
 
 

 

  

 
 

 

 

 مبحث کلیه و مجاری ادراری/  2پرستاری بزرگساالن/سالمندان  طرح درس روزانه

 جلسه اول
 

 کارشناسی :مقطع  پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری:دانشکده

 22/2/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  : 

 21-22ساعت:                            سه شنبهروز:   2پرستاری بزرگساالن و سالمندان نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 معصومه الهي مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 91مدت کالس: 

. 

 اختالالت سیستم ادراری و مراقبت های مربوطهعنوان درس : 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری، تست های تشخیصی هدف کلی درس : 

 و معاینه فیزیکی

 
 اهداف جزئی : 

 وظايف کلیه و دستگاه ادراری را شرح دهد.ساختمان و  -2

 نقش کلیه را در تنظیم تعادل آب و الکترولیت ها، تعادل اسید و باز و فشار خون تشريح کند. -2

 مداخالت سالمندی مرتبط با عملکرد سیستم ادراری توصیف کند. -3

 تحتاني را بیان کند. روش های تشخیصي مورد استفاده جهت تعیین عملکرد دستگاه ادراری فوقاني و -0

 شرح دهد. را اختالالت سیستم ادرارینشانه های عمده در عالئم و -5
 

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

  : منبع درس

-  Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. Philadelphia: Lippincott. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقیقه   21   :مدت زمان مقدمه 

 كليات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   25مدت زمان : 

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه21مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 

 جلسه دوم
 

 :مقطع                  گروه آموزشی: پرستاری                                  :پرستاریدانشکده
 کارشناسی

 2/7/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  : 

 23-25ساعت:                            سه شنبهروز:   2پرستاری بزرگساالن و سالمندان نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01دانشجويان  :تعداد 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: معصومه الهي دقیقه 91مدت کالس: 

. 

 اختالالت سیستم ادراری و مراقبت های مربوطهعنوان درس : 

 هدف کلی درس :آشنایی با بیماری های عفونی دستگاه ادراری

 
 اهداف جزئی : 

 ايجاد کننده عفونت های دستگاه ادراری فوقاني و تحتاني را مشخص نمايد.عوامل  -2

 پاتوفیزيولوژی عفونت های سیستم ادراری تحتاني)سیستیت و اورتريت( را توضیح دهد.-2

 تظاهرات بالیني و تدابیر طبي عفونت های دستگاه ادراری تحتاني را تشريح کند. -3

 وب مراقبتي برای بیماران مبتال به عفونت دستگاه ادراری استفاده نمايد.از فرآيند پرستاری به عنوان چهارچ -0

 پاتوفیزيولوژی و تظاهرات بالیني عفونت های دستگاه ادراری فوقاني)پیلونفريت و آبسه های کلیوی( را شرح دهد. -5

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

  : منبع درس

-Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. Philadelphia: Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders 

  دقیقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   25مدت زمان : 

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

 

 

 

 



 

 

 جلسه سوم
 

 :مقطع                  گروه آموزشی: پرستاری                                  :پرستاریدانشکده
 کارشناسی

 9/7/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  : 

 23-25ساعت:                            سه شنبهروز:   2پرستاری بزرگساالن و سالمندان نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01دانشجويان  :تعداد 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: معصومه الهي دقیقه 91مدت کالس: 

. 

 اختالالت سیستم ادراری و مراقبت های مربوطهعنوان درس : 

 شناخت انواع سنگ های کلیه و  مجاری ادراری هدف کلی درس :

 
 اهداف جزئی : 

 ايجاد کننده انواع سنگ های مجاری ادراری را مشخص نمايد. عوامل -2

 پاتوفیزيولوژی سنگ های مجاری ادراری را توضیح دهد.-2

 تظاهرات بالیني و تدابیر طبي سنگ های مجاری ادراری را تشريح کند. -3

 استفاده نمايد.راری سنگ های مجاری اداز فرآيند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتي برای بیماران مبتال به  -0

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

  : منبع درس

-Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. Philadelphia: Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders 

  دقیقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   25مدت زمان : 

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه21مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 چهارمجلسه 
 

 :مقطع                  گروه آموزشی: پرستاری                                  :پرستاریدانشکده
 کارشناسی

 22/7/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  : 

 21-22ساعت:                            سه شنبهروز:   2پرستاری بزرگساالن و سالمندان نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 به ترتیب حروف الفبا(: معصومه الهيمدرسین)  دقیقه 91مدت کالس: 

. 

 اختالالت سیستم ادراری و مراقبت های مربوطهعنوان درس : 

، اناواع انررافاات مجااری ادراری و تومورهای کلیه آشنایی باهدف کلی درس : 

 ادراری

 
 اهداف جزئی : 

 نمايد.علل، درمان و مراقبت پرستاری بیماران مبتال به سرطان کلیه را تشريح   -2

 پاتوفیزيولوژی، تظاهرات کلینیکي، مراقبت ها و تدابیر طبي و مراقبت های پرستاری سرطان مثانه را توصیف کند.  -2

 جراحي انحراف مسیر ادراری قرارگرفتهاز فرآيند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتي برای بیماری که تحت  -3

 استفاده نمايد.

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

  : منبع درس

-Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. Philadelphia: Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders 

  دقیقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   25مدت زمان : 

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه21مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه  پنجم
 

 :مقطع                  گروه آموزشی: پرستاری                                  :پرستاریدانشکده
 کارشناسی

 20/7/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  : 

 21-22ساعت:                            سه شنبهروز:   2پرستاری بزرگساالن و سالمندان نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01تعداد دانشجويان  :

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: معصومه الهي دقیقه 91مدت کالس: 

. 

 اختالالت سیستم ادراری و مراقبت های مربوطهعنوان درس : 

هدف کلی درس : آشنایی با  اخاتالالت دفاع ادرار بزراسااالن، اخاتالالت عروقای و 

 مادرزادی کلیه

 
 اهداف جزئی : 

 بین انواع مختلف اختالالت عملکرد دستگاه ادراری تفاوت قايل شود. -2

 به بي اختیاری ترکیبي)فشاری و فوريتي( طراحي نمايد.برنامه آموزشي برای بیمار مبتال  -2

 داليل بالقوه ايجاد انسداد مجاری ادراری و ورزش های درماني بیمار مبتال به اين مشکل را مشخص نمايد. -3

 انواع بي اختیاری ادرار را تعريف کند. -0

 را توصیف کند. ريان و وريد کلیویپاتوفیزيولوژی، تظاهرات کلینیکي، مراقبت ها و تدابیر طبي بیماری ش -5 

 آنومالي های در برگیرنده تعداد، شکل و اندازه کلیه را توضیح دهد. -2

               سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی روش آموزش :

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

  : درسمنبع 

-Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. Philadelphia: Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders 

  دقیقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   25مدت زمان : 

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه21مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 



 

 ششم جلسه 
 

 :مقطع                  گروه آموزشی: پرستاری                                  :پرستاریدانشکده
 کارشناسی

 2/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  : 

 21-22ساعت:                            سه شنبهروز:   2پرستاری بزرگساالن و سالمندان نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 01دانشجويان  :تعداد 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: معصومه الهي دقیقه 91مدت کالس: 

. 

 اختالالت سیستم ادراری و مراقبت های مربوطهعنوان درس : 

 آشنایی با صدمات دستگاه ادراریهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 و مزمن کلیوی را شرح هد.علل نارسايي حاد  -2

 ر جايگزيني کلیه را مقايسه نمايدروش های درماني ديالیز خوني، ديالیز صفاقي و درمان های مستم -2

را صدمه حاد و مزمن کلیوی پرستاری پاتوفیزيولوژی، تظاهرات کلینیکي، مراقبت ها و تدابیر طبي و مراقبت های  -3 

 توصیف کند.

 استفاده نمايد.نارسايي حاد و مزمن کلیوی از فرآيند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتي برای بیماران مبتال به  -0

درمان های جایگزین کليه به  ،سخنرانی، پرسش و پاسخ و برث اروهی روش آموزش :
               صورت مجازی ارائه می گردد.

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک

  : منبع درس

-Smeltezer Sc,Bare B(2018),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. Philadelphia: Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders 

  دقیقه   21مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   25مدت زمان : 

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

  دقیقه21مدت زمان :      درسارزشيابي 

 
 
 
 
 



  

 

 و پستان تولید مثلمبحث دستگاه تناسلي، طرح درس روزانه 
 جلسه اول

 
                    پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 کارشناسی پيوسته مقطع / رشته تحصيلی:

 27/2/99 تاريخ ارائه درس : 2399-99سال تحصیلي  :  

 21-22 ساعت:                         شنبهچهارروز:   2پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 الهيسرکار خانم  مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 الریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: خانم اسدی  دقیقه 221مدت کالس: 

. 

 دستگاه تولید مثل و تناسلي زنانآناتومي و فیزيولوژی    عنوان درس : 

 دستگاه تولیدمثل و فرآيندهای فیزيولوژيک زنانروش های بررسي   

 تغییرات و اختالالت دستگاه تولیدمثل و تناسليتشخیصي در و معاينات روش های ارزيابي   

 دستگاه تولید مثل و تناسلي زنانآشنايي با ساختار و عملکرد   هدف کلی درس :  

 فرآيندهای فیزيولوژيک زنانبررسي مؤثر شناخت انواع روش های 

 دستگاه تولیدمثل ختالالتآشنايي با روش های مختلف ارزيابي و معاينات تشخیصي در تغییرات و ا

 شناخت داليل و درمان ناباروری

 آشنايي با انواع سقط و تدابیر طبي و پرستاری در سقط
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 
  را بیان نمايد. تولیدمثل زنانساختار و عملکرد اجزای سیستم 

 فیزيولوژيک زنان را شرح دهد.دستگاه تولیدمثل و فرآيندهای جهت انجام بررسي و روش های مؤثر  تکنیک ها 

 زیرود و ن يم کارو عملکرد آن ها به  يدستگاه تناسل راتییتغ نییرا که به منظور تع يشاتيو آزما يصیتشخ ناتيمعا 

 .دهد توضیح ناتيمعا نيو بعد از ا نینقش پرستار را قبل، ح

  سقط شرح دهد.انواع سقط را نام برده و تدابیر درماني و پرستاری را در زنان تهديد به 

            ، بحث گروهيسخنراني ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رايانه ، ويدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

ed  thHinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14 -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي برونر و  -

 2397. تهران: جامعه نگر . 2129، ويراست چهاردهم  ید مثل و بیماری های پستانتول: سیزدهمسودارث جلد 

 ،2122بنجامین آی ور، گريگز روبرت، رينگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 2395تهران: انديشه رفیع. 

  دقیقه  5    :مدت زمان مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقیقه 51مدت زمان :   

 دقیقه 25مدت زمان :   



  دقیقه  01مدت زمان:     بخش دوم درس 

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دومجلسه 

 
                    پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده

 کارشناسی پيوسته مقطع / رشته تحصيلی:

 3/7/99 تاريخ ارائه درس : 2399-99سال تحصیلي  :  

 21-22 ساعت:                         روز:  چهارشنبه 2پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 واحد:تعداد 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: خانم اسدی الری دقیقه 221مدت کالس: 

. 

 بررسي و درمان مربوط به فرآيندهای فیزيولوژيک زنان   عنوان درس : 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت دستگاه تناسلي زنان  

 فرآيندهای فیزيولوژيک زنان مثل منوپوزبا  ييآشنا  هدف کلی درس :  

 عفونت های ولوواژينالانواع  شناخت

 از بیماران مبتال به اختالالت ساختماني دستگاه تولید مثل زنان مراقبتدرمان و عالئم،  شناخت
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 
  رحمي طرح مراقبتي تهیه نمايد.با استفاده از فرآيند پرستاری، برای بیماران مبتال به حاملگي خارج 

 .يک برنامه آموزشي برای زنان در مرحله نزديک يائسگي يا يائسگي کامل تدوين نمايد 

 .انواع مختلف عفونت های واژينال، عالئم و نشانه ها و درمان های هريک را مقايسه نمايد 

 ساختماني دستگاه تولید مثل زنان را بیان نمايد. ها، درمان و مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالتعالئم، نشانه 

 سخنراني ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رايانه ، ويدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

ed  thHinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14 -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي برونر و  -

 2397. تهران: جامعه نگر . 2129، ويراست چهاردهم  ید مثل و بیماری های پستانتول: سیزدهمسودارث جلد 

 ،2122بنجامین آی ور، گريگز روبرت، رينگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 2395تهران: انديشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 51مدت زمان :   

 دقیقه 25مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

  



 

 سومجلسه 
 

                    پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 کارشناسی پيوسته مقطع / رشته تحصيلی:

 21/7/99 تاريخ ارائه درس : 2399-99سال تحصیلي  :  

 21-22 ساعت:                         روز:  چهارشنبه 2پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 واحد:تعداد 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: خانم اسدی الری دقیقه 221مدت کالس: 

. 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت دستگاه تناسلي زنانعنوان درس :    

 بررسي و درمان بیماران مبتال به اختالالت پستان                   

 خیم و بدخیم دستگاه تولید مثل زناناختالالت خوششناخت انواع  هدف کلی درس :   

 آشنايي با آناتومي و فیزيولوژی پستان                       

 شناخت انواع آزمايشات تشخیصي اختالالت پستان                      

 ..آشتايي با برخي اختالالت پستان نظیر عفونت، فیشر و .                      
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .عالئم، نشانه ها، درمان و مراقبت پرستاری از بیماری های خوش خیم و بدخیم دستگاه تولیدمثل زنان را شرح دهد 

 .از فرآيند پرستاری به عنوان چارچوبي برای مراقبت از بیماران تحت عمل هیسترکتومي استفاده کند 

 را شرح دهد. آناتومي و فیزيولوژی پستان 

 .بررسي و آزمايش های تشخیصي جهت تشخیص اختالالت پستان را بیان نمايد 

 های پستان را توضیح دهد.عالئم، نشانه ها و درمان عفونت 

 بحث گروهي، سخنراني ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رايانه ، ويدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

ed  thJL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي برونر و  -

 2397. تهران: جامعه نگر . 2129، ويراست چهاردهم  تولید مثل و بیماری های پستان: سیزدهمسودارث جلد 

 ،2122حمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل بنجامین آی ور، گريگز روبرت، رينگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي م -

 2395تهران: انديشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 51مدت زمان :   

 دقیقه 25مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 



 

 

 چهارمجلسه 
 

                    پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 کارشناسی پيوسته مقطع / رشته تحصيلی:

 27/7/99 تاريخ ارائه درس : 2399-99سال تحصیلي  :  

 21-22 ساعت:                         روز:  چهارشنبه 2بزرگساالن سالمندان پرستاری نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: خانم اسدی الری دقیقه 221مدت کالس: 

. 

 بتال به اختالالت پستانبررسي و درمان بیماران معنوان درس :    

 بررسي و درمان مشکالت مرتبط با فرآيند تولیدمثل در مردان                  

 انواع بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان در زنان و مردان آشنايي با هدف کلی درس :   

 بررسي و شناخت سیستم تولید مثل مردان و آزمايشات تشخیصي آن                       
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .پاتوفیزيولوژی اختالالت خوش خیم و بدخیم پستان را مقايسه نمايد 

 .روش های مختلف درمان سرطان پستان را شرح دهد 

 مراقبت از بیماران مبتال به سرطان پستان که تحت عمل جراحي قرار مي  از فرآيندپرستاری به عنوان يک چارچوب برای

 گیرند، استفاده کند.

  بیماران مبتال به سرطان پستان که تحت عمل جراحي قرار مي گیرند را بیان نمايد.نیازهای جسمي، رواني، توانبخشي 

 یصي و اقدامات پرستاری مرتبط را تعیین بررسي و شناخت تولید مثل مردان را مورد بحث قرار داده و آزمايشات تشخ

 نمايد.

 سخنراني ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رايانه ، ويدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

ed  thHinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14 -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي برونر و  -

 2397. تهران: جامعه نگر . 2129، ويراست چهاردهم  ید مثل و بیماری های پستانتول: سیزدهمسودارث جلد 

 ،2122بنجامین آی ور، گريگز روبرت، رينگز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل  -

 2395تهران: انديشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 51مدت زمان :   

 دقیقه 25مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 



 

 

 پنجمجلسه 
 

                    پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س( : دانشکده
 کارشناسی پيوسته مقطع / رشته تحصيلی:

 9/9/99 تاريخ ارائه درس : 2399-99سال تحصیلي  :  

 21-22 ساعت:                         روز:  چهارشنبه 2پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3 واحد:تعداد 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: خانم اسدی الری دقیقه 221مدت کالس: 

. 

 بررسي و درمان مشکالت مرتبط با فرآيند تولیدمثل در مردانعنوان درس :    

 آشنايي با اختالالت فعالیت جنسي در مردان )مجازی( هدف کلی درس :   

 شناخت بیماری های مرتبط با دستگاه تولیدمثل مردان از جمله: پروستات، بیضه و ...                       
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .علل و درمان اختالالت عملکرد جنسي در مردان را مورد بحث قرار دهد 

  مقايسه نمايد.انواع پروستاتکتومي را با توجه به معايت و مزايای آنها، با هم 

 .مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به سرطان بیضه را شرح دهد 

 اختالالت ساختمان های مرتبط با دستگاه تولد مثل مردان را شرح دهد. ها، درمان و مراقبت پرستاری در عالئم، نشانه 

 ، مجازیسخنراني ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 ويدئوپروژکتور ، تخته سفیدرايانه ، امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

ed  thHinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14 -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 
2012 

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي برونر و  -

 2397. تهران: جامعه نگر . 2129، ويراست چهاردهم  تولید مثل و بیماری های پستان: سیزدهمسودارث جلد 

 ،2122ز ادوارد جي. ترجمه ی رستمي محمدرضا. مباني طب داخلي سیسیل بنجامین آی ور، گريگز روبرت، رينگ -

 2395تهران: انديشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 51مدت زمان :   

 دقیقه 25مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 

 



 

 

 طرح درس روزانه مبحث تنفس

 جلسه اول
 

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

 22/7/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

 مروری بر آناتومي و فیزيولوژی سیستم تنفسي فوقاني و تحتاني  هدف کلی درس : 

 :باید بتواند این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 
 دهد.   حیرا توض یو ترتان یتنفس یساختمان و عملکرد راه ها-
 دهد. حیرا توض وژنیپرف-هیو اختالالت تهو وژنیفید وژن،یپرف ه،یتهو-
  را توضیح دهد. حجم ها و ظرفیت های ریوی-
 یابیارز یمربوط به آن ها را برا یپرستار یو مراقبت ها یصیتشخ یتست ها-

 .دینما نییتع یعملکرد تنفس
 .دهد حیتنفس را توض ستمیو شناخت جامع از س یمناسب جهت بررس یروش ها-
مشاهده، لمس، دق و سمع  قیبه دست آمده از طر یعیطب ریو غ یعیطب یها افتهی-
 .دهد زییرا تم یتنفس ستمیس
با بکارایری تاریخچه سالمتی بیمار و را  یاختالل عملکرد تنفس یاصل ینشانه ها-

 یافته های معاینه فیزیکی ارزیابی نماید.

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

  منبع درس  :
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 

 0931، ترجمه مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر 8102چهاردهم، 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5    مدت زمان :

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه دوم
 

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

 23/7/99ارائه درس : تاريخ  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 خانم سارا مقدمسرکار 
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

 بررسي و شناخت سیستم تنفسي، روش ها و وسايل مراقبت تنفسيهدف کلی درس : 
 نشانه شناسی و روش های معاینه و تشخیص بیماری های تنفسی

 
 بتواند:  دیبا این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 

 تشخیصی و عالیم شایع اختالالت تنفسی را بداند.تاریخچه ، معاینات ، تستهای -
مراقبت پرستاری در درمان با اکسیژن، نبوالیزر، اسپیرومتری انگیزشی، -

 فیزیوتراپی قفسه سینه و تمرینات تنفسی را توضیح دهد.
از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران ترت درمان -

 وستومی استفاده نماید.با تهویه مکانیکی و تراکئ
اصول درناژ یا تخلیه قفسه سینه و مسئولیت های پرستار جهت مراقبت از بیمار -

 مربوطه را بیان کند. 
اهمیت بررسی قبل از عمل جراحی قفسه سینه و آموزش به بیمار مربوطه را -

 توضیح دهد.

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

  منبع درس  :
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 

 0931، ترجمه مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر 8102چهاردهم، 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 

 

 



 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی پرستاریمقطع/رشته تحصيلی::پرستاری  گروه آموزشی:پرستاری  دانشکده

 20/9/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 خانم معصومه الهيمسئول درس: سرکار  واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

 سازماندهي مراقبت از مددجويان مبتال به اختالالت تنفسي فوقاني شامل بیني ، حلق ، حنجره ، نای و نايژه ها  هدف کلی درس : 

 

 بتواند: دیبا این جلسه انیدر پادانشجو  اهداف جزئی : 

  .دهد حیتوضرینیت را در  یپرستار ریو تداب یطب ریتداب ص،یعالئم، تشخ-

  .دهد حیتوضفارنژیت را در  یپرستار ریو تداب یطب ریتداب ص،یعالئم، تشخ-

  .دهد حیتوضالرنژیت را در  یپرستار ریو تداب یطب ریتداب ص،یعالئم، تشخ-

تنفسی فوقانی و بیماری های عفونی مربوطه را با در نظر ارفتن اختالالت سیستم -

علت، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، عالئم و نشانه ها، روش های تشخیصی، انواع 

 درمان های طبی، دارویی و جراحی و عوارض ناشی از آن را مقایسه نماید.

وزش به مراقبت های پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آم-

بیمار و با توجه به کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از خود، خانواده، 

 جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در اختالالت سیستم تنفسی فوقانی توضیح دهد.

بیماران با عفونت از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از -

 های سیستم تنفسی فوقانی استفاده نماید.

 

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
  منبع درس  :

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 
 0931مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر ، ترجمه 8102چهاردهم، 

-SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 

 

 



 

 

 چهارمجلسه 
 

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

 22/9/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

 سازماندهي مراقبت از مددجويان مبتال به اختالالت تنفسي فوقاني شامل بیني ، حلق ، حنجره ، نای و نايژه ها  هدف کلی درس : 

 

 بتواند:  دیبا این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 

 .دهد حیتوضدر بیمار مبتال به خونریزی بینی را  یپرستار یها مراقبت-

به  مبتالیان یبرا یبر اساس فرآیند پرستار یآموزش و یبرنامه مراقبت-

  رینوسینوزیت تنظیم نماید.
علت، عوامل خطر، پاتوفیزيولوژی، عالئم و نشانه ها، روش های تشخیصي، انواع درمان های دارويي و جراحي، عوارض ناشي از بیماری انسداد -

 بیني را بیان کند.
 مبتال به مارانیاز ب تمراقب یبرا یارچوبهبه عنوان چ یز فرآیند پرستارا-

    .استفاده نمایدانسداد حنجره 
مراقبتهای پرستاری مبتني بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به کاربرد فرآيند پرستاری در مراقبت از خود، -

 .آموزش به خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی راسرطان حنجره توضیح دهد

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

  منبع درس  :
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 

 0931مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر ، ترجمه 8102چهاردهم، 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 

 

 جلسه پنجم



 

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

 29/9/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

اناواع ساازماندهي مراقبات از ماددجويان مباتال باه اخاتالالت سیساتم تنفساي تحتااني شاامل اتلکتاازی،            هدف کلی درس : 

   هیر یعفونت ها ریو سا یویر یپنومون
 

 بتواند:  دیبا این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 

علت، عوامل خطر، پاتوفیزيولوژی، عالئم و نشانه ها، روش های تشخیصي، انواع درمان های دارويي و عوارض ناشي از پنوموني ريوی را بیان -

 کند.

های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به کاربرد فرآيند پرستاری در مراقبت از خود، مراقبت های پرستاری مبتني بر تشخیص -

 آموزش به خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در عفونت های ريوی توضیح دهد.

 .را مشخص کندمربوطه و درمان  یریشگیپ یروش ها آتلکتازی وعوامل خطرساز -
اقدامات  ،ینیرا با توجه به علت، عالئم بال هیر یعفون یها یماریانواع ب-

 .کند سهیمقا یریشگیعوارض و پ ،یپرستار

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

  منبع درس  :
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 

 0931، ترجمه مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر 8102چهاردهم، 

-SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه ششم
 

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

 5/9/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 21-22روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

بیمااری هاای پلاور، اد  و آمباولی سال،  سازماندهي مراقبت از مددجويان مبتال باه  هدف کلی درس : 

 بیماری های بدخیم ريه ریوی،

 

 بتواند:  دیبا این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 

کاربرد فرآيند پرستاری در مراقبت از خود، مراقبت های پرستاری مبتني بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به -

 آموزش به خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در سل ريوی توضیح دهد.

جنب و  دهاختالالت مربوط به پر یپرستار یعلت، عالئم، درمان و مراقبت ها-
 .دیرا شرح نما)پیلورزی، افیوژن پلور، آمپیم(  افراامید
 پلور، آمپیم را به بیماری های عفونی مربوطه ارتباط دهد.پیلورزی، افیوژن  -
 .و درمان را مشخص کند یریشگیپ یروش ها ه،یر یمبولآعوامل خطرساز -
سرطان برونکوژنیک و مبتال به  مارانیمراقبت از ب یبرا یپرستار ندیز فراا-

 .استفاده کندتومورهای مدیاستن 
مربوطه، در  یپرستار ین و برنامه هادرما یدرباره عوامل خطر، عالئم و روش ها-
 .دیبرث نما هیمبتال به سرطان ر مارانیب

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  
  منبع درس  :

جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست پرستاری داخلی و 
 0931، ترجمه مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر 8102چهاردهم، 

-SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 
 

 

 

 

 



 جلسه هفتم
 

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

 5/9/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

هیپرتانسیون ریوی، نارسایی حاد تنفسای، ساندر  دیساترس حااد هدف کلی درس : 

 تنفسی

 

 بتواند:  دیبا این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 

 را توضیح دهد. هیپرتانسیون ریویپاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالیني، تدابیر طبي و تدابیر پرستاری در بیماران مبتال به -

پرستاری مبتني بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به کاربرد فرآيند پرستاری در مراقبت از خود، مراقبتهای -

 خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در نارسايي حاد تنفسي توضیح دهد.

ه ای درمان های مربوط به سندر  دیسترس حاد تنفسی را به پاتوفیزیولوژی زمین-

 آن ارتباط دهد.
 

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

  منبع درس  :
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 

 0931، ترجمه مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر 8102چهاردهم، 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5    مدت زمان :  ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه هشتم
 

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

 22/9/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3تعداد واحد: 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

 و بیماری های شغلی ریه تروما به سیستم تنفسهدف کلی درس : 

 

 

 بتواند:  دیبا این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 
 یمراقبت ها ی،مداخالت درمان ،ینيعالئم بال ، نهيقفسه س یتروما انواع-

 .دهد حيآن را توضناشی ازعوارض و  یپرستار
 دهد. حيرا توض یشغل یها یماريب یپرستارهای علت، عالئم، درمان و مراقبت -
 کنترل و کاهش بيماری های شغلی ریه را توضيح دهد.اقدامات پيشگيرانه در -

         مجازیروش آموزش : 

  Microsoft PowerPointاستفاده از برنامه امکانات آموزشی :

  منبع درس  :
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 

 0931لطيفی،انتشارات جامعه گستر ، ترجمه مرضيه شبان و معصومه 8102چهاردهم، 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 21 مدت زمان:    مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 جلسه نهم
 

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

 29/9/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلي  :  نیمسال اول 

 نام درس )واحد(  :  
 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 23-25روز:  سه شنبه    ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 نفر 01تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهي واحد 3واحد: تعداد 

 دقیقه 91مدت کالس: 
 مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:

 سرکار خانم سارا مقدم
 

 عنوان درس : اختالالت تنفسی

بیماری های انسدادی به مبتال  انیاز مددجو یو مراقبت پرستار یساماندههدف کلی درس : 
 کيستيک  بروزيف ،آسمی،برونشکتاز (،COPDمزمن ريوی)

 

 

 بتواند:  دیبا این جلسه انیدانشجو  در پااهداف جزئی : 

 COPDعلت، عوامل خطر، پاتوفیزيولوژی، عالئم و نشانه ها، روش های تشخیصي، انواع درمان های طبي، دارويي و جراحي، عوارض ناشي از -

 را توضیح دهد. 
در را  یپرستار ندیفرآ و درمان ص،یتشخ ،یولوژیزیپاتوف ،عالئم، نشانه ها-

 دهد. برونشکتازی توضیح
مراقبتهای پرستاری مبتني بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به کاربرد فرآيند پرستاری در مراقبت از خود، -

 آموزش به خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در آسم توضیح دهد.
 م را با هم مقایسه کند.انواع آس-

 .سم برث کندآ در درمان یمصرف یدر مورد داروها-
 شرح دهد.فیبروز کیستیک را  درمان و تظاهرات بالینی ،یولوژیزیپاتوف-

         پرسش و پاسخ / برث اروهی/    سخنرانیروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointویدئو پروژكتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک  

  منبع درس  :
پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست 

 0931، ترجمه مرضيه شبان و معصومه لطيفی،انتشارات جامعه گستر 8102چهاردهم، 

-SmeltezerSc,Bare B. SmeltezerSc,Bare B. 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 21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 31 مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 31مدت زمان:    

  دقیقه 21مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه 5مدت زمان :      ارزشيابي درس 



  

 

 

 
 

 طرح درس روزانه مبحث گردش خون
 

 جلسه اول
گروه آموزشی:           : پرستاری حضرت زینب                                           دانشکده

 پرستاری                                     مقطع / رشته تحصيلی:کارشناسی

 22/9/99تاريخ ارائه درس  99-99سال تحصیلي  :  

 22-21روز:       چهارشنبه             ساعت :  2نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان

 نوع واحد: نظری
 

 09تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم الهي 3تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: نرجس آب شرشری دقیقه 91مدت کالس: 
  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

عالئام  ،سیساتم قلاب و عاروق     تاريخچه سالمتي و معاينات فیزيکي بیماران مبتال به اختالالت،  سیستم قلب و عروق فیزيولوژی و مروری برآناتومي هدف کلی درس :  

 اختالالت سیستم  قلب و عروق تستهای تشخیصي قلبي  و عروقي ، ونشانه بیماريهای 

 اهداف جزئی 

 شرح دهد. ارتباط بین ساختار آناتومیک و عملکرد فیزيولوژی سیستم  قلبي عروقي را -2

 ريسک فاکتورها ی اختالالت سیستم قلب و عروق را شرح دهد. -2

 راتوضیح دهداختالالت سیستم قلب  و عروق حوه بررسي فیزيکي ن -3

 تکنیک های مناسب برای انجام يک ارزيابي جامع قلبي / عروقي را توضیح دهد. -0

 علل عمده اختالالت قلبي  و عروقي را شرح دهد. -5

 نام ببرد. آنها را وکاربردو مداخالت پرستاری قبل و بعد از انجام تست  انواع تستهای تشخیصي  -2

 راه های مختلف  کنترل وضعیت همودينامیک ) فشار وريد مرکزی ، فشار شريان ريوی (  وموارد استفاده  و عوارض احتمالي را نام ببرد. -7

پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دوم
 

                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده
مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    

 کارشناسیتحصيلی:

 29/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 22-21ساعت :            چهارشنبه  روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر قلبهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی :

 پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني و درمان آترواسکلروز کرونر را شرح دهد. -2

 پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني و درمان آنژين صدری  را شرح دهد. -2

 مراقبت از بیماران مبتال  به آنژين صدری استفاده کند.از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوبي برای  -3

 

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم

 
                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده

مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    
 کارشناسیتحصيلی:

 2/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 22-21چهارشنبه             ساعت : روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر قلبهدف کلی درس :  

:اهداف جزئی   

 پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني و درمان انفارکتوس میوکارد  را شرح دهد.-2

 از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوبي برای مراقبت از بیماران مبتال  به سندرم حاد کرونر  استفاده کند.-2

 میوکارد  استفاده کند.از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوبي برای مراقبت از بیماران مبتال  به انفارکتوس -3

 روش های عروق سازی مجدد شريان کرونر را شرح دهد. -0

 مراقبت پرستاری از بیمار ی را شرح دهد که تحت درمان تداخلي عروق کرونر از طريق پوست قرار گرفته است . -5

 مراقبت پرستاری از بیمار دارای روش تهاجمي تداخلي در درمان بیماری شريان کرونر را شرح دهد. -2

 

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 جلسه چهارم 
                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده

مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    
 کارشناسیتحصيلی:

 23/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 22-21سه شنبه /چهارشنبه             ساعت : روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 قلبمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت ساختماني ، عفوني و التهابي هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی :

 اختالالت دريچه ای قلب را شرح دهد. -2

 پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به اختالالت دريچه میترال  را شرح دهد. -2

 پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به اختالالت دريچه آئورت   را شرح دهد. -3

 ح دهد.انواع جراحي  ترمیمي و تعويضي دريچه به منظور اصالح مشکالت دريچه ای و مراقبت مورد نیاز بیماران تحت عمل جراحي اين روش ها را توضی -0

 

يان وتاکید بر سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجوروش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه پنجم:

 
                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده

مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    
 کارشناسیتحصيلی:

 29/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 22-21ساعت :          سه شنبه   روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت ساختماني ، عفوني و التهابي قلبهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی :

 پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به کارديومیوپاتي  را شرح دهد.-1

 انواع کارديومیوپاتي را شرح دهد. -2

 مراقبت از بیماران مبتال  به کارديومیوپاتي  استفاده کند.از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوبي برای -2

 

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  جلسه ششم
                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده

مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    
 کارشناسیتحصيلی:

 21/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 25-23سه شنبه                                       ساعت : روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09دانشجويان  : تعداد 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 عفوني و التهابي قلبمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت ساختماني ، هدف کلی درس : 

 اهداف جزئی :

 را شرح دهد.)پريکارديت ، میوکارديت ، اندوکارديت ( پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به بیماری های ا لتهابي قلب   -2

 )مجازی  ( التهابي قلب استفاده کند.از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوبي برای مراقبت از بیماران مبتال  به اختالالت  -2

3-  

 

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم 
                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده

مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    
 کارشناسیتحصيلی:

 27/9/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 22-21چهارشنبه             ساعت : روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 مراقبت از بیماران مبتال به عوارض ناشي  از بیماريهای قلبيهدف کلی درس :  

جزئی : اهداف  

 علت ، پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني  نارسايي قلبي   را شرح دهد. -2

 روش اداره ی بیماران مبتال به نارسايي قلبي را توضیح دهد. -2

 برای بیماران مبتال به نارسايي قلبي يک برنامه آموزشي تدوين نمايد . -3

 م ريه را شرح دهد.مراقبت های پزشکي و پرستاری از مبتاليان به شوک کارديوژنیک و اد -0

 مداخالت پرستاری بیماران مبتال به عوارض بیماری  های قلبي را توضیح دهد. -5

  

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هشتم 
                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده

مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    
 کارشناسیتحصيلی:

 3/21/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 25-23سه شنبه                                    ساعت : روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09دانشجويان  : تعداد 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 بررسي و مراقبت از مبتاليان به اختالالت عروقي و مشکالت گردش خون محیطي هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی :

 عوامل آناتومیک و فیزيولوژيک موثر بر جريان خون محیطي و اکسیژن رساني بافت را مشخص کند.-1

 از معیار های مناسب برای بررسي گردش خون محیطي استفاده کند. -2

 عنوان چهارچوبي برای مراقبت از بیماران مبتال  به نارسايي گردش خون اندام ها   استفاده کند.از فرايند پرستاری به  -3 -3

 

  
 

سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  جلسه نهم
                                                  پرستاری حضرت زینب: دانشکده

مقطع / رشته                                      پرستاریگروه آموزشی:    
 کارشناسیتحصيلی:

 0/21/99تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلي  :  

 22-21چهارشنبه             ساعت : روز:        2پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 09تعداد دانشجويان  : 

 سرکار خانم الهي مسئول درس: 3تعداد واحد: 

 نرجس آب شرشریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 91مدت کالس: 

  21/2/99تاريخ آخرين بازنگری : 

. 

 اردش خون عنوان درس : اختالالت سیستم 

 بررسي و مراقبت از مبتاليان به اختالالت عروقي و مشکالت گردش خون محیطي هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی :

 

 پاتوفیزيولوژی ، تظاهرات بالیني  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به اختالالت شرياني    )رينود ،آنوريسم آئورت  ( را شرح دهد -1 -0

 وريد ، زخم پا و واريس را شرح دهد.اقدامات پیشگیری کننده درمان از بروز نارسايي -2 -5

 از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوب برای مراقبت از مبتاليان به زخم پا استفاده کند.-3 -2

 درمان و مراقبت پرستاری اختالالت لنفاتیک را شرح دهد.-0 -7

 

  
 

برگزار میگردد و به منظور افزايش همکاری دانشجويان وتاکید بر سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )پاورپوينت ( روش آموزش :              

 گردد . مي بخشي از تدريس به صورت پرسش و پاسخ اجراء  آموزش دانشجو محور ،
 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وايت برد و ماژيک 
 

 :Smeltezer Sc,Bare B,Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical Nursing . (2018) (. Philadelphia منبع درس  :
Lippincott. 

- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   
 

  دقیقه  21مدت زمان:     مقدمه 

 كليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  25مدت زمان :  

 دقیقه  21مدت زمان :  

 دقیقه   25مدت زمان:   

  دقیقه  21مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيري 

 دقیقه  21مدت زمان :    ارزشيابي درس 

 

 


