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تخصصی دانشجویان می باشد   پرستاری که محتوای ان بر اساس رشتهدرس زبان تخصصی  معرفی درس:

 مربوط به  رشته پرستاری باید درس زبان تخصصی ارائه می گردد. و دانشجویان عمومی  بعد از زبان

تخصصی و ساختارهای خاص بکار رفته   با کلمات  در این درس دانشجویان  رشته پرستاری رابگیرند.

معموال"   عمومی و تخصصی دانشجویان  دروس زبان  با گذراندن  می شوند.  در متون تخصصی، آشنا
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 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

Unit 1: Reading: Roles and Functions of the Nurse 

              Further reading: Nursing Process 

 Unit 2: Reading: The Illness-Wellness Continuum 

               Further reading: Complementary and Alternative Therapies 

Unit 3: Reading: Physical Examination 

             Further reading: Guidelines for Physical Examination 

Unit 4: Reading: Ethics and values in Nursing 

             Further reading: Pain and suffering in Islam 

Unit 5: Reading: Risks of Hospitalization 

             Further reading: Ebola 

Unit 6: Reading: Pain 

             Further reading: Pain Interventions 

Unit 7: Reading: Arrhythmias 

             Further reading: Cardiovascular Nursing 

Unit 8: Reading: Principles of Communication in Nursing 

             Further Reading: Therapeutic Communication 
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 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

English for the Students of Nursing 
Sara Kashefian Naeini, Laleh Khojasteh, Ali Mahboudi, Zahra 

Shahsavar, Nasrin Shokrpour 

 

 

صفحات بر اساس محتوای 

 ارائه شده در هر جلسه

 

 

 

 

 

 

 مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 



  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 ه منبع مطالعو ...( را به عنوان  در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فایل مجازی 

شده با استفاده 

 از نرم افزار

اسنگ ایت در 

 سامانه نوید

زبان تخصصی مباحث درس  سید حنان کشفی

 پرستاری

هر هفته در سامانه 

 بارگذاری میگردد

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفتهآزمون در  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

1 

 

 

 میان ترم
تستی چهار 

 جوابی
3/9/99دوشنبه    

    
 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

ش

م

ا

ر

 ه

 شرح تکلیف عنوان تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

م

ثا

 ل

 تکلیف اول کالسی
سوال از دروسی که تدریس شده به دانشچویان  11در این تکلیف 

داده شده و از آنها خواسته شده پاسخ سواالت را در موعد مقرر 

 ارسال نمایند

تا  11/9/99

31/9/99  
7/11/99  

دریافت بازخورد 

از دروس ارائه 

شده و درک 

 مفاهیم مربوطه

1 

 

     



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 11 آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 -- شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

     01                                    

            



 

1 42/6/99 11-11 

Roles and 

Functions of 

the Nurse 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 

ش بینی های پی
 شده(

 

4 11/6/99 11-11 

Nursing 

Process 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

1 7/7/99 11-11 

The Illness-

Wellness 

Continuum 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 

 سامانه نویدهمچون 
 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

2 12/7/99 11-11 

Complementary 

and Alternative 

Therapies 
 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 



سامانه 
 نوید

 

یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

1 41/7/99 11-11 

Physical 

Examination 

 حنان کشفی سید

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 

 ینیهای پیش ب
 شده(

 

6 42/7/99 11-11 

Guidelines for 

Physical 

Examination 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 

میتتان  ترم، ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

7 1/2/99 11-11 

Ethics and 

values in 

Nursing 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 

نرم  یی از  فزارهتتا ا
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 



2 14/2/99 11-11 

Pain and 

suffering in 

Islam 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

 پوینتنرم افزار پاور 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

9 19/2/99 11-11 

Risks of 

Hospitalization 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

11 46/2/99 11-11 

Ebola 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 

کالیف و غیاب،  ت
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

11 1/9/99 11-11 

Pain 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 



های پیش بینی   
 شده(

 

14 11/9/99 11-11 

Pain 

Interventions 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 

های پیش بینی 
 شده(

 

11 17/9/99 11-11 

Arrhythmias 
 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

افزار پاور پوینت نرم 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

12 42/9/99 11-11 

Cardiovascular 

Nursing 

 حنان کشفیسید 

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 

بینی های پیش 
 شده(

 



11 1/11/99 11-11 

Principles of 

Communication 

in Nursing 

 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

16 2/11/99 11-11 

Therapeutic 

Communication 

 سید حنان کشفی

فایل 
مجازی 
بارگزاری 
شده در 
سامانه 
 نوید

 

نرم افزار پاور پوینت 
جهتتت ستتتتا    
سالید، لپ تاپ و یا  ا
کامپیوتر و استت فاده 
یی  فزارهتتا نرم ا از 
 همچون سامانه نوید

 

نتتمتتره نزمتتون 
بی)پتتایتتان  ک 
ترم،  میتتان  ترم،
شتترکت فلاد در 
کالس و حضتتور 
کالیف  یاب، ت و غ
و ستتتایر فلالیت 
های پیش بینی 

 شده(
 

 

 

 

 

         


