
  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)ٍرُ  طرح د

 

 

 مقذمٍ:

 :عىاييه كلي ايه درس شامل مًارد زير مي باشذ 
 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 

                                   زبان گروه آموزشی:                                                  الرستبن         )داوشكدي پرستبري حضرت زيىب ) س دانشکده :

 پرستبری  کبرضٌبسی مقطع و رشته تحصیلی:

 2 :  تعذاد ٍاحذ زببى  تخصصی  پرستبری     :  ًبم درس

 ًظریًَع ٍاحذ :

 71-71سِ ضٌبِ رٍز ٍ سبعت برگساری کالس:  زببى عوَهی  پیص ًیبز:

 2کالس ضوبرُ  هکبى برگساری:

 

                       سیذ حٌبى کطفیهسئَل برًبهِ :  

 ظیذ حٌبى کؽفی هذرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:

 سیذ حٌبى کطفی تهیِ ٍ تٌظین : 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بهذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



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 

Unit 9: Reading: Goal Setting in Nursing 

             Further reading: Spirituality and Nursing 

Unit 10: Reading: Subjective and Objective Data 

               Further reading: Data Collection: The Basis for All Nursing  

               Interventions 
 

 

 َذف كلي 

 

 پیؽرفتِپرٍرغ  هْبرت  خَاًذى ٍ درک هطلب  هتَى تخففی رؼتِ هربَطِ در ظطح . 1
 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داًؽجَ  در پبیبى دٍرُ ببیذ بتَاًذ:
 
 خَد آؼٌب ؼَد.  علوی رؼتِ بب ظبختبر هقبالت . 1

 رئَض هطبلب هقبلِ ّبی رؼتِ خَد را پیذا کٌذ.. 2

 تحقیقی هرتبط بب رؼتِ خَد بْرُ گیری کٌذ.  –بِ هٌظَر ارتقب ء ظطح داًػ حرفِ ای خَد از کتب ٍ هجالت علوی .. 3

 ظب ختبرّبی خبؾ زببى  تخففی  رؼتِ خَد  را فراگیرد ٍ تَجِ خبؾ بِ ابعبد زببًی آًْب کٌذ . ..4

 

 َذف كلي 

 

  در ظطح پیؽرفتِ. آؼٌبیی بب ظبخت لغبت ٍ ترهیٌَلَشی تخففی رؼتِ هربَطِ 2

 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داًؽجَ  در پبیبى دٍرُ ببیذ بتَاًذ:

 

 لغبت تخففی رؼتِ خَد را فرا گرفتِ ٍ کبربرد ـحیح آًْب را در جولِ بذاًذ.. 1

 پیؽًَذ ٍ پعًَذ ٍ ریؽِ ّبی کلوبت تخففی رؼتِ خَد  را فراگیرد. .2



 

 َذف كلي 

 
 ّوراُ بب تٌذ خَاًی در ظطح پیؽرفتِآؼٌبیی بب ؼیَُ ّبی هَثر خَاًذى هتَى . 3

 

  اَذاف اختصاصي 

 داًؽجَ  در پبیبى دٍرُ ببیذ بتَاًذ:

 
 ؼیَُ ّبی هَثر هتي خَاًی را فرا گیرد. .1

 . . اظترا تصیْبی خَاًذى را در عول بِ کبر گیرد. 2

 هعبًی لغبت ًب آؼٌب را بب تَجِ بِ هتي حذض بسًذ. .3

                                    

 

 َذف كلي 

 

 . آشىبيی بب فىىن يبدگیری زببن در سطح پیشرفت4ً

 

  اَذاف اختصاصي 

 

 داًؽجَ  در پبیبى دٍرُ ببیذ بتَاًذ:

 
 تکٌیکْبی ـحیح یبدگیری زببى را تؽخیؿ دادُ ٍ آًْب را بکبر گیرد. .1

آًْب را در خَاًذى ٍ ًَؼتي  ( را بِ طَر هقذهبتی ؼٌبختِ cause , effect, contrast, comparisonٍرابطِ بیي جوالت ) .2

 بکبر گیرد.

 .هعبًی هختلف لغبت را در جوالت  هختلف تؽخیؿ دادُ ٍ در جولِ هٌبظب بکبر ببرد .3

  

 ريش آمًزش 
 

برگسار هیگرددکِ تٌْب ظخٌراى ٍ هحَر اـلی اظتبد ًویببؼذ ٍ داًؽجَ  interactive teachingکالظْبی زببى اًگلیعی بفَرت 
بِ هٌظَر افسایػ اًگیسُ ٍ بِ تٌبظب ًیبز ایي داًؽجَیبى بِ ّر کذام از  .تؽَیق بِ تعبهل بب اظتبد ٍ دیگر داًؽجَیبى کالض هیؽَد

بب ایجبد هَقعیت الزم ٍ فعبل کردى داًػ قبلی  پبظخ برگسار هیگردد. اظتبد هْبرتْبی چْبر گبًِ ًیوی از کالض بِ ـَرت پرظػ ٍ
درظی ٍ ایذُ گرفتي از داًؽجَ آًْب را بِ فعبلیت ٍا  داًؽجَ اٍ را برای یبدگیری هطبلب جذیذ آهبدُ کردُ ٍ بب بحث در هَرد هطبلب

 هیذارد. 

 شرايط اجراء

 



  امكاوات آمًزشي بخش 

 
 (تختِ ٍایت برد -کبهپیَتر -پرٍشکتَر ٍیذیَ -پرٍشکتَر -ًَار –)ضبط  .ٍظبیل کوک آهَزؼی .1

 .آزهبیؽگبُ زببى. 2
 

 

 گانآمًزش دَىذ  
 کلیِ اعضبی ّیئت علوی بخػ زببى. 1

 ّوکبراى حق التذریط از داًؽگبُ ّبی دیگر "بعضب. 2

 

  مىابع اصلي درسي: 

English for the Students of Nursing 

 

  ارزشيابي 
 

ومري کالسی می ببشد.  1-2ومري امتحبن کتبی و بیه  11-11ارزشیببي بً دو صىرت کتبی و ومري کالسی می ببشد کً بیه 

ويب   ، تشريحی  ترکیبی از سئىاالت چهبر جىابیشبمل  امتحبوبت بً دو صىرت میبن ترم و پبيبن ترم اوجبم می گیرد کً 

  .پبسخ کىتبي می ببشد

 
 

  وحًٌ محاسبٍ ومرٌ كل 

 نمره 01  امتحان میان ترم .1

 نمره01امتحان پایان ترم   .2

 نمره به نمره کالسی تعلق میگیرد. 21نمره از  0در بعضی از ترمها طبق تصمیم گیریهای هماهنگ کننده بین   .3

 مقررات 

                                    01    :حداقل نمره قبولي    

تب دٍ جلعِ غیبت هَجِ بال هبًع اظت. دٍ جلعِ ّن بب کعر ًورُ بِ هیساى جلعِ ظَم  :غيبت در كالستعداددفعات مجاز 

پٌجن داًؽجَ از اهتحبى  جلعِدر      غیبتٍ در ـَرت    ًورُ کعر هیگردد ًین  چْبرم  جلعِ  ٍ  کعر ًورًُین ًورُ غیبت  

 .هحرٍم هی گردد

 

 زبان تخصصی پرستاري درس زمانبنذي جذول

 جلسات
تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

0 66/6/98 07-05 
Roles and 

Functions of the 

 Nurse

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 
 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
 

پرسیییی  و 

 پ سخ

 
 

6 6/7/98 07-05  Nursing Process   سیییینذ   یییی
Interactive 

Teaching 

پرسیییی  و  تخته وایت برد

 پ سخ



  ویذیو پروژکتور  کشفی

3 9/7/98 07-05 

The Illness-

Wellness 

 Continuum

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 
 

 تخته وایت برد

پرسیییی  و  ویذیو پروژکتور

 پ سخ
 

4 06/7/98 07-05 

Complementary 

and Alternative 

 Therapies

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 
 

 تخته وایت برد

پرسیییی  و  ویذیو پروژکتور

 پ سخ
 

5 63/7/98 07-05 

Physical 

 Examination

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 
 

 تخته وایت برد

پرسیییی  و  ویذیو پروژکتور

 پ سخ
 

6 31/7/98 07-05 

Guidelines for 

Physical 

 Examination

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 
 

 تخته وایت برد

پرسیییی  و  ویذیو پروژکتور

 پ سخ
 

7 7/8/98 07-05 

Ethics and values 

 in Nursing

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 
 

 تخته وایت برد

پرسیییی  و  ویذیو پروژکتور

 پ سخ
 

8 04/8/98 07-05 

Pain and 

 suffering in Islam

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

9 60/8/98 07-05 

Risks of 

 Hospitalization   سیییینذ   یییی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 



 کشفی

01 68/8/98 07-05 

 Ebola   سیییینذ   یییی

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 وایت بردتخته 

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

00 5/9/98 07-05 

 Pain   سیییینذ   یییی

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

06 06/9/98 07-05 

Pain 

 Interventions

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

03 09/9/98 07-05 

Arrhythmias 
 

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

04 66/9/98 07-05 

Cardiovascular 

 Nursing

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

05 3/01/98 07-05 

Principles of 

Communication 

in Nursing 
 

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

06 01/01/98 07-05 

Therapeutic 

 Communication

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 



07 07/01/98 07-05 

Review 
 

سیییینذ   یییی   

 کشفی

Interactive 

Teaching 

 

 تخته وایت برد

 ویذیو پروژکتور
پرسیییی  و 

 پ سخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


