعداد واحد: 

 به ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم سیفیمدرسین)  دقیقه  120مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

مراقبت پرستاری در انواع روش های درمانی اختالالت عضالنی اسکلتی  )تراکشن ، عمل جراحی و              : جلسهعنوان 

 تعویض مفصل( 

 در انواع روش های درمانی اختالالت عضالنی اسکلتی         اصول مراقبت های پرستاری آشنایی با          :  جلسههدف کلی 

 )تراکشن ، عمل جراحی و تعویض مفصل(
 

 فراگیر قادر باشد:   اختصاصیاهداف 
 کند. سهیانواع مختلف تراکشن و اصول تراکشن مؤثر را مقا •

 دهد. حیتحت تراکشن را توض ماران یاز ب  یپرستار ریتداب •

 .دینما سهیمقا  گریکدیمفصل ران و زانو را با  ضیتعو یرا پس از عمل جراح مارانی ب یپرستار یازهاین •

قرارگرفته اند، استفاده   یکه تحت عمل جراح یمارانیمراقبت از ب   یبرا ی بعنوان چارچوب ی پرستار ندیفرآ از •
 کند.

 

           ، بحث گروهی ، فیلم آموزشیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
th

14 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی    -             

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018اجتماعی ، ويراست چهاردهم برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی 

بلک جويس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فريبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس،   -            

 1389سالمی. -( ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآيندهای مثبت. تهران: جامعه نگر6جلد ) 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •
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 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  45مدت زمان :   

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان:    

 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقیقه   5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 

 جلسه شانزدهم 
 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 26/2/1400تاريخ ارائه درس : 1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم  

 10-12ساعت:                     روز: دوشنبه        1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس:  دکتر رضوی  4تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر رضوی  دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : اختالالت دفعی  جلسهعنوان 

 اختالالت کبد   با آشنايی:   جلسههدف کلی 
 

 
 

 :   اختصاصیاهداف 
 ر دهد. انواع هپاتیت ، علل آنها ، پیشگیری ، تظاهرات بالینی ، درمان ، پیش آگهی و نیازهای مراقبت های بهداشتی در آنها را مورد مقایسه قرا

 عالئم  اختالالت کبد)،ویلسون ، آبسه(  را توضیح دهد. 

 پرستاری از مبتالیان به اختالالت کبد)سرطان ، ویلسون ، آبسه(  را توضیح دهد.اقدامات درمانی و 

 

 روش آموزش :  سخنرانی و بحث گروهی            

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
 منبع درس  : 

 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    
 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   25مدت زمان :  

 دقیقه    10مدت زمان : 

 دقیقه   25مدت زمان:    
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 هفدهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته:  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: دانشکده

 02/03/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  

 8-10روز:  دوشنبه                         ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 40تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: دکتر رضوی  4تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم سیفی دقیقه  120مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

   یاسکلت  یبه اختالالت عضالن انیمراقبت و درمان مبتال           : جلسهعنوان 
 و پا ( یاندام فوقان عیشا  یها یماری)کمر درد ، ب                            

 ی  اسکلت یبه اختالالت عضالن انیمبتالروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در آشنایی با         :  جلسههدف کلی 

 و پا (  یاندام فوقان عیشا یها یماری کمر درد ، بشامل : )                                              
 

 فراگیر قادر باشد:   اختصاصیاهداف 
 مبتال به کمر درد شرح دهد.  ماریب یو نوتوان یپرستار  ریتداب ،یسالمت  یالزم را برا یاموزش یازهاین •

را   مارانیب  نیا  یتحت جراح مارانیمراقبت ب دست، مچ دست، شانه ، پا و یمعمول دستگاه حرکت اختالالت •
 دهد.  حیتوض

 

             ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
th

14 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی    -             

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018اجتماعی ، ويراست چهاردهم برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی 

بلک جويس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فريبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس،   -            
 1389سالمی. -( ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآيندهای مثبت. تهران: جامعه نگر6جلد ) 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  45مدت زمان :   

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان:    

 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 دقیقه   5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •
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 جلسه هجدهم 

 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 02/03/1401تاريخ ارائه درس : 1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم  

 10-12ساعت:                        روز: دو شنبه     1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس:  دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر رضوی  دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : اختالالت دفعی  جلسهعنوان 

 اختالالت کبد   با آشنايی:   جلسههدف کلی 

 

 

 :   اختصاصیاهداف 
 عالئم و نشانه های سرطان کبد را توضیح دهد.  -

 درمان جراحی و غیر جراحی بیماران مبتال به سرطان کبد را مقایسه کند.  -

 مراقبت پرستاری بعد از عمل بیماران تحت پیوند کبد را شرح دهد.  -

 

 روش آموزش :  سخنرانی و بحث گروهی            

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
 منبع درس  : 

 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    
 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   25مدت زمان :  

 دقیقه    10مدت زمان : 

 دقیقه   25مدت زمان:    
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 نوزدهم جلسه 
 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 09/03/1400تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  

 8-10روز:  دوشنبه                         ساعت:  1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 40تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: دکتر رضوی  4تعداد واحد: 

 سرکار خانم سیفیمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه  120مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

   یاسکلت  یبه اختالالت عضالن انمراقبت و درمان مبتالی           : جلسهعنوان 
 ( یاسکلت  ی عضالن یاستخوان ، عفونت ها یک ی )اختالالت متابول                   

 ی اسکلت یبه اختالالت عضالن انیمبتالروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در آشنایی با         :  جلسههدف کلی 

 ( یاسکلت   یعضالن یاستخوان ، عفونت ها یک ی اختالالت متابولشامل )                                         
 

 فراگیر قادر باشد:   اختصاصیاهداف 
 دهد.  حیرا توض سیاستئوپروز  یدرمان ریو تداب یریشگیپ پاتوژنز •

 کند.  ییرا شناسا یچرک تیو آرتر هپاژ یماری، ب  یاستئوماالس  مارانیب یدرمان ریو تداب علت •

 استفاده کند.  تیلیدچار استئوم  مارانیمراقبت از ب   یبرا ی بعنوان چارچوب ی ند پرستاریفرآ از •

 

             ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
th

14 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی    -             

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018ويراست چهاردهم   برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی اجتماعی ،

بلک جويس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فريبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس،   -            
 1389سالمی. -( ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآيندهای مثبت. تهران: جامعه نگر6جلد ) 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  45مدت زمان :   

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان:    

 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقیقه   5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
  



21 

 

 

 جلسه بیستم 
 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 09/03/1401تاريخ ارائه درس : 1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم  

 10-12ساعت:                         روز:  دو شنبه    1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس:  دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر رضوی  دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : اختالالت دفعی  جلسهعنوان 

 اختالالت کیسه صفرا  با آشنايی:   جلسههدف کلی 
 

 

 

 :   اختصاصیاهداف 
 ساختار و عملکرد دستگاه صفراوی را بشناسد. 

 اختالالت کیسه صفرا را توضیح دهد.

 روش های درمان سنگ کیسه صفرا را مقایسه کند. 

آنهایی که تحت الپاراسکوپی یا کوله سیستکتومی باز  فرایند پرستاری را به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به سنگ کیسه صفرا و 
 هستند ، به کار برد. 

 

 روش آموزش :  سخنرانی و بحث گروهی            

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
 منبع درس  : 

 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    
 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   25مدت زمان :  

 دقیقه    10مدت زمان : 

 دقیقه   25مدت زمان:    
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 بیست و یکم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته:  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: دانشکده

 16/03/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                          دوشنبهروز:   1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 40تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری 

 دکتر رضوی  مسئول درس: 4تعداد واحد: 

 به ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم سیفین) مدرسی دقیقه  120مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 ( یاستخوان ی)تومورها یاسکلت  یبه اختالالت عضالن انیمراقبت و درمان مبتال           : جلسهعنوان 

 بافت نرم ، مفاصل و تاندون ها (  یها بی)آس یاسکلت یعضالن یبه تروما انیو درمان مبتال مراقبت                       

 

 ی اسکلت یبه اختالالت عضالن انیمبتالروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در آشنایی با         :  جلسههدف کلی 

 ( شامل تومورهای استخوانی )                                                             
   یاسکلت یعضالن  یبه تروما انیمبتالروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در شناخت                            

 بافت نرم ، مفاصل و تاندون ها ( یها بی)آس                                                

 
 

 فراگیر قادر باشد:   اختصاصیاهداف 
 دهد.  حیرا توض کیمتاستات ای هیمبتال به تومور استخوان اول  مارانیب یدرمان ریو تداب علت •

 دهد. زیتم  گریکدیمفصل را از  یدررفتگ  مهیو ن یدررفتگ ،یخوردگ چیپ ،یدگیکش ،یکوفتگ •

 کند.  ییآنها را شناسا یعالئم و نشانه ها و درمان ها ،یورزش صدمات •

. 
           ، مجازی ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
th

14 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 

کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی  هینکل جانیس ال، چیوير   -             

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی اجتماعی ، ويراست چهاردهم 

احی بلک و هوکس،  بلک جويس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فريبا. پرستاری داخلی جر -            

 1389سالمی. -( ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآيندهای مثبت. تهران: جامعه نگر6جلد ) 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  45مدت زمان :   

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان:    
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 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقیقه   5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 

 جلسه بیست و دوم 
 
 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 1401/ 16/03تاريخ ارائه درس : 1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم  

 10-12روز: دوشنبه                    ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس:  دکتر رضوی  3تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر رضوی  دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : اختالالت دفعی  جلسهعنوان 

 اختالالت پانکراس با آشنايی:   جلسههدف کلی 
 

 

 

 :   اختصاصیاهداف 
 ساختار و عملکرد پانکراس  را بشناسد. 

 شرح دهد. عالئم و نشانه های پانکراتیت حاد حاد را 

 نحوه درمان پانکراتیت حاد را شرح دهد. 

 ، به کار برد. پانکراتیت حاد فرایند پرستاری را به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به 

 

  حضوری روش آموزش : 

 ابزارهای تولید محتوای الکترونیکی :  یآموزش امکانات

 منبع درس  : 
 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    
 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   25مدت زمان :  

 دقیقه    10مدت زمان : 

 دقیقه   25مدت زمان:    
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 بیست و سومجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته:  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: دانشکده

 23/03/1401تاريخ ارائه درس :  1400-01سال تحصیلی  :  

 8-10روز:  دوشنبه                         ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 40تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: دکتر رضوی  4تعداد واحد: 

 ترتیب حروف الفبا(: سرکار خانم سیفی مدرسین) به دقیقه  120مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 ( و آمپوتاسیون ها ی)شکستگ یاسکلت  یعضالن یبه تروما انیمراقبت و درمان مبتال           : جلسهعنوان 

 

 ها(  ی)شکستگ یاسکلت یعضالن یتروماروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در آشنایی با         :  حلسههدف کلی 

 
 

 فراگیر قادر باشد:   اختصاصیاهداف 
 کند.  ییحاد را شناسا یشکستگ یو نشانه ها عالئم •

 کند.  انیباز را ب یها یو درمان شکستگ یحرکت کردن شکستگ  یو ب ی جاانداز یدرمان یها روش •

 دهد. حیدرمان آنها را توض ی ها و نحوه  یشکستگ  یریاز عوارض زودرس و تآخ یر یشگیپ روش •

 لگن و ران را شرح دهد.  یو تحتان یفوقان یاندام ها ی مبتال به شکستگ ماری ب یبرا  یلزوم انجام اقدامات نوتوان •

 دهد. حیاستخوان ران شده است را توض  یکه  دچار شکستگ یسالمند ماریب  یرا برا یپرستار اقدامات •

 که دچار قطع عضو شده است، استفاده کند. یماریمراقبت از ب   یبرا ی بعنوان چارچوب ی پرستار ندیفرآ از •

. 
           ، مجازی ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
th

14 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی    -             

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018اجتماعی ، ويراست چهاردهم برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی 

بلک جويس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فريبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس،   -            
 1389سالمی. -( ارتوپدی: ساماندهی بالینی برای برآيندهای مثبت. تهران: جامعه نگر6جلد ) 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •
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 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  45مدت زمان :   

 دقیقه   15مدت زمان :  

 دقیقه   40مدت زمان:    

 دقیقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقیقه   5مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 

 
 

 چهارمجلسه بیست و 
 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 23/03/1401تاريخ ارائه درس : 1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم  

 10-12 ساعت:                            دوشنبه روز:  3سالمندان  نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و 

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 دکتر رضوی مسئول درس:   3تعداد واحد: 

 سرکار خانم اسدیمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : اختالالت دفعی  جلسهعنوان 

  اختالالت پانکراس با آشنايی:   جلسههدف کلی 

 

 

 :   اختصاصیاهداف 
 پانکراتیت حاد را از پانکراتیت مزمن تشخیص دهد. 

 ، به کار برد. پانکراتیت مزمن فرایند پرستاری را به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به 
 عالئم و نشانه های تومور پانکراس را شرح دهد. 

 اثرات تغذیه ای و متابولیک درمان جراحی تومورهای پانکراس را شرح دهد. 

 روش آموزش :  سخنرانی 

 Microsoft PowerPoint   ،storylineاستفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 
 منبع درس  : 

 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    
 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   25مدت زمان :  

 دقیقه    10مدت زمان : 

 دقیقه   25مدت زمان:    
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 پنجم لسه بیست و ج
 

 :  پرستاری                    گروه آموزشی: پرستاری                               مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پیوستهدانشکده

 30/3/1401تاريخ ارائه درس : 1400-01سال تحصیلی  :  نیمسال دوم  

 10-12شنبه                           ساعت:  دوروز:  1سالمندان  نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و 

 نوع واحد: نظری 
 

 40تعداد دانشجويان  : 

 دکتر رضوی مسئول درس:   3تعداد واحد: 

 سرکار خانم اسدیمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين/بازنگری: بهمن ماه 

. 

 : اختالالت دفعی  جلسهعنوان 

  آشنایی با اختالالت دفعی و آنورکتال ، اقدامات درمانی و مراقبتی:   جلسههدف کلی 

 

 

 :   اختصاصیاهداف 
 یبوست و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهد. 

 اسهال و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهد. 

 برنامه مراقبتی تدوین نماید. جهت مددجویان مبتال به اختالالت فوق 

 اختالالت اختالالت دفعی و آنورکتال را توضیح دهد. 
 علل ایجاد آبسه های آنورکتال ، فیشر آنال ، هموروئید ، پایلونیدال را توضیح دهد. 

 جهت مددجویان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوین نماید. 

 

 

         روش آموزش :  سخنرانی و بحث گروهی    

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
 منبع درس  : 

 -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.(End ed).Philadelphia:Saunders.    
 

 دقیقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه   25مدت زمان :  

 دقیقه    10مدت زمان : 

 دقیقه   25مدت زمان:    
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