
 
 

  

 
 

 فیزیوپاتولوژیمجازی  (lesson Planطرح درس روزانه )

 سیستم عصبی

 اولجلسه 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:    : پرستاری حضرت زینب)س(       دانشکده

 15/1/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:   یکشنبه        ساعت :  ژی:  فیزیوپاتولو نام درس )واحد( 

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40كالس: مدت 

 اسدی الری مدرس : خانم 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

. 

  عنوان جلسه :  •

 یمروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصب •

   هدف کلی  جلسه : 

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی •
  اهداف اختصاصی : 

 فیزیولوژی سیستم عصبی را شرح دهد.آناتومی و  •

 .ببرد نام را مننژ های الیه •

 .بشناسد را مغز لوبهای •

 .دهد توضیح را مغزی لوبهای عملکرد •

 .دهد شرح را CSF بازجذب و ترشح نحوه •

 .دهد شرح را مغزی خونی سد عملکرد •

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 و استراحت پاسخ  پرسش و

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي

 



 دومجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری : پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 22/1/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:   یکشنبه        ساعت :  نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 اسدی الری ممدرس : خان 99بازنگری : اسفند ماه آخرین 

. 

  عنوان جلسه :  •

 اختالالت سیستم عصبی: سردرد ، صرع و...

   هدف کلی  جلسه : 

 آشنایی با اختالالت سیستم عصبی: سردرد ، صرع و... •
  اهداف اختصاصی : 

 سردرد ،  صرع را توضیح دهد.علل ، عالیم و درمان ومراقبت های پرستاری در اختالالت سیستم عصبی،  •

 .دهد ضیحوت را سردرد •

 .دهد شرح را سردرد انواع •

 .دهد شرح را سردرد در درمانها انواع •

 .دهد شرح را سردرد در پرستاری مراقبتهای •

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 پروژه        /        تاالر گفتگو     فعالیت آموزشی :   تکلیف          /     

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

 مدت زمان:      دقیقه ی حضوری تکمیل گردد.(ت صرفا جهت کالس هامقدمه :   )این قسم •

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 

  



 سومجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:حضرت زینب): پرستاری دانشکده

 24/1/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---شنبه        ساعت : سه روز:    نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1ن  : تعداد دانشجویا 4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99بازنگری : اسفند ماه آخرین 

. 

  عنوان جلسه :  •

 اختالالت سیستم عصبی عفونی ودژنراتیو •

   هدف کلی  جلسه : 

 .(و... ، پارکینسون MSآشنایی با اختالالت سیستم عصبی عفونی ودژنراتیو ) مننژیت ،  •
  اهداف اختصاصی : 

،  پارکینسونعلل ، عالیم و درمان ومراقبت های پرستاری. اختالالت سیستم عصبی عفونی ودژنراتیو ) مننژیت ،  •

MS  .را توضیح دهد ) 
   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 زشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوت آموفعالی

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 قهمدت زمان :     دقی جمع بندی و نتیجه گیری  •

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 مچهارجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری : پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 29/1/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:    یکشنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99بازنگری : اسفند ماه آخرین 

. 

  عنوان جلسه :  •

 و کاهش سطح هوشیاری( اختالالت سیستم عصبی ) افزایش فشار داخل جمجمه  •

   هدف کلی  جلسه : 

 و کاهش سطح هوشیاری(آشنایی با اختالالت سیستم عصبی ) افزایش فشار داخل جمجمه  •

  اهداف اختصاصی : 

 زمان افزایش فشار داخل جمجمه و کاهش سطح هوشیاری راعلل و عالیم و درمان و مراقبت های پرستاری در  •

 .شرح دهد
   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –ائه محتوا و نرم افزارهای تولید و ارامکانات آموزشی :  رایانه 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 دقیقهن:     مدت زما

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

  



 پنجمجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری : پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 5/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:    یکشنبه        ساعت:  پاتولوژید(  :  فیزیونام درس )واح

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99بازنگری : اسفند ماه آخرین 

. 

  عنوان جلسه :  •

 (اختالالت سیستم عصبی )سکته های مغزی •

   هدف کلی  جلسه : 

 (آشنایی با اختالالت سیستم عصبی ) سکته های مغزی •

  اهداف اختصاصی : 

 .علل و عالیم و درمان و مراقبت های پرستاری در سکته های مغزی شرح دهد •

 را شرح دهد یانواع سکته مغز •

 را توضیح دهد یعلل سکته مغز •

 را توضیح دهد یسکته مغز یدرمانها •

 .را شرح دهد یدر سکته مغز یپرستار یمراقبتها •

 را توضیح دهد یمغز یتوانبخشی در سکته ها •

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. ن و نوع آزمون : متعاقباَواعن

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه          

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 

  



 ششمجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری تحصیلی:مقطع / رشته        گروه آموزشی: هوشبری       : پرستاری حضرت زینب)س(    دانشکده

 12/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:    یکشنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40 مدت كالس:

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

. 

  عنوان جلسه :  •

 اختالالت سیستم عصبی )آسیب های نخاعی( •

   هدف کلی  جلسه : 

 (آشنایی با اختالالت سیستم عصبی )آسیب های نخاعی •

  اهداف اختصاصی : 

 .شرح دهد را نخاعی بت های پرستاری در آسیب هایعلل و عالیم و درمان و مراق •

 اقدامات درمانی در بیماران دچار ترومای نخاع را توضیح دهد. •

 اقدامات بازتوانی در معلولیتهای ناشی از ترومای نخاع را شرح دهد. •

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –وا امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محت

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه         

 مدت زمان :     دقیقه         بندی و نتیجه گیری ع جم •

 

  



 سیستم گوارش

 اولجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:: پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       دانشکده

 19/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---:  روز:    یکشنبه        ساعت فیزیوپاتولوژی  نام درس )واحد(  :

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 اسدی الریمسئول درس:  خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

 

 پاتولوژی های مری  عنوان جلسه :  •

   هدف کلی  جلسه : 

 با انواع پاتولوژی های مری  اییآشن

  اهداف اختصاصی : 
 را توضیح دهد.مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی خاص مری  ▪

 مشکالت مختلف مری ) ریفالکس ، آشاالزی ، هرنی هیاتوس ، دیورتیکول و کانسر( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح ▪

 دهد.

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 مدت زمان:      دقیقه جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا  •

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 



 دومجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:: پرستاری حضرت دانشکده

 26/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---:  روز:    یکشنبه        ساعت نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1دانشجویان  : تعداد  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

 

 پاتولوژی های معده عنوان جلسه :  •

   هدف کلی  جلسه : 

 معده آشنایی با انواع پاتولوژی های 

  اهداف اختصاصی : 
 آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی خاص معده را توضیح دهد.ی ، ط به آماده سازمراقبتهای مربو ▪

 .مشکالت مختلف معده) گاستریت ، زخم پپتیك ، کانسر( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح دهد ▪

 

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید 

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 قهمدت زمان:      دقی جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا  •

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 

  



 سومجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری شته تحصیلی:حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / ر: پرستاری دانشکده

 2/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:   یکشنبه        ساعت :  نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1دانشجویان  : تعداد  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99زنگری : اسفند ماه ن باآخری

. 

 پاتولوژی های روده عنوان جلسه :  •

   هدف کلی  جلسه : 

 آشنایی با انواع پاتولوژی های روده
  اهداف اختصاصی : 

اولسروز  تحریك پذیر و بیماریهای التهابی روده آپاندسیت ، پریتونیت ، کرون ، کولیتمشکالت مختلف روده ) سندرم روده  ▪

 .صول مراقبتی را شرح دهد، ایلئوستومی ، کلوستومی و اختالت آنورکتال ( علل ، عالیم ، و ا

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 مدت زمان:      دقیقه جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا  •

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

                  بخش دوم درس  ▪

 ت زمان :    دقیقهدم

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه         

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  



 چهارمجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری : پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 4/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400:   حصیليسال ت

 ---شنبه        ساعت : سه روز:    نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  واحد: نظرینوع 

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 الریمدرس : خانم اسدی  99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

. 

 کیسه صفرا ،کبد و پانکراسپاتولوژی های  عنوان جلسه :  •

   هدف کلی  جلسه : 

 پانکراس ) پانکراتیت حاد و مزمن (آشنایی با انواع پاتولوژی های  •

 آشنایی با انواع پاتولوژی های کبد ) یرقان ، هپاتیت ، سیروز و عوارض آن ، کانسر( •

 را ) سنگ کیسه صفرا ، کوله سیستیت(آشنایی با انواع پاتولوژی های کیسه صف •

  اهداف اختصاصی : 
 مشکالت مختلف پانکراس ) پانکراتیت حاد و مزمن ( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح دهد.  ▪

مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی خاص کبد ، کیسه صفرا  ،را توضیح  ▪

 دهد.

کانسر( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح دهد.مشکالت ت مختلف کبد ) یرقان ، هپاتیت ، سیروز و عوارض آن ، کالمش ▪

 مختلف کیسه صفرا ) سنگ کیسه صفرا ، کوله سیستیت( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح دهد.

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –محتوا نرم افزارهای تولید و ارائه امکانات آموزشی :  رایانه و 

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه        

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 غدد

 اول جلسه 
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری رت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:اری حض: پرستدانشکده

 9/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:   یکشنبه        ساعت :  نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1یان  : تعداد دانشجو 4تعداد واحد:  واحد: نظرینوع 

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

. 

  عنوان جلسه :  •

  آناتومی و فیزیولوزی غدد •

 اختالالت هیوفیز  •

   هدف کلی  جلسه : 

 هیوفیز ، اختالالتعلل ، انواع ، درمان دیابت -فیزیولوزی غددمروری برآناتومی و  •
 اهداف اختصاصی : 

 ساختمان و عملکرد غدد داخلی را شرح دهد. ▪

مشکالت مختلف هیپوفیز ) کم کاری ، دیابت بی مزه ، سندرم ترشح هورمون آنتی دیورتیك ( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی  ▪

 را شرح دهد.

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –رهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 مدت زمان:      دقیقه           مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( •

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه        

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 
 
 
 

 

 

 

 

  



 دوم لسه ج
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:: پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: دانشکده

 18/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---شنبه        ساعت : سه روز:    نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

. 

  عنوان جلسه :  •

 پاراتیروئید ید،پاتولوژی های تیروئ •

   هدف کلی  جلسه : 

 هایپرپاراتیروئید،()هیپو تیروئید، هایپر تیروئید هیپوپارا تیروئید، آشنایی با انواع پاتولوژی های تیروئید،پاراتیروئید •
 اهداف اختصاصی : 

الیم ، و اصول ،( علل ، عمشکالت مختلف تیروئید )تیروئیدیت ، هیپو تیروئید، هایپر تیروئید ، طوفان تیروئید ▪

 مراقبتی را شرح دهد.

 مشکالت مختلف پارا تیروئید )هیپوپارا تیروئید، هایپرپاراتیروئید ، ( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح دهد  ▪

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 ی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوآموزش فعالیت

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
 مدت زمان:      دقیقه           مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( •

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 رسش و پاسخ و استراحت پ

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه        

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 چشم

 اولجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:: پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       دانشکده

 23/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---یکشنبه        ساعت:     ز:رو نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 اسدی الریمسئول درس:  خانم  دقیقه 90مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

 

 پاتولوژی های چشم عنوان جلسه :  •

   هدف کلی  جلسه : 

 کاتاراکت( ای چشم ) عیوب انکساری ،آشنایی با انواع بیماریه

  اهداف اختصاصی : 
 آناتومی و فیزیولوژی چشم را شرح دهد. ▪

 ومراقبت های پرستاری. بیماریهای چشم ) عیوب انکساری ، کاتاراکت( را توضیح دهد.علل ، عالیم و درمان  ▪

   onlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –ی تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارها

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 ت زمان:     دقیقهدم        

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 
 
 
 

 

  



 دومجلسه 

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری : پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 30/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:    یکشنبه        ساعت:  س )واحد(  :  فیزیوپاتولوژیدر نام

 1تعداد دانشجویان  :  4واحد: تعداد  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 90مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

 

 پاتولوژی های چشم عنوان جلسه :  •

   لسه : هدف کلی  ج

 شبکیه(آشنایی با انواع بیماریهای چشم )گلوکوم ،اختالالت قرنیه ، بیماریهای 

  اهداف اختصاصی : 
 آناتومی و فیزیولوژی چشم را شرح دهد. ▪

 علل ، عالیم و درمان ومراقبت های پرستاری. بیماریهای چشم )گلوکوم ،اختالالت قرنیه ، بیماریهای شبکیه( را توضیح دهد. ▪

   onlineمجازی     وزش : روش آم

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه        

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 

  



 سیستم قلب و عروق

 اولجلسه 

 

 ی ناپیوسته هوشبریشناسکار مقطع / رشته تحصیلی:: پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       دانشکده

 6/4/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 16-18شنبه        ساعت: یکروز:     نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 اسدی الریمسئول درس:  خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99سفند ماه آخرین بازنگری : ا

. 

  عنوان جلسه :  •

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب •
   هدف کلی  جلسه : 

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب •

 آشنایی با بیماریهای شریان کرونر ) آرترواسکلروز، آنژین صدری ، انفارکتوس قلبی( •
 اهداف اختصاصی : 

 عروق را شرح می دهد.تم قلب و آناتومی و فیزیولوژی سیس ▪

( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح انفارکتوس قلبی ،آرترواسکلروز، آنژین صدری بیماریهای شریان کرونر )  ▪

 می دهد
   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو  موزشی : فعالیت آ

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه        

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 ومدلسه ج

 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری : پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: هوشبری       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 13/4/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---ساعت:       یکشنبه  روز:     نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4واحد: تعداد  نوع واحد: نظری

 مسئول درس:  خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99آخرین بازنگری : اسفند ماه 

 

  عنوان جلسه :  •

 بیماریهای دریچه ای قلب بیماریهای داخلی قلب، •
   هدف کلی  جلسه : 

 ، بیماریهای دریچه ای قلباندوکاردیت ، میوکاردیت ، پریکاردیت ، و...(نایی با بیماریهای داخلی قلب ) شآ •
 اهداف اختصاصی : 

بیماریهای داخلی قلب ) اندوکاردیت ، میوکاردیت ، پریکاردیت ، کاردیومیوپاتی ، بیماریهای دریچه ای قلب (  ▪
 هد.علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح می د

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 احت سخ و استرپرسش و پا

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه        

 مدت زمان :     دقیقه         جمع بندی و نتیجه گیری  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 ومسجلسه 
 

 کارشناسی ناپیوسته هوشبری لی:هوشبری       مقطع / رشته تحصی: پرستاری حضرت زینب)س(           گروه آموزشی: دانشکده

 20/4/1400تاریخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلي  : 

 ---روز:    یکشنبه        ساعت:  نام درس )واحد(  :  فیزیوپاتولوژی

 1تعداد دانشجویان  :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 درس:  خانم اسدی الریمسئول  دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس : خانم اسدی الری 99ماه ری : اسفند آخرین بازنگ

 

  عنوان جلسه :  •

 بیماریهای مادرزادی قلب •
   هدف کلی  جلسه : 

آشنایی با بیماریهای مادرزادی قلب ) نقص دیواره بین بطنی ، بازماندن کانال شریانی ،کوارکتاسیون آئورت،  •

 و....(تترالوژی فالوت 
 اهداف اختصاصی : 

ه بین بطنی ، بازماندن کانال شریانی ، کوآرکتاسیون آنورت ، تنگی آئورت ، تترالوژی ی قلب ) نقص دیواربیماریهای مادرزاد ▪

 فالوت( علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی را شرح می دهد.

   offlineروش آموزش :  مجازی    

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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

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

 کلیات درس •

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه        

 مدت زمان :     دقیقه         گیری جمع بندی و نتیجه  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 و بیماریتعریف سالمت 

 جلسه اول

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 18/1/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 بیماری ها ی، علل، عالیم و سیرتعریف سالمت و بیمارعنوان درس : 

 تعریف سالمت و بیماری، علل، عالیم، سیر بیماری ها، عوارض و درمان های مرتبط آشنایي با هدف کلی درس :  

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:اهداف جزئی :  
 توضیح دهد .  بیماری را مفاهیم سالمت و •

 تعریف نماید.  سالمت را بر عوامل موثر •

 روی نقش و عملکرد اعضا خانواده را توضیح دهد.  ر ناخوشي برثیتا •

 نیازهای اساسي انسان موجود در نظریه مازلو را تعریف كند.  •

 سه سطح از مراقبت های پیشگیری كننده را مورد بحث قرار دهد. •

 فعالیت های ارتقای سالمتي و پیشگیری از ناخوشي را سر دهد. •

 ي را مورد بحث قرار دهد.فتارهای بهداشتتعدیل عوامل خطرساز و تغییر ر •

 نقش پرستار در سالمتي و ناخوشي را مورد بحث قرار دهد. •

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 تاالر گفتگو        روژه        /فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 سیستم تنفسي

 اولجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 25/1/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 ینوع واحد: نظر
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 تنفسياقدامات و تست های تشخیصي در بیماری های -آناتومي و فیزیولوژی سیستم تنفسي عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 تشخیصي در سیستم تنفسي و تست های اقدامات -یولوژی سیستم تنفسيفیزمروری بر آناتومي و 

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 ساختمان و عملکرد دستگاه تنفس فوقاني و تحتاني را شرح دهد. •

مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصي خاص اختالالت  •

 دهد.توضیح سیستم تنفسي را 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 منبع :
-Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.        2014  

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 دومجلسه 

 

 یناپیوسته هوشبری                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 31/1/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 10-12شنبه                 ساعت: سه روز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدمركار خانم مدرس: س دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 اختالالت سیستم تنفس فوقانيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 ) رینیت ، سینوزیت ، فارنژیت و...( آشنایي با اختالالت سیستم تنفس فوقاني

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

سینوزیت ،  علل ، عالیم و درمان ومراقبت های پرستاری. اختالالت سیستم تنفس فوقاني، ) رینیت ، •

 فارنژیت ، الرژنیت ( را توضیح دهد.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 دوم درس  بخش ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 مسوجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبرییلي: كارشنارسي ی                            مقطع / رشته تحصهوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 1/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 یمرضیه اسدی الرمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 اختالالت سیستم تنفس تحتانيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

پنوموني ، آمبولي ، سل ریوی ،  آشنایي با اختالالت سیستم تنفس تحتاني، ) برونشیت حاد و مزمن ، آمفیزم ، آسم ،

 بیماریهای مزمن ریوی و...(

 گیر بتواندفرااهداف جزئی : 

اختالالت سیستم تنفس تحتاني ) برونشیت حاد و مزمن ، در مراقبت های پرستاری درمان و ،علل، عالیم •

 توضیح دهد.آمفیزم ، آسم ، پنوموني ، آمبولي ، سل ریوی ، بیماریهای مزمن ریوی ، سل ریوی ( را 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 دقیقهمدت زمان :      جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 مچهارجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 8/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی :  نام درس )واحد( 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 اختالالت سیستم تنفس تحتاني ادامه عنوان درس :

 رس :  هدف کلی د

اختالالت سیستم تنفس تحتاني، ) برونشیت حاد و مزمن ، آمفیزم ، آسم ، پنوموني ، آمبولي ، سل ریوی ، آشنایي با 

 بیماریهای مزمن ریوی و...(

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 اختالالت سیستم تنفس تحتاني ) برونشیت حاد و مزمن ،در مراقبت های پرستاری درمان و ،علل، عالیم •

 پنوموني ، آمبولي ، سل ریوی ، بیماریهای مزمن ریوی ، سل ریوی ( را توضیح دهد.آمفیزم ، آسم ، 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 تاالر گفتگو       پروژه        / فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 سیستم كلیه و مجاری ادراری

 اولجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 15/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16عت: سا                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 عنوان درس : 

 اقدامات و تست های تشخیصي در بیماری های كلیه-آناتومي و فیزیولوژی كلیه و مجاری ادراری

 هدف کلی درس :  

 اقدامات و تست های تشخیصي در بیماری های كلیه-و فیزیولوژی كلیه و مجاری ادراری آناتومي مروری بر 

 فراگیر بتواند  اهداف جزئی :

 ساختمان و عملکرد كلیه و سیستم ادراری را شرح دهد . •

مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصي خاص كلیه و سیستم  •

 را توضیح دهد.  ادراری
           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

 

  



 دومجلسه 

 

 ریناپیوسته هوشبی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 22/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدمسركار خانم  مدرس: دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 اختالالت عفوني سیستم ادراری  عنوان درس :

 هدف کلی درس :  

 گلومرولونفریت(اختالالت عفوني سیستم ادراری)پیلونفریت، سیستیت، 

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

م و اصول ... ( علل، عالیو مشکالت مختلف كلیه و مجاری ادراری) سیستیت ،پیلونفریت ، گلومرونفریت  •

 مراقبتي را شرح دهد.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 ان :    دقیقهمدت زم

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 مسوجلسه 

 

 اپیوسته هوشبرینی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 28/2/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 10-12ساعت:                  شنبهسه روز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 نارسایي كلیهعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 آشنایي با نارسایي حاد و مزمن كلیه

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .مراقبت های پرستاری نارسایي حاد و مزمن كلیه  را شرح دهدعلل و عالیم و درمان و  •

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر 

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه نتیجه گیری جمع بندی و  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 مچهارجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 29/2/1400: تاریخ ارائه درس  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 اری ادراریپاتولوژی های مجعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 ادراری، هیدرونفروزیس(آشنایي با انواع پاتولوژی های مجاری ادراری) مثانه نوروژنیک، بي اختیاری 

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 علل و عالیم مثانه نوروژنیك را شرح دهد •

 علل و عالیم بی اختیاری ادراری را شرح دهد •

 .رح دهدعلل و عالیم هیدرونفروزیس را ش •

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 ن :    دقیقهمدت زما

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 خون

 اولجلسه 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 5/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-00ل تحصیلي  :  نیمسال دوم سا

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدمخانم مدرس: سركار  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 ي بیماران مبتال به اختالالت خونيدرمانآناتومي و فیزیولوژی سیستم خون روش های بررسي تشخیصي  عنوان درس : 

  هدف کلی درس :  

 آشنایي با ساختار و عملکرد سیستم هماتولوژیکي

 شناخت انواع روش های بررسي بیماران مبتال به اختالالت خوني

 ارزشیابي تشخیصي در اختالالت خونيمختلف  آشنایي با روش های

 يبکارگرفته شده در اختالالت خون يدرمان یبا انواع روش ها یيآشنا

 آنها قیتزر ندیو فرآ يخون یانواع فرآورده ها شناخت

  فراگیر بتوانداهداف جزئی : 
 ساختار و عملکرد اجزای سیستم هماتولوژیکي را بیان نماید. •

 دهد توضیح را خون گلبولهای تولید فرآیند •

 فرآیندهای دخیل در حفظ هموستاز را شرح دهد. •

 تکنیک های مناسب جهت انجام بررسي و شناخت فیزیکي و جامع عملکردهای هماتولوژیکي را مشخص نماید. •

  ت سیستم خونساز را بیان كندبه اختالال م بالیني و معاینات فیزیکي در بیماران مبتالالئع •

 ، كاربرد، عوارض و شناخته را ارزیابي عملکردهای هماتولوژیکيخوني و  های بیماری تشخیص در تداولم ی ها آزمون •

 . دهد شرح را آنها از بعد و قبل الزم آمادگیهای و مزایا

 درمان اختالالت خوني از جمله اسپلنکتومي، آفرزیس و ... را بشناسد. •

  را شرح دهدفراورده های خوني را نام برده و خصوصیات آن ها  •

 واكنش های انتقال خون و عوارض احتمالي و درمان آن ها را شرح دهد •

 اقدامات پرستاری در تجویز فرآورده های خوني را توضیح دهد. •

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 



 

 دومجلسه 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 12/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني )انواع آنمي های هیپوپرولیفراتیو(عنوان درس :    

 یماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني )انواع آنمي های همولیتیک(بمراقبت از                       

 شناخت انواع كم خوني های با كاهش تکثیر یا هیپو پرولیفراتیو هدف کلی درس :   

 شناخت انواع كم خوني های همولیتیک                            

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 و همولیتیک را از هم تفکیک نماید و از نظر فیزیولوژیک آن ها را باهم مقایسه نماید. كم خوني هیپوپرولیفراتیو •

 ، B12 كمبود ، فولیک اسید فقر آهن، كمبود از ناشي های خوني كم انواع درمان و بالیني عالئم ، اتیولوژی ، تعریف •

 نماید. بیان را مگالوبالستیک و كلیوی بیماریهای آپالستیک

  .همولیتیک را نام ببردانواع كم خوني  •

 . سمي را توضیح دهدالئم، تشخیص، تدابیر طبي و تدابیر پرستاری در تاالع •

 تاالسمي، سیکل سل، اسفروسیتوز، خوني كم تدابیر درماني و مداخالت پرستاری در ، بالیني عالئم ، اتیولوژی ، تعریف •

 .بیان كند را ایمیون اختالالت و دارو مصرف و PD 6Gكمبود

           offlineآموزش :       مجازی    روش

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو        تکلیف  فعالیت آموزشی :   

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 مسوجلسه 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 19/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال دوم سال تحصیلي  :  نیم

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 عنوان درس :    
 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیربدخیم خوني )شامل: پلي سایتمي، نوتروپني، ترومبوسایتوپني و نقایص پالكتي(

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني )انواع اختالالت انعقادی اكتسابي(

 يمراقبت از بیماران مبتال به نئوپالسم های خون

 

 هدف کلی درس :   
 آشنایي با اختالالت خوني غیربدخیم نظیر پلي سایتمي، نوتروپني، ترومبوسایتوپني و نقایص پالكتي               

 آشنایي با اختالالت انعقادی اكتسابي در اثر بیماری كبدی و یا كمبود مواد ضروری دخیل در انعقاد خون                    

 لوسمي ها آشنایي با انواع

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .پلي سایتمي را تعریف كرده انواع آن را بیان كند •

 علل گوناگون پلي سایتمي ثانویه و نحوه رسیدگي به این بیماری را شرح دهد. •

 .تدوین كندرا یان به پلي سایتمي الآموزشي بر اساس فرایند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتي •

 لکوپني و لنفوپني و اصول كلي در درمان و پرستاری بیماراني با این اختالالت را توصیف نماید. د نوتروپني،فرآیند ایجا •

 .هموفیلي را شرح دهد ئم، تشخیص و تدابیر طبي و تدابیر پرستاری درالع •

 .وین نمایدتدرا كتي الت پالالبه اخت الآموزشي بر اساس فرآیند پرستاری برای بیماران مبت – برنامه مراقبتي •

 اصول درماني و مراقبتي از بیمار مبتال به اختالالت خونریزی دهنده و ترومبوتیک را مشخص نماید. •

 .را شرح دهد DIC ئم، تشخیص و تدابیر طبي و تدابیر پرستاری درالع •

 نماید.ده از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبي در مراقبت از بیمار مبتال به انعقاد منتشره داخل عروقي استفا •

 .سرطان خون را تعریف و طبقه بندی كند •

 را مقایسه نماید. MDSو  ALL ،CLL ،AML ،CMLشیوع، تغییرات فیزیولوژیکي، عالئم بالیني، تدابیر و پیش آگهي  •

 .یان به سرطان خون تدوین كندالآموزشي بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتي •

           offline   روش آموزش :       مجازی

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •



 (ENTگوش و حلق و بیني )

 اوللسه ج

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری انشکدهد

 26/3/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

  زیولوژی گوش و حلق و بینيمروری بر آناتومي و فیعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مروری بر آناتومي و فیزیولوژی گوش و حلق و بیني 

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 ناتومي و فیزیولوژی گوش را شرح دهد.آ •

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –توا امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه مح

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 قهمدت زمان :    دقی  ارزشیابی درس •

 

 

  



 مدوجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 2/4/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16ساعت:                  چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 پاتولوژی های گوشعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 سندرم منیر و...(م ، اتواسکلروز ، البیرنتیت ، آشنایي با انواع پاتولوژی های گوش) اوتیت ، كلستاتو

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصي بیماریهای گوش را  •

 توضیح دهد.

البیرنتیت تواسکلروز ، علل ، عالیم و درمان ومراقبت های پرستاری. بیماریهای گوش ) اوتیت ، كلستاتوم ، ا •

 ، سندرم منیر ( را توضیح دهد.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 ت پرسش و پاسخ و استراح ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 سیستم اسکلتي

 اولجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي     ی                        هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 9/4/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریخانم مسئول درس: سركار  4تعداد واحد: 

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 در اختالالت ارتوپدی تست های تشخیصي-مروری بر آناتومي و فیزیولوژی سیستم اسکلتي و عضالني عنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 ر اختالالت ارتوپدید تست های تشخیصي-آناتومي و فیزیولوژی سیستم اسکلتي و عضالني آشنایي با 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی :

 ساختمان و عملکرد سیستم عضالني و اسکلتي را شرح دهد. ▪

 فیزیولوژی ترمیم استخوان را شرح دهد. ▪

در روشهای تشخیصي خاص اختالالت مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را  •

 . هدسیستم عضالني و اسکلتي را توضیح د

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه    مدت زمان :

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 مدوجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریی                            مقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 16/4/1400تاریخ ارائه درس :  99-00یلي  :  نیمسال دوم سال تحص

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4تعداد واحد: 

 سارا مقدم مدرس: سركار خانم دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 پاتولوژی های سیستم اسکلتي و عضالنيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 )استئوپروزیس، استئومایلیت ، نقرس و....(آشنایي با انواع پاتولوژی های سیستم اسکلتي و عضالني 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی :

 انواع پاتولوژی های سیستم اسکلتي و عضالني را بشناسد. ▪

 ، استئومایلیت ، نقرس و ... را شرح دهد. استئوپروزیسالیم ، درمان و مراقبت های پرستاری علل ، ع •

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 /        تاالر گفتگو       /          پروژه          تکلیف فعالیت آموزشی :   

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس •

 

 

  



 سومجلسه 

 

 ناپیوسته هوشبریمقطع / رشته تحصیلي: كارشنارسي                         ی    هوشبرگروه آموزشي:             : پرستاری دانشکده

 23/4/1400تاریخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلي  :  نیمسال دوم 

 14-16: ساعت                 چهارشنبهروز:  فیزیوپاتولوژی نام درس )واحد(  : 

 نوع واحد: نظری
 

 1تعداد دانشجویان  : 

 مرضیه اسدی الریمسئول درس: سركار خانم  4: تعداد واحد

 سارا مقدممدرس: سركار خانم  دقیقه 40مدت كالس: 

. 

 صدمات حاد سیستم عضالني و اسکلتيعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 آشنایي با نواع صدمات حاد سیستم عضالني و اسکلتي

 (و...خوردگي ، در رفتگي ، كوفتگي ، شکستگي )رگ به رگ شدن ، پیچ 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی :

 انواع صدمات حاد سیستم عضالني و اسکلتي را بشناسد. ▪

 عالیم و مراقبت های مربوطه در صدمات حاد سیستم اسکلتي و عضالني را شرح دهد. •

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –محتوا امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

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

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری  •

 یقهمدت زمان :    دق  ارزشیابی درس •

 

 


