
  

 
 

 3پرستاری بزرگساالن سالمندان  ترکیبی (lesson Plan) طرح درس روزانه 

 ادراکی -مبحث اختالالت شناختی 
 مبحث اختالالت شناختی ادراکی  جلسه اول

 

 کارشناسی پرستاری یلی::    پرستاری                                       گروه آموزشی: پرستاری                     مقطع / رشته تحصدانشکده

 11/11/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 سرکار خانم اسدی الریمسئول درس:  دقیقه 04مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي اختالالتعنوان جلسه :     

 آشنایي با آناتومي و فیزیولوژی سیستم عصبيهدف کلی جلسه :          

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 ببرد نام را مننژ های الیه 

 بشناسد را مغز لوبهای 

 دهد توضیح را مغزی لوبهای عملکرد 

 بازجذب و ترشح نحوه CSF دهد شرح را 

 دهد شرح را مغزی خوني سد عملکرد 

 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  :
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 

 

 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

 ن:     دقیقهمدت زما

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 مبحث اختالالت شناختی ادراکی جلسه دوم

 

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

 54/11/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044اه تاريخ بازنگری : بهمن م

 

 ادراکي شناختي اختالالتعنوان جلسه :     

 تشخیصي سیستم عصبي یتستهاهدف کلی جلسه :          

 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 تشخیصي سیستم عصبي را نام ببرد یانواع تستها 

 تشخیصي سیستم عصبي را شرح دهد ینحوه انجام تستها 

 تشخیصي را توضیح دهد یهریک از تستها یپرستار یهامراقبت 

 تشخیصي را بیان کند یعوارض هر یک از تستها 

 تشخیصي شرح دهد یآموزش به بیمار را در هر یک از تستها 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

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

 آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 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 

 

 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 

 دقیقه مدت زمان :   

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 

 

  



 مبحث اختالالت شناختی ادراکی جلسه سوم

 

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

 5/15/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 خانم اسدی الری مسئول درس: سرکار دقیقه 04مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي اختالالتعنوان جلسه :     

 شناخت انواع سردردهاهدف کلی جلسه :          

 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 دهد توضیح را سردرد 

 دهد شرح را سردرد انواع 

 دهد شرح را ردسرد 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 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. ون : متعاقباَعنوان و نوع آزم

 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 

 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 مبحث اختالالت شناختی ادراکی مجلسه چهار

 

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

 9/15/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3حد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )وا

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي سیستم اختالالته :     عنوان جلس

 و انواع صرع تشنجي اختالالت با دانشجو آشنایيهدف کلی جلسه :         

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 دهد توضیح را تشنج انواع 

 بیان نماید را تشنج عالیم 

 دهد توضیح را تشنج درمان 

 دهد شرح را تشنج در پرستاری مراقبتهای نحوه  

 واع صرع را نام ببردان 

 .عالئم هر یک از انواع صرع را توضیح داده و با هم مقایسه نماید 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

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

 تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /       

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 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 

 

 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 تیجه گیری جمع بندی و ن

 
 

  



 مبحث اختالالت شناختی ادراکی مجلسه پنج

 

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

 11/15/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 م اسدی الریمدرس: سرکارخان 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي سیستم اختالالتعنوان جلسه :     

 و اقدامات پرستاری مربوط به آن شنایي با روشهای بررسي سطح هوشیاریآهدف کلی جلسه :       

 آشنایي با روند افزایش فشار مغزی  و درمان ها و مراقبت های آن

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 نمایید هوشیاری را تعریف 

 انواع روشهای بررسي سطح هوشیاری را نام ببرد 

  محاسبه سطح هوشیاری به روشGCS را توضیح دهد 

 اقدامات پرستاری در بیمار بیهوش را توضیح دهد 

  .عالئم افزایش فشار مغزی را ذکر کند 

  .درمان های طبي و اقدامات پرستاری در بیمار دچار افزایش فشار مغزی را شرح دهد 

 offlineموزش :       مجازی  روش آ

 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  :
ed  theever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Ch -

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

 

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

 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 

 

  



 

 جلسه ششم  مبحث اختالالت شناختی ادراکی

 

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

 53/15/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14ساعت:          روز:  دوشنبه                 3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم شناختيعنوان جلسه :     

   نواع سکته های مغزیآشنایي با اهدف کلی جلسه :        

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 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 یتوانبخشي 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. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

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.(

 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 

 
 
 
 

 

 

 

  



 هفتم مبحث اختالالت شناختی ادراکیجلسه 
 

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

 19/5/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  واحد: نظری نوع

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم شناختيعنوان جلسه :     

  آشنایي با انواع تروماهای مغزیهدف کلی جلسه :       
    یمغز یایي دانشجو با انواع تومورهاآشن  

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 را شرح دهد یمغز یتروماها 

 عالیم تروما را بیان کند 

 روند درمان در تروما را توضیح دهد 

 در تروما را توضیح دهد یپرستار یمراقبتها 

 دهد شرح را مغزی تومورهای انواع 

 دهد شرح را مغزی تومور عالیم 

 دهد شرح را مغزی تومورهای در درمانها انواع 

 دهد توضیح را مغزی تومور جراحي مختلف روشهای 

 دهد شرح را مغزی تومورهای در پرستاری مراقبتهای 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

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

 لیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تک

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 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  14مدت زمان:     مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 04  مدت زمان : 

 دقیقه 54زمان :    مدت

 دقیقه  04مدت زمان:   

 دقیقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 

 
 



 

 مبحث اختالالت شناختی ادراکی تمجلسه هش

 

 ارشناسی پرستاریک دانشکده:    پرستاری                                       گروه آموزشی: پرستاری                     مقطع / رشته تحصیلی:

 19/5/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  14-15روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 خانم اسدی الریمسئول درس: سرکار  دقیقه 04مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم شناختيعنوان جلسه :    

 عصبي سیستم در خودایمني اختالالت با دانشجو آشنایيهدف کلی جلسه :          

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 ببرد نام را عصبي سیستم ایمني خود بیماریهای انواع 

 دهد شرح را عصبي سیستم ایمني خود اختالالت عالیم 

 دهد توضیح را اتوایمیون اختالالت در درمانها 

 دهد توضیح را اتوایمون اختالالت به مبتال بیماران از مراقبت نحوه 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 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  14مدت زمان:     مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 04  مدت زمان : 

 دقیقه 54مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:   

 دقیقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 

 

 

  



 مبحث اختالالت شناختی ادراکی مجلسه نه

 

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

 51/5/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم شناختي عنوان جلسه :     

 عصبي سیستم دمانسي اختالالت با دانشجو آشنایيهدف کلی جلسه :          

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 ببرد نام را دمانسي اختالالت واعان 

 دهد شرح را الزایمر بیماری 

 دهد توضیح را الزایمر کننده ایجاد علل 

 دهد شرح را الزایمر عالیم 

 دهد توضیح را دمانس به مبتال بیماران در پرستاری مراقبتهای 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :
ed  th14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing,  -

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

 

 دقیقه  14مدت زمان:     مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 خ و استراحت پرسش و پاس

 بخش دوم درس 

 دقیقه 04  مدت زمان : 

 دقیقه 54مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:   

 دقیقه  14مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 

 

  



 

 مبحث اختالالت سیستم محافظتی
 مبحث اختالالت سیستم محافظتی جلسه اول

 

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

 81/88/8011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-15دوشنبه                     ساعت: روز:   3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  رینوع واحد: نظ

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 آناتومي و فیزیولوژی سیستم محافظتيعنوان جلسه :     

 روش های بررسي بیماران مبتال به اختالالت خوني  

 یابي تشخیصي در اختالالت خونيروش های ارز  

 آشنایي با ساختار و عملکرد سیستم هماتولوژیکي هدف کلی جلسه :     

 شناخت انواع روش های بررسي بیماران مبتال به اختالالت خوني

 آشنایي با روش های مختلف ارزشیابي تشخیصي در اختالالت خوني

 فراگیر بتواند اهداف اختصاصی : 
  اجزای سیستم هماتولوژیکي را بیان نماید.ساختار و عملکرد 

 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 کندبه اختالال م بالیني و معاینات فیزیکي در بیماران مبتالالئع  

 و مزایا ، عوارضکاربرد،  و شناخته را ارزیابي عملکردهای هماتولوژیکيخوني و  های بیماری تشخیص در متداول ی ها آزمون 

 . دهد شرح را آنها از بعد و قبل الزم آمادگیهای

            offlineروش آموزش :       مجازی  

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

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  -

 8931. تهران: جامعه نگر . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6بلورچي فرد، فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک و هوکس، جلد )بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه  -
 8913سالمي. -ارتوپدی: ساماندهي بالیني برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

، بیماری 8186بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 8931: اندیشه رفیع. خون و سرطان. تهران

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه  4مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 یقهدق  4مدت زمان :    ارزشیابی درس 



 

 مبحث اختالالت سیستم محافظتی جلسه دوم

 

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

 81/88/8011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-15دوشنبه                     ساعت: روز:   3ستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد( :  پر

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 درس: سرکارخانم مقدمم 1044بهمن ماه تاريخ بازنگری : 

 

 يدر اختالالت خون يدرمان یروش هاعنوان جلسه :     

 آنها قیو تزر يخون یها فرآورده  

 يبکارگرفته شده در اختالالت خون يدرمان یبا انواع روش ها یيآشنا هدف کلی جلسه :     

 آنها قیتزر ندیو فرآ يخون یانواع فرآورده ها شناخت
 

 فراگیر بتواند اهداف اختصاصی : 
 ختالالت خوني از جمله اسپلنکتومي، آفرزیس و ... را بشناسد.درمان ا 

 فراورده های خوني را نام برده و خصوصیات آن ها را شرح دهد  

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

 .اقدامات پرستاری در تجویز فرآورده های خوني را توضیح دهد 

 پرسش و پاسخ سخنراني ، روش آموزش :  

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

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  -

 8931. تهران: جامعه نگر . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچي فرد، فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک و هوکس، جلد )بلک جویس  -
 8913سالمي. -ارتوپدی: ساماندهي بالیني برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

، بیماری 8186بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 8931خون و سرطان. تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه  4مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  4مدت زمان :    یابی درسارزش 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم محافظتی جلسه سوم

 

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

 8/88/8011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-15دوشنبه                     ساعت: روز:   3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

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

 شناخت انواع کم خوني های با کاهش تکثیر یا هیپو پرولیفراتیو هدف کلی جلسه :     

 

 فراگیر بتواند اهداف اختصاصی : 

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

 ئم، تشخیص، تدابیر طبي و تدابیر پرستاری در کم خوني را شرح دهدالع. 

 کمبود ، فولیک اسید فقر آهن، کمبود از ناشي های خوني کم انواع درمان و بالیني عالئم ، اتیولوژی ، تعریف B12 ، 

 نماید. بیان را مگالوبالستیک و ویکلی بیماریهای آپالستیک

 .تدابیر درماني و مداخالت پرستاری در کم خوني های هیپوپرولیفراتیو را شرح دهد 

 .از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبي برای مراقبت از بیمار مبتال به کم خوني استفاده نماید 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

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

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  -

 8931. تهران: جامعه نگر . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک و هوکس، جلد )بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچي فرد،  -
 8913سالمي. -ارتوپدی: ساماندهي بالیني برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

، بیماری 8186بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 8931ع. خون و سرطان. تهران: اندیشه رفی

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه  4مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  4مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم محافظتی چهارم جلسه

 

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

 3/88/8011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-15دوشنبه                     ساعت: روز:   3گساالن سالمندان نام درس )واحد( :  پرستاری بزر

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

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

 شناخت انواع کم خوني های همولیتیک هدف کلی جلسه :     

 

 فراگیر بتواند اهداف اختصاصی : 

 انواع کم خوني همولیتیک را نام ببرد.  

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

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

 .بیان کند را ایمیون اختالالت و دارو مصرف و PD 6Gکمبود

 ه نماید.فاداز فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبي برای مراقبت از بیماری که به بحران کم خوني داسي شکل مبتال شده، است 

 سمي تدوین کندالیان به تاالآموزشي بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتي. 

 سخنراني ، پرسش و پاسخ ، مجازیروش آموزش :  

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

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

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

سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد -

 8931. تهران: جامعه نگر . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچي فرد، فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک و هوکس، جلد ) -
 8913سالمي. -. تهران: جامعه نگرارتوپدی: ساماندهي بالیني برای برآیندهای مثبت

، بیماری 8186بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 8931خون و سرطان. تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دوم درس بخش 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه  4مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  4مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم محافظتیجلسه پنجم 

 

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

 86/88/8011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-15دوشنبه                     ساعت: روز:   3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني )شامل : پلي سایتمي، نوتروپني، ترومبوسایتوپني و عنوان جلسه :     

 ي (نقایص پالکت

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

 

 فراگیر بتواند اهداف اختصاصی : 

 پلي سایتمي را تعریف کرده و انواع آن را بیان کند. 

 ا شرح دهد.علل گوناگون پلي سایتمي ثانویه و نحوه رسیدگي به این بیماری ر 

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

 .فرآیند ایجاد نوتروپني، لکوپني و لنفوپني و اصول کلي در درمان و پرستاری بیماراني با این اختالالت را توصیف نماید 

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

 تدوین نمایدرا کتي الت پالالبه اخت الآموزشي بر اساس فرآیند پرستاری برای بیماران مبت – برنامه مراقبتي. 

 سخنراني ، پرسش و پاسخ ، مجازیروش آموزش :  

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

 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 

ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. -

 8931. تهران: جامعه نگر . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچي فرد، فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک و هوکس، جلد ) -
 8913سالمي. -بالیني برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر ارتوپدی: ساماندهي

، بیماری 8186بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 8931خون و سرطان. تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه  4مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  4مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم محافظتی جلسه ششم

 

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

 89/88/8011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-15دوشنبه                     ساعت: روز:   3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  وع واحد: نظرین

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني )انواع اختالالت انعقادی اکتسابي(عنوان جلسه :     

آشنایي با اختالالت انعقادی اکتسابي در اثر بیماری کبدی و یا کمبود مواد ضروری دخیل در انعقاد  هدف کلی جلسه :     

 خون
 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 .اصول درماني و مراقبتي از بیمار مبتال به اختالالت خونریزی دهنده و ترومبوتیک را مشخص نماید 

 تدابیر طبي و تدابیر پرستاری درئم، تشخیص و الع DIC را شرح دهد. 

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

 سخنراني ، پرسش و پاسخ ، نقشه مفهوميروش آموزش :  

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

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  -

 8931. تهران: جامعه نگر . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6و هوکس، جلد ) بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچي فرد، فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک -
 8913سالمي. -ارتوپدی: ساماندهي بالیني برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

، بیماری 8186بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 8931خون و سرطان. تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه  4مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  4مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 ظتیمبحث اختالالت سیستم محاف جلسه هفتم

 

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

 81/8/8018تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 13-14ساعت:                   شنبه   روز:   3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مراقبت از بیماران مبتال به نئوپالسم های خوني عنوان جلسه :     

 آشنایي با انواع لوسمي هاکلی جلسه :     هدف 

 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 سرطان خون را تعریف و طبقه بندی کند. 

 .بین اختالالت خوني کلونال و بدخیمي های کاذب، تمایز قائل شود 

  شیوع، تغییرات فیزیولوژیکي، عالئم کلینیکي ، تدابیر و پیش آگهيALL ،CLL ،AML ،CML  وMDS  را با هم مقایسه

 نماید.

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

 سخنراني ، پرسش و پاسخ ، نقشه مفهوميروش آموزش :  

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

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

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

اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی -

 8931. تهران: جامعه نگر . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچي فرد، فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک و هوکس، جلد ) -
 8913سالمي. -برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگرارتوپدی: ساماندهي بالیني 

، بیماری 8186بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 8931خون و سرطان. تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 اسخ و استراحت پرسش و پ 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه  4مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  4مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم محافظتی جلسه هشتم

 

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

 81/8/8018تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 13-14شنبه                     ساعت: روز:   3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  ظرینوع واحد: ن

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مراقبت از بیماران مبتال به نئوپالسم های خوني )ادامه(عنوان جلسه :     

 ستخوانآشنایي با پیوند مغز ا                   

 شناخت انواع بدخیمي های میلوپرولیفراتیوهدف کلی جلسه :     

 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی : 
 .در شیوع، عالئم کلینیکي ، تدابیر، عوارض و پیش آگهي بیمار مبتال به اختالالت میلوپرولیفراتیو مقایسه انجام دهد 

 لنفوما را تعریف و طبقه بندی کند. 

 خیص و تدابیر طبي در لنفوما را توضیح دهدئم ، تشالعلل، ع. 

 کند. بیان را میوما مولتیپل هوچکیني و وغیر هوچکیني لنفوم درمان و بالیني عالئم ، اتیولوژی ، تعریف 

 پیوند مغز استخوان را توضیح دهد. 

 یزی نمایدپیوند مغز استخوان برنامه ر مددجویانآموزشي بر اساس فرایند پرستاری برای  – برنامه مراقبتي. 

 سخنراني ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

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

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلي جراحي برونر و سودارث  -

 8931تهران: جامعه نگر . . 8181جلد هفتم: خون شناسي ، ویراست چهاردهم 

( 6بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچي فرد، فریبا. پرستاری داخلي جراحي بلک و هوکس، جلد ) -
 8913سالمي. -ارتوپدی: ساماندهي بالیني برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

، بیماری 8186محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي -

 8931خون و سرطان. تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  4مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 44مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

 دقیقه  4مدت زمان :   جه گیری جمع بندی و نتی 

 دقیقه  4مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 ت متابولیکیمبحث اختالال

 
 مبحث اختالالت متابولیکی اول جلسه

 

 یلی::                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصهدانشکد

 14/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 1-14 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 04تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یکیاختالالت متابولعنوان جلسه : 

 يحه داخلغدد مترش يصیو تست های تشخ يکیزیف نهیمعا و شناخت، يغدد، بررس ولوژییزیو ف يبا آناتوم یيآشناهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .کند انیغدد را ب يآناتوم

 .کند انیغدد را ب ولوژییزیف

 .دهد حیرا توض زیعمل غدد درون ر سمیمکان

 .دهد حیرا توض زیغدد درون ر يصیهای تشخ تست

 . کند انیرا ب زیغدد مختلف درون ر نهیمعا نحوه

 دهد. حیرا توض زیغد درون ر عیاختالالت شا عالئم

 ترکیبی   روش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /     

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت برد

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

 اول درس  بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  54مدت زمان :  

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه  54مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 مبحث اختالالت متابولیکی دوم جلسه
 

 روه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گهدانشکد

 14/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 14-15 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04ويان  : تعداد دانشج

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یکیاختالالت متابولعنوان جلسه : 

 زیپوفیبا مراقبت و درمان اختالالت غده ه یيآشنا:   جلسههدف کلی 
 اختصاصی : اهداف 

 .دهد حیرا توض زیپوفیغده ه مشخصات-

 .کند انیرا ب زیپوفیهورمونهای غده ه-

 .دهد حیرا توض يو قدام يخلف زیپوفیا ختالالت غده ه-

 .را شرح دهد زیپوفیاختالالت غده ه جادیا سمیعلت و مکان-

 دهد حیرا توض زیپوفیبه اختالالت غده ه انیمراقبت از مبتال-

 ترکیبی       /   مجازی           /            حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (وشته شود.طرح دوره نمنابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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.(Ended).Philadelphia:Saunders 

 دقیقه    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 یات درسکل  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  34مدت زمان :  

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه  04مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

  



 

 مبحث اختالالت متابولیکی سوم جلسه
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:             :                                      هدانشکد

 55/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 1-14 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 154مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یکیاختالالت متابولعنوان جلسه : 

 دیروئیت مبتال به اختالالت غده انیو مراقبت از مددجو یيآشنا:   جلسههدف کلی 
 اختصاصی : اهداف 

 .کند انیرا ب دیروئیغده ت هاییژگیو

 .دهد حیرا توض دیروئیانواع اختالالت ت

 .دهد حیرا توض دیروئیهورمونهای غده ت

 .را شرح دهد دیروئیاختالالت غده ت جادیا سمیعلت و مکان

 .دهد حیرا توض دیروئیعالئم کم کاری غده ت

 .دده حیرا توض دیروئیعالئم پر کاری غده ت

 .دهد حیرا توض دیروئیغده ت يصیتست های تشخ

 .دهد حیرا توض دیروئیمراقبت و درمان و پرکاری ت

  .دهد حیو نحوه مراقبت از آن را توض تیدیروئیت

 کند انیو درمان آن را ب دیروئیسرطان ت
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون: کوییز

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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    14مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 ت پرسش و پاسخ و استراح 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  44مدت زمان :  

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  44مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 مبحث اختالالت متابولیکی چهارم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                      :                                                   گروه آموزشی:                   هدانشکد

 55/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 14-15 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 الری سرکار خانم اسدی درس: مسئول 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 94مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یکیاختالالت متابولعنوان جلسه : 

 دیروئیبا مراقبت و درمان اختالالت غده پارات یيآشنا:   جلسههدف کلی 
 اختصاصی : اهداف 

 .هدد حیرا توض دیروئیمشخصات غده پارات

 .کند انیرا ب دیروئیهورمونهای غده پارات

 .دهد حیرا توض دیروئیاختالالت غده پارات جادیا سمیعلت و مکان

 .دهد حیرا توض دیروئیعالئم کم کاری غده پارا ت

 .دهد حیرا توض دیروئیعالئم پر کاری غده پارا ت

 .دهد حیرا توض دیروئیغده پارات يصیتست های تشخ

 دهد حیرا توض دیروئیو پرکاری پارات یارمراقبت و درمان کم ک

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..ستفاده از کتاب، مقاله، جزوه در صورت ا) 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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  04مدت زمان :  

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه  34مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 مبحث اختالالت متابولیکی پنجم جلسه
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 59/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 1-14 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 154مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یکیاختالالت متابولعنوان جلسه : 

 و مراقبت از اختالالت غده آدرنال یيآشنا:   جلسهف کلی هد
 اختصاصی : اهداف 

 .کند انیعملکرد غده آدرنال را ب

 .کند انیاختالالت غده آدرنال را ب جادیا سمیعلت و مکان

 .دهد حیعالئم کم کاری غده آدرنال را توض

 .دهد حیعالئم پر کاری غده آدرنال را توض

 .دهد حیپرکاری غده آدرنال را توض کم کاری و صیروش های تشخ

 دهد حیرا توض تومایفئوکروماس

 کند انیمراقبت از اختالالت غده آدرنال را ب

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 پروژه                 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /       

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  44مدت زمان :  

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه  44مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم حمایتی

 
 مبحث اختالالت سیستم حمایتی اول جلسه

 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 59/41/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041تحصیلی  : نیمسال دوم  سال

 14-15 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یتيحما ستمیاختالالت سعنوان جلسه : 

 مارانیب يکیزیف ناتیمعا و يسالمت خچهیپوست ، تار ولوژییزیمروری بر آناتومي و ف:   جلسههدف کلی 

 پوست صيیتستهای تشخ پوستي، هاییماریونشانه ب ،عالئميمبتال به اختالالت پوست
 اختصاصی : اهداف 

 مو و ناخن را شرح دهد. مثل های سه گانه پوست وسلولهای اختصاصي پوست وضمائم آن هیآناتومي ال
 نیامتیو دیحرارت ، تول درجه می، تنظ عاتیحس، نگهداری ما نیعملکردهای متعددپوست )حفاظت ، تام 

 (... را شرح دهد.
 کند. انیرا ب رییپپوست وضمائم آن دردوران  عيیطب راتییتغ 

 دهد. حیپوست راتوض کيیزینحوه بررسي ف
 پوستي را شرح دهد. هاییماریعالئم و نشانه های عمده درب 
 کند فیرا تعر يمختلف پوست یژنهایانواع ل 
 وکاربرد آنها را نام ببرد صيیانواع تستهای تشخ 

 یبیترک       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  و پاسخ و استراحت پرسش 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  54مدت زمان :  

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه  54مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



مبحث اختالالت سیستم حمایتی دوم جلسه  

 مقطع / رشته تحصیلی:                                     :                                                   گروه آموزشی:    هدانشکد

 44/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 1-14 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 04تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3واحد: تعداد

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 1044بهمن  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم حمايتیاختالالت عنوان جلسه : 

 پوست يروسیو و يانگل ،يقارچ ،یيایباکتر یپو ست و عفونت ها ياختالالت تر شح:   جلسههدف کلی 
 صی : اختصااهداف 

 .دهد حیچرب را توض یو درماتوزها يچرک سیت يدرادنی، عالئم ودرمان ومراقبت پرستاری در ه ولوژییزیپاتوف

 .آنرا شرح دهد نيیآکنه وعالئم بال ولوژییزیپاتوف

 دآکنه را شرح ده و جراحي در کیستمیموضعي و س بصورت درماني ناسب ، بهداشت پوست ، داروم هیدرمانهای طبي شامل تغذ 

 .دهد شرح زردزخم را مارییو درمانهای طبي در ب نيی، عالئم بال ولوژییزیپاتوف

 .زردزخم درمان نشده را نام ببرد مارییعوارض جانبي ، ب

 .دینما فی، فورونکل وکاربانکل را تعر تیکولیفول

 .دهد حیتوض ، فورونکل وکاربانکل را تیکولیودرمان طبي فول صی، تشخ نيیعالئم بال

 .و..... را شرح دهد تیکولیفول مبتال به مارانیخاص و آموزشهای الزم به ب اطاتیپرستاری واحتمراقبت 

 .دهد حیزوناراتوض مارییب نيیوعالئم بال ولوژییزیپاتوف

 .زونا ومراقبتهای پرستاری الزم را شرح دهد مارییمداخالت درماني ب

 .دهد شرحلي( راانواع تب خال )دهاني وتناس نيیوعالئم بال ولوژییزیپاتوف 

 .دهد حیومداخالت درماني مرتبط با تب خال را توض صيیتستهای تشخ 

 .دهد را شرحTinea carpitis  ودرمان عفونت قارچي رییشگی، عالئم ، پ ولوژییزیپاتوف 

 .دهد حیرا توض (Pediculasis)شپش ، عالئم ودرمان ومراقبت پرستاری درانواع عفونت انگلي ولوژییزیپاتوف 

 را شرح دهدScabiesانگلي گال   درعفونت ، درمان ومراقبت پرستاری صيی، تستهای تشخ نيی، عالئم بال ولوژییزیوفپات 
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 پروژه                 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /       

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  54مدت زمان :  

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه  54مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 



 

 مبحث اختالالت سیستم حمایتی سوم جلسه

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 44/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 14-15 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 154مدت کالس: 

 1044بهمن خ تدوين / بازنگری:تاري
 

 سیستم حمايتیاختالالت عنوان جلسه : 

ومورهای ( وتگوسی، پمف سیازیپسور ، تیدر مات)  يتپوس يعفون ریغالتهابي  اختالالت:   جلسههدف کلی 

 پوستي
 اهداف اختصاصی : 

 .را شرح دهد تیی درانواع درماتپرستار و ، عوامل مستعدکننده و مداخالت درماني نيی، عالئم بال ولوژییزیپاتوف

 .دهد حیتوض را سیازیدرمداخالت درماني پسور صيی، تستهای تشخ نيی،عالئم بال ولوژییزیپاتوف

 .کند انیرا ب سیازیپسور مارییمداخالت پرستاری ومداخالت رواني درب 

 .را نام ببرد سیازیپسوز مارییعوارض جانبي ب 

 .را شرح دهد گوسیپمف تاولي مارییومداخالت درماني درب صيیتهای تشخ، تس نيی، عالئم بال ولوژییزیپاتوف 

 .کند انیرا ب گوسیمبتال به پمف مارانیمراقبتهای پرستاری از ب

 .را شرح دهدB.C.C  تومورپوستي آگهي ودرمان شی، پ صيی، تستهای تشخ نيی، عالئم بال ولوژییزیپاتوف 

 .را شرح دهدS.c.c  تومورپوستي آگهي ودرمان شی، پ صيی، تستهای تشخ نيی، عالئم بال ولوژییزیپاتوف

 .مالنوما را شرح دهد تومورپوست آگهي ودرمان شی، پ صيی، تستهای تشخ نيی، عالئم بال ولوژییزیپاتوف

 کند انیهای پوست را ب ميیمبتال به بدخ مارانیمراقبتهای پرستاری درب

 /        ترکیبی   روش آموزش :  حضوری         /       مجازی      

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته منبع درس : )
 شود.(

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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  اول درس بخش 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  44مدت زمان :  

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  44مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 مبحث اختالالت سیستم حمایتی چهارم جلسه

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی: :                                                  هدانشکد

 15/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 1-14 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04جويان  : تعداد دانش

 الری سرکار خانم اسدی مسئول درس: 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 154مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم حمايتیاختالالت عنوان جلسه : 

 يدر سوختگ يدرمان ریتداب سوختگي و ولوژییزیوپاتوف ولوژییدمیاپهدف کلي جلسه :  

 اختصاصي :  اهداف
 کند. انیسوختگي را ب جادیسوختگي وعوامل عمده ا ولوژییدمیاپ

 دچارسوختگي را شرح مارانی( دربونوتواني ازناتواني رییشگی، درمان بموقع وموثر، پ رییشگیاهداف عمده چهارگانه )پ
 دهد.

 را نام برد. جادکنندهیانواع مختلف سوختگي براساس عامل ا
 ( را شرح دهد. 9و8و8)درجه  بیس عمق آسدسته بندی سوختگي براسا

 دهد. حیرا توض(Palmروش الند و براودر و روش کف دست )3وسعت سوختگي براساس قانون  ،  نییتع
 ارگانهای بدن نسبت به سوختگي را شرح دهد. کیستمیپاسخ موضعي وس

 را شرح دهد.9درجه   و  8، درجه 8مشخصات زخمهای سوختگي درجه 
 کند. انیرا ب مارستانیبه ب دنیی قبل از رسمراقبتهای ضرور 
 کند. انیسوختگي را ب اءیمراقبتهای مرحله اورژانس واح 
 .دهد را بر اساس مشخصات کامل آنها شرح دی، متوسط وشد فیسوختگي های خف 

 دهد. حیتوض را عاتیما نيیگزیرا شرح داده و روشهای مختلف جا عاتیما اءیاح تیاهم
 در دوره حاد سوختگي را شرح دهد. ماریز بمراقبتهای پرستاری ا

 سوختگي مارانیاز عفونت و مراقبت از زخم را درب رییشگیپ ارهاییمع 
 دهد. شرح

 دهد حیرا توض Acclusivc بسته وExposure  باز پانسمان سوختگي به روشهای 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور موزشی : امکانات آ

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 حت پرسش و پاسخ و استرا 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  44مدت زمان :  

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه  44مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 مبحث اختالالت سیستم حمایتی پنجم جلسه
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                         :                                                   گروه آموزشی:                هدانشکد

 15/45/1041تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 14-15 ساعت:          دوشنبه       روز:      3سالمندان و بزرگساالن یام درس )واحد( : پرستارن

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 الری سرکار خانم اسدی ئول درس:مس 3تعداد واحد:

 دکتر پروينیان نسب :مدرس دقیقه 14مدت کالس: 

 1044بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سیستم حمايتیاختالالت عنوان جلسه : 

 و دوران نوتواني جراحي سوختگي بعد از عملهای ماردچاریمراقبت از ب:   جلسههدف کلی 
 اختصاصی : اهداف 

 .کند انیب زخم سوختگي وانواع آنرا دمانیدبر .کند انینال را بعملکرد غده آدر

قبتهای مرا توگرافت وا (گرافت کینتتیس هتروگرافت و هموگرافت ودهد) حیانواع مختلف گرافت را توض

 .مربوط به آنرا شرح دهد

 .سوخته را شرح دهد مارانیدرد در ب ردرمانيیتداب

 .کند انیب ادچارسوختگي ر مارانیای ب هیتغذ تهاییحما

 ،Contractureزخم میعدم ترم د،یاسکار و کلوئ لیعوارض مرتبط باسوختگي ) تشک

 .ازعوارض سوختگي را شرح دهد رییشگیمراقبتهای ضروری جهت پ

 مراقبتهای پرستاری دردوران نوتواني را شرح دهد
 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور ت آموزشی : امکانا

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) 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    4مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 تراحت پرسش و پاسخ و اس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  54مدت زمان :  

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه  54مدت زمان:    

  دقیقه   4مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 



 

 مبحث اختالالت سیستم حسی
 مبحث اختالالت سیستم حسی جلسه اول

 

  کارشناسی ی: پرستاری                    مقطع / رشته تحصیلی:: پرستاری حضرت زینب)س(                       گروه آموزشدانشکده

 3/5/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 13-14شنبه       ساعت: روز:       3نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 04تعداد دانشجويان  :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154س: مدت کال

 مدرس: خانم فرامرزيان 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

   : مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش و حلق و بینیعنوان جلسه  

 هدف کلی جلسه :    

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش و حلق و بینی 

 اهداف اختصاصی : 
 یزیولوژی گوش را شرح دهد.ناتومي و فآ 

           حضوریروش آموزش :       

 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. 2184 

  دقیقه 14مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :     

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   34مدت زمان:      

  دقیقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 4دت زمان :   م  ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم حسی مدوجلسه 

 

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

 14/5/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 13-14روز:      يکشنبه       ساعت:  3پرستاری بزرگساالن و سالمندان  نام درس )واحد(  :

 04تعداد دانشجويان  :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: خانم فرامرزيان 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

   : پاتولوژی های گوشعنوان جلسه 

 هدف کلی جلسه :    

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

 اهداف اختصاصی : 
 .مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصي بیماریهای گوش را توضیح دهد 

 مان ومراقبت های پرستاری. بیماریهای گوش ) اوتیت ، کلستاتوم ، اتواسکلروز ، البیرنتیت ، سندرم منیر( علل ، عالیم و در

 .را توضیح دهد

           حضوریروش آموزش :       

 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. 2184 

  دقیقه 14مدت زمان:  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :     

 دقیقه  14مدت زمان :    

 دقیقه   34ت زمان:      مد

  دقیقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 4مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 

  



 جلسه سوم مبحث اختالالت سیستم حسی
 

  کارشناسی :: پرستاری حضرت زینب)س(                       گروه آموزشی: پرستاری                    مقطع / رشته تحصیلیدانشکده

 51/5/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 14-15 ساعت:       شنبه دوروز:      3سالمندان /نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن 

 04تعداد دانشجويان  :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

. 

  : و تست های تشخیصی در اختالالت چشمی آناتومی و فیزیولوژی چشم عنوان جلسه 

   هدف کلی جلسه :  
 آشنایي با آناتومي و فیزیولوژی چشم و تست های تشخیصي رایج در اختالالت چشمي

  اهداف اختصاصی :
 ی چشم را بیان کندآناتومي و فیزیولوژ 

 .تاریخچه سالمتي، معاینات فیزیکي بیماران مبتال به اختالالت سیستم حسي را توضیح دهد 

 .تستهای تشخیصي، عالیم شایع در بیماریهای سیستم حسي را شرح دهد 

           حضوریروش آموزش :       

 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. 2184 

 دقیقه 14مدت زمان:  مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :            

 دقیقه  14مدت زمان :          

 دقیقه   34مدت زمان:          

 قیقهد  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



  مبحث اختالالت سیستم حسی مجلسه چهار

 

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

 5/3/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 1-14شنبه       ساعت: دوروز:       3الن و سالمنداننام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگسا

 04تعداد دانشجويان  :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

  : پاتولوژی های چشم عنوان جلسه 

    هدف کلی جلسه : 

 آشنایي با انواع بیماریهای چشم ) عیوب انکساری ، کاتاراکت ، گلوکوم ،اختالالت قرنیه ، بیماریهای شبکیه(

  اهداف اختصاصی :
 .آناتومي و فیزیولوژی چشم را شرح دهد 

 ت قرنیه ، علل ، عالیم و درمان ومراقبت های پرستاری. بیماریهای چشم ) عیوب انکساری ، کاتاراکت ، گلوکوم ،اختالال

 بیماریهای شبکیه( را توضیح دهد.

           حضوریروش آموزش :       

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. باَعنوان و نوع آزمون : متعاق

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2184 

 دقیقه 14مدت زمان:  مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 درس بخش دوم 

 دقیقه 04مدت زمان :            

 دقیقه  14مدت زمان :          

 دقیقه   34مدت زمان:          

 دقیقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم حسی مجلسه پنج

 

  کارشناسی : پرستاری                    مقطع / رشته تحصیلی:: پرستاری حضرت زینب)س(                       گروه آموزشیدانشکده

 13/5/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 روز:      دو شنبه       ساعت:  3نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 04تعداد دانشجويان  :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154 مدت کالس:

 مدرس: خانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

  : اورژانس های جراحی چشم)آسیب قرنیه، صدمات نفوذی چشم و..( عنوان جلسه 

   هدف کلی جلسه :  

 آشنایي با انواع اورژانس های جراحي چشم)آسیب قرنیه، صدمات نفوذی چشم و..(
  اهداف اختصاصی :

  علل ، عالیم و درمان ومراقبت های پرستاری. اورژانس های جراحي چشم)آسیب قرنیه، صدمات نفوذی چشم و..(را توضیح

 دهد.

           حضوریروش آموزش :       

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

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :  

 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. 2 81 4 

 دقیقه 14مدت زمان:  مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :            

 دقیقه  14مدت زمان :          

 دقیقه   34مدت زمان:           

 دقیقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 ملمبحث روش کار در اتاق ع
 مبحث روش کار در اتاق عملجلسه اول 

 

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

 9/3/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3رگساالن سالمندان :  پرستاری بز نام درس )واحد(

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ضای فیزیکي اتاق عمل،آشنایي با ف عنوان جلسه : 

 آشنایي با وظایف فرد سیرکوالر و اسکراب 

 آشنایي با آرایش اتاق عمل و چیدمان وسایل آن    هدف کلی جلسه :  

 آشنایي با وظایف فرد سیرکوالر در اتاق عمل                       

 آشنایي با وظایف فرد اسکراب در اتاق عمل

 د فراگیر بتوان اهداف اختصاصی :
 مناطق ممنوعه، نیمه ممنوعه و غیر ممنوعه را بیان کند 

 اتاق های موجود در بخش اتاق عمل را بیان کند 

 ویژگي های فیزیکي اتاق های عمل را توضیح دهد 

 ویژگي های ایمني اتاق های عمل را توضیح دهد 

 وظایف فرد سیرکوالر قبل، حین و بعد از عمل را توضیح دهد 

 حین و بعد از عمل را توضیح دهدوظایف فرد اسکراب قبل ، 

            حضوریروش آموزش :       

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 م می گردد.اعال عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

 منبع درس  :
3. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
4. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 

2014 

6.  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition ،2017 

  .8938اول، چاپ جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار)سیرکوالر(لیال ساداتي،  .1

 8938، چاپ اول جامعه نگر. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتي،  .1

 دقیقه 14 مدت زمان: مقدمه 

  کلیات درس

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :            

 دقیقه  14مدت زمان :          

 دقیقه   34مدت زمان:             

 دقیقه  14مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 جلسه دوم 

 

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

 9/3/1041تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

  1-14روز:  دوشنبه                         ساعت:  3نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 04تعداد دانشجويان :  0تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 154مدت کالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 آشنایي با ابزار و تجهیزات الکترونیکي و غیر الکترونیکي موجود در اتاق عمل    عنوان جلسه : 

 

 آشنایي با ابزار و تجهیزات الکترونیکي موجود در اتاق عمل     دف کلی جلسه :  ه

 آشنایي با ابزار و تجهیزات غیر الکترونیکي موجود در اتاق عمل                       
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