دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ریزی درسي و آموزشي
طرح درس روزانه فیزیوپاتولوژی ()lesson Plan
جلسه اول
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/11/13 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

عنوان درس  :تعریف سالمت و بیماری ،علل ،عالیم و سیر بیماری ها

هدف کلی درس  :آشنایی با تعریف سالمت و بيماري ،علل ،عالیم ،سير بيماري ها ،عوارض و درمان هاي مرتبط
اهداف جزئی  :دانشجو در پایان دوره باید بتواند:
 مفاهيم سالمت و بيماري را توضيح دهد .









عوامل موثر بر سالمت را تعریف نماید.
تاثير ناخوشی بر روي نقش و عملكرد اعضا خانواده را توضيح دهد.
نيازهاي اساسی انسان موجود در نظریه مازلو را تعریف كند.
سه سطح از مراقبت هاي پيشگيري كننده را مورد بحث قرار دهد.
فعاليت هاي ارتقاي سالمتی و پيشگيري از ناخوشی را سر دهد.
چهار مورد از عوامل خطر را توضيح دهد.
تعدیل عوامل خطرساز و تغيير رفتارهاي بهداشتی را مورد بحث قرار دهد.
نقش پرستار در سالمتی و ناخوشی را مورد بحث قرار دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دوم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/11/14 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی



اختالالت سیستم عصبی :سردرد  ،صرع و...

هدف کلی درس :




مروري بر آناتومی و فيزیولوژي سيستم عصبی
آشنایی با اختالالت سيستم عصبی :سردرد  ،صرع و...

اهداف جزئی :

 آناتومی و فيزیولوژي سيستم عصبی را شرح دهد.

 مراقبت هاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی خاص اختالالت سيستم
عصبی،را توضيح دهد.
 علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري در اختالالت سيستم عصبی ،سردرد  ،صرع را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سوم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/11/20 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

.


عنوان درس  :آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی -اقدامات تشخیصی در سیستم تنفسی

هدف کلی درس :

مروري بر اناتومی و فيزیولوژي سيستم تنفسی -اقدامات تشخيصی در سيستم تنفسی
اهداف جزئی :

 ساختمان و عملكرد دستگاه تنفس فوقانی و تحتانی را شرح دهد.
 مراقبتهاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش  ،و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی خاص اختالالت سيستم تنفسی،را
توضيح دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه چهارم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/11/21 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



اختالالت سیستم عصبی عفونی ودژنراتیو

هدف کلی درس :



آشنایی با اختالالت سيستم عصبی عفونی ودژنراتيو ( مننژیت  ،آیسه مغزي  ،مياستنی گراویس  ،و)....

اهداف جزئی :

 علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري .اختالالت سيستم عصبی عفونی ودژنراتيو ( مننژیت  ،آیسه مغزي ،
مياستنی گراویس  ،گلين باره  ،پاركينسون  ،كره ) را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه پنجم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/11/27 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



اختالالت سيستم عصبی ( افزایش فشار داخل جمجمه  ،خونریزي هاي داخل جمجمه ،آسيب هاي نخاعی ،سكته هاي مغزي

هدف کلی درس :



آشنایی با اختالالت سيستم عصبی ( افزایش فشار داخل جمجمه  ،خونریزي هاي داخل جمجمه ،آسيب هاي نخاعی،
سكته هاي مغزي

اهداف جزئی :

 ع لل و عالیم و درمان و مراقبت هاي پرستاري در خونریزي هاي داخل جمجمه ،آسيب هاي نخاعی ،سكته هاي
مغزي شرح دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه ششم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/11/27 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



تغذیه کامل وریدی

هدف کلی درس :



آشنایی اختالالت ناشی از تغذیه -تغذیه كامل وریدي

اهداف جزئی :
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هفتم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/11/28 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



بیماری های شایع عفونی در بخش های ویژه



شوک عفونی

هدف کلی درس :



آشنایی با بيماري هاي شایع عفونی در بخش هاي ویژه -شوک عفونی

اهداف جزئی :



علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري در بيماري هاي شایع عفونی و شوک عفونی را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هشتم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/12/4 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری



عنوان درس  :پاتولوژی های مری  ،معده

هدف کلی درس :
آشنایی با انواع پاتولوژی های مری  ،معده
اهداف جزئی :

 مراقبتهاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش  ،و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی خاص مري و معده را توضيح دهد.
 مشكالت مختلف مري ( ریفالكس  ،آشاالزي  ،هرنی هياتوس  ،دیورتيكول و كانسر) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح
دهد.
 مشكالت مختلف معده( گاستریت  ،زخم پپتيک  ،كانسر) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه نهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/12/5 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.


عنوان درس  :پاتولوژی های روده

هدف کلی درس :

آشنایی با انواع پاتولوژي هاي روده
اهداف جزئی :

 مشكالت مختلف روده ( سندرم روده تحریک پذیر و بيماریهاي التهابی روده آپاندسيت  ،پریتونيت  ،كرون  ،كوليت اولسروز
 ،ایلئوستومی  ،كلوستومی و اختالت آنوركتال ) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/12/11 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

.


عنوان درس  :اختالالت سیستم تنفس فوقانی

هدف کلی درس :

آشنایی با اختالالت سيستم تنفس فوقانی( رینيت  ،سينوزیت  ،فارنژیت و)...
اهداف جزئی :

 علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري .اختالالت سيستم تنفس فوقانی ( ،رینيت  ،سينوزیت  ،فارنژیت  ،الرژنيت )
را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه یازدهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/12/12 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.


عنوان درس  :پاتولوژی های پانکراس ،کبد و کیسه صفرا

هدف کلی درس :



آشنایی با انواع پاتولوژي هاي پانكراس ( پانكراتيت حاد و مزمن )



آشنایی با انواع پاتولوژي هاي كبد ( یرقان  ،هپاتيت  ،سيروز و عوارض آن  ،كانسر)



آشنایی با انواع پاتولوژي هاي كيسه صفرا ( سنگ كيسه صفرا  ،كوله سيستيت)

اهداف جزئی :

 مشكالت مختلف پانكراس ( پانكراتيت حاد و مزمن ) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح دهد.
 مراقبتهاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش  ،و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی خاص كبد  ،كيسه صفرا ،را توضيح
دهد.
 مشكالت مختلف كبد ( یرقان  ،هپاتيت  ،سيروز و عوارض آن  ،كانسر) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح دهد.مشكالت
مختلف كيسه صفرا ( سنگ كيسه صفرا  ،كوله سيستيت) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دوازدهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 98/12/19 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



آناتومی و فیزیولوزی غدد



دیابت ،اختالالت هیوفیز و آدرنال

هدف کلی درس :



مروري برآناتومی و فيزیولوزي غدد -علل  ،انواع  ،درمان دیابت ،اختالالت هيوفيز و آدرنال

اهداف جزئی :






ساختمان و عملكرد غدد داخلی را شرح دهد.
علل  ،انواع  ،درمان دیابت را توضيح دهد.
مشكالت مختلف هيپوفيز ( كم كاري  ،دیابت بی مزه  ،سندرم ترشح هورمون آنتی دیورتيک ) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی
را شرح دهد.
مشكالت مختلف آدرنال ( آدیسون  ،كوشينگ  ،فئوكروسيتوما ) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سیزدهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/1/17 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

نوع واحد :نظری

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم



عنوان درس :



اختالالت سیستم تنفس تحتانی

هدف کلی درس :



آشنایی با اختالالت سيستم تنفس تحتانی ( ،برونشيت حاد و مزمن  ،آمفيزم  ،آسم  ،پنومونی  ،آمبولی  ،سل ریوي ،
بيماریهاي مزمن ریوي و)...

اهداف جزئی :



علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري .اختالالت سيستم تنفس تحتانی ( ،برونشيت حاد و مزمن  ،آمفيزم  ،آسم ،
پنومونی  ،آمبولی  ،سل ریوي  ،بيماریهاي مزمن ریوي  ،سل ریوي ) را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه چهاردهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/1/18 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



پاتولوژی های تیروئید،پاراتیروئید

هدف کلی درس :



آشنایی با انواع پاتولوژي هاي تيروئيد،پاراتيروئيد(هيپو تيروئيد ،هایپر تيروئيد هيپوپارا تيروئيد ،هایپرپاراتيروئيد)،

اهداف جزئی :

 مشكالت مختلف تيروئيد (تيروئيدیت  ،هيپو تيروئيد ،هایپر تيروئيد  ،طوفان تيروئيد )،علل  ،عالیم  ،و اصول
مراقبتی را شرح دهد.
 مشكالت مختلف پارا تيروئيد (هيپوپارا تيروئيد ،هایپرپاراتيروئيد  ) ،علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه پانزدهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/1/24 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

جلسه شانزدهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/1/25 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

.



عنوان درس :



آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری-اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های کلیه

هدف کلی درس :



مروري بر آناتومی و فيزیولوژي كليه و مجاري ادراري -اقدامات و تست هاي تشخيصی در بيماري هاي كليه

اهداف جزئی :

 ساختمان و عملكرد كليه و سيستم ادراري را شرح دهد .


مراقبتهاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش  ،و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی خاص كليه و سيستم
ادراري ،را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هفدهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/1/31 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری

.



عنوان درس :



مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب

هدف کلی درس :



مروري بر آناتومی و فيزیولوژي قلب ،اقدامات و تست هاي تشخيصی در بيماري هاي قلب

اهداف جزئی :

 آناتومی و فيزیولوژي سيستم قلب و عروق را شرح می دهد.
 مراقبتهاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش  ،و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی سيستم قلب و عروق

،را توضيح می دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هجدهم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/1 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

.



عنوان درس :



اختالالت عفونی سیستم ادراری

هدف کلی درس :



اختالالت عفونی سيستم ادراري(پيلونفریت ،سيستيت ،گلومرولونفریت)

اهداف جزئی :

 مشكالت مختلف كليه و مجاري ادراري( سيستيت ،پيلونفریت  ،گل ومرونفریت  ) ...،علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح
دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه نوزدهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/7 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

.



عنوان درس :



نارسایی حاد و مزمن کلیه

هدف کلی درس :



آشنایی با نارسایی حاد و مزمن كليه

اهداف جزئی :

 علل و عالیم و درمان و مراقبت هاي پرستاري نارسایی حاد و مزمن كليه را شرح دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیستم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/8 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

.



عنوان درس :



پاتولوژی های مجاری ادراری

هدف کلی درس :



آشنایی با انواع پاتولوژي هاي مجاري ادراري( مثانه نوروژنيک ،بی اختياري ادراري ،هيدرونفروزیس)

اهداف جزئی :





علل و عالیم مثانه نوروژنيک را شرح دهد
علل و عالیم بی اختياري ادراري را شرح دهد
علل و عالیم هيدرونفروزیس را شرح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و یکم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/14 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری



عنوان درس :



بیماریهای شریان کرونر

هدف کلی درس :



آشنایی با بيماریهاي شریان كرونر ( آرترواسكلروز ،آنژین صدري  ،انفاركتوس قلبی)

اهداف جزئی :



بيماریهاي شریان كرونر ( آرترواسكلروز ،آنژین صدري  ،انفاركتوس قلبی) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح
می دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و دوم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/15 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

عنوان درس  :آناتومي و فیزیولوژی سیستم خون
روش های بررسي بیماران مبتال به اختالالت خوني
روش های ارزیابي تشخیصي در اختالالت خوني
روش های درماني در اختالالت خوني
فرآورده های خوني و تزریق آنها

هدف کلی درس  :آشنایی با ساختار و عملكرد سيستم هماتولوژیكی
شناخت انواع روش هاي بررسی بيماران مبتال به اختالالت خونی
آشنایی با روش هاي مختلف ارزشيابی تشخيصی در اختالالت خونی
آشنایی با انواع روش هاي درمانی بكارگرفته شده در اختالالت خونی
شناخت انواع فرآورده هاي خونی و فرآیند تزریق آنها

اهداف جزئی  :فراگير بتواند



ساختار و عملكرد اجزاي سيستم هماتولوژیكی را بيان نماید.



فرآیند توليد گلبولهاي خون را توضيح دهد



فرآیندهاي دخيل در حفظ هموستاز را شرح دهد.



تكنيک هاي مناسب جهت انجام بررسی و شناخت فيزیكی و جامع عملكردهاي هماتولوژیكی را مشخص نماید.



عالئم بالينی و معاینات فيزیكی در بيماران مبتال به اختالالت سيستم خونساز را بيان كند



آزمون ها ي متداول در تشخيص بيماري هاي خونی و ارزیابی عملكردهاي هماتولوژیكی را شناخته و كاربرد ،عوارض ،
مزایا و آمادگيهاي الزم قبل و بعد از آنها را شرح دهد.



درمان اختالالت خونی از جمله اسپلنكتومی ،آفرزیس و  ...را بشناسد.



فراورده هاي خونی را نام برده و خصوصيات آن ها را شرح دهد



واكنش هاي انتقال خون و عوارض احتمالی و درمان آن ها را شرح دهد



اقدامات پرستاري در تجویز فرآورده هاي خونی را توضيح دهد.

روش آموزش

سخنرانی  ،پرسش و پاسخ  ،بحث گروهی
امکانات آموزشی :

رایانه  ،ویدئوپروژكتور  ،تخته سفيد

منبع درس :

- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14th ed
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders.
2012
 هينكل جانيس ال ،چيویر كري اچ .ترجمه ي اسمعيلی حسين ،عابد سعيدي ژیال .پرستاري داخلی جراحی برونر وسودارث جلد هفتم :خون شناسی  ،ویراست چهاردهم  .2018تهران :جامعه نگر 1397 .

 بلک جویس ام ،هوكس جين هوكانس .ترجمه بلورچی فرد ،فریبا .پرستاري داخلی جراحی بلک و هوكس ،جلد ()6ارتوپدي :ساماندهی بالينی براي برآیندهاي مثبت .تهران :جامعه نگر-سالمی1389 .
 بنجامين آي ور ،گریگز روبرت ،رینگز ادوارد جی .ترجمه ي رستمی محمدرضا .مبانی طب داخلی سيسيل ،2016بيماري خون و سرطان .تهران :اندیشه رفيع1395 .


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  50 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 40 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و سوم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/21 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری



عنوان درس :



بیماریهای داخلی قلب ،بیماریهای دریچه ای قلب

هدف کلی درس :



آشنایی با بيماریهاي داخلی قلب ( اندوكاردیت  ،ميوكاردیت  ،پریكاردیت  ،و ،)...بيماریهاي دریچه اي قلب

اهداف جزئی :



بيماریهاي داخلی قلب ( اندوكاردیت  ،ميوكاردیت  ،پریكاردیت  ،كاردیوميوپاتی  ،بيماریهاي دریچه اي قلب )
علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح می دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و چهارم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/21 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

عنوان درس  :مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني (انواع آنمي های هیپوپرولیفراتیو)
مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني (انواع آنمي های همولیتیک)
هدف کلی درس  :شناخت انواع كم خونی هاي با كاهش تكثير یا هيپو پروليفراتيو
شناخت انواع كم خونی هاي هموليتيک
اهداف جزئی  :فراگير بتواند


كم خونی هيپوپروليفراتيو و هموليتيک را از هم تفكيک نماید و از نظر فيزیولوژیک آن ها را باهم مقایسه نماید.



تعریف  ،اتيولوژي  ،عالئم بالينی و درمان انواع كم خونی هاي ناشی از فقر آهن ،كمبود اسيد فوليک  ،كمبود  ، B12آپالستيک
بيماریهاي كليوي و مگالوبالستيک را بيان نماید.



انواع كم خونی هموليتيک را نام ببرد .



عالئم ،تشخيص ،تدابير طبی و تدابير پرستاري در تاالسمی را توضيح دهد .



تعریف  ،اتيولوژي  ،عالئم بالينی  ،تدابير درمانی و مداخالت پرستاري در كم خونی اسفروسيتوز ،سيكل سل ،تاالسمی ،كمبود
G6PDو مصرف دارو و اختالالت ایميون را بيان كند.

روش آموزش  :سخنرانی  ،پرسش و پاسخ  ،بحث گروهی
امکانات آموزشی  :رایانه  ،ویدئوپروژكتور  ،تخته سفيد
منبع درس :

- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14th ed
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders.
2012
 هينكل جانيس ال ،چيویر كري اچ .ترجمه ي اسمعيلی حسين ،عابد سعيدي ژیال .پرستاري داخلی جراحی برونر وسودارث جلد هفتم :خون شناسی  ،ویراست چهاردهم  .2018تهران :جامعه نگر 1397 .

 بلک جویس ام ،هوكس جين هوكانس .ترجمه بلورچی فرد ،فریبا .پرستاري داخلی جراحی بلک و هوكس ،جلد ()6ارتوپدي :ساماندهی بالينی براي برآیندهاي مثبت .تهران :جامعه نگر-سالمی1389 .
 بنجامين آي ور ،گریگز روبرت ،رینگز ادوارد جی .ترجمه ي رستمی محمدرضا .مبانی طب داخلی سيسيل ،2016بيماري خون و سرطان .تهران :اندیشه رفيع1395 .


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  50 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 40 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

 .جلسه بیست و پنجم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/22 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

عنوان درس :
مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیربدخیم خوني (شامل :پلي سایتمي ،نوتروپني ،ترومبوسایتوپني و نقایص
پالكتي )
مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خوني (انواع اختالالت انعقادی اكتسابي)
مراقبت از بیماران مبتال به نئوپالسم های خوني
هدف کلی درس  :آشنایی با اختالالت خونی غيربدخيم نظير پلی سایتمی ،نوتروپنی ،ترومبوسایتوپنی و نقایص پالكتی
آشنایی با اختالالت انعقادي اكتسابی در اثر بيماري كبدي و یا كمبود مواد ضروري دخيل در انعقاد خون
آشنایی با انواع لوسمی ها

اهداف جزئی  :فراگير بتواند



پلی سایتمی را تعریف كرده انواع آن را بيان كند.



علل گوناگون پلی سایتمی ثانویه و نحوه رسيدگی به این بيماري را شرح دهد.



برنامه مراقبتی – آموزشی بر اساس فرایند پرستاري براي مبتالیان به پلی سایتمی را تدوین كند.



فرآیند ایجاد نوتروپنی ،لكوپنی و لنفوپنی و اصول كلی در درمان و پرستاري بيمارانی با این اختالالت را توصيف نماید.



عالئم ،تشخيص و تدابير طبی و تدابير پرستاري در هموفيلی را شرح دهد.



برنامه مراقبتی – آموزشی بر اساس فرآیند پرستاري براي بيماران مبتال به اختالالت پالكتی را تدوین نماید.



اصول درمانی و مراقبتی از بيمار مبتال به اختالالت خونریزي دهنده و ترومبوتيک را مشخص نماید.



عالئم ،تشخيص و تدابير طبی و تدابير پرستاري در  DICرا شرح دهد.



از فرآیند پرستاري به عنوان چارچوبی در مراقبت از بيمار مبتال به انعقاد منتشره داخل عروقی استفاده نماید.



سرطان خون را تعریف و طبقه بندي كند.



بين اختالالت خونی كلونال و بدخيمی هاي كاذب ،تمایز قائل شود.



شيوع ،تغييرات فيزیولوژیكی ،عالئم بالينی ،تدابير و پيش آگهی  CML ،AML ،CLL ،ALLو  MDSرا مقایسه نماید.



برنامه مراقبتی – آموزشی بر اساس فرآیند پرستاري براي مبتالیان به سرطان خون تدوین كند.

روش آموزش  :سخنرانی  ،پرسش و پاسخ
امکانات آموزشی  :رایانه  ،ویدئوپروژكتور  ،تخته سفيد

منبع درس :

- Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14th ed
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders.
2012
 هينكل جانيس ال ،چيویر كري اچ .ترجمه ي اسمعيلی حسين ،عابد سعيدي ژیال .پرستاري داخلی جراحی برونر وسودارث جلد هفتم :خون شناسی  ،ویراست چهاردهم  .2018تهران :جامعه نگر 1397 .

 بلک جویس ام ،هوكس جين هوكانس .ترجمه بلورچی فرد ،فریبا .پرستاري داخلی جراحی بلک و هوكس ،جلد ()6ارتوپدي :ساماندهی بالينی براي برآیندهاي مثبت .تهران :جامعه نگر-سالمی1389 .
 بنجامين آي ور ،گریگز روبرت ،رینگز ادوارد جی .ترجمه ي رستمی محمدرضا .مبانی طب داخلی سيسيل ،2016بيماري خون و سرطان .تهران :اندیشه رفيع1395 .


مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  50 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 40 :دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و ششم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/28 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری



عنوان درس :



بیماریهای مادرزادی قلب

هدف کلی درس :



آشنایی با بيماریهاي مادرزادي قلب ( نقص دیواره بين بطنی  ،بازماندن كانال شریانی ،كواركتاسيون آئورت،
تترالوژي فالوت و)....

اهداف جزئی :

 بيماریهاي مادرزادي قلب ( نقص دیواره بين بطنی  ،بازماندن كانال شریانی  ،كوآركتاسيون آنورت  ،تنگی آئورت  ،تترالوژي
فالوت) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح می دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و هفتم
دانشکده :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/28 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت16-18 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری



عنوان درس :



بیماریهای عروق محیطی

هدف کلی درس :



آشنایی با بيماریهاي عروق محيطی ( ترومبوز ورید عمقی  ،هایپرتنشن  ،رینود ،واریس و)...

اهداف جزئی :

 بيماریهاي عروق محيطی ( ترومبوز ورید عمقی  ،هایپرتنشن  ،رینود  ،برگر ،واریس) علل  ،عالیم  ،و اصول مراقبتی را شرح
می دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و هشتم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/2/29 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم

.


عنوان درس  :مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش و حلق و بینی

هدف کلی درس :
مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش و حلق و بینی
اهداف جزئی :

 اناتومی و فيزیولوژي گوش را شرح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه بیست و نهم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/3/11 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری



عنوان درس  :پاتولوژی های چشم

هدف کلی درس :

آشنایی با انواع بيماریهاي چشم ( عيوب انكساري  ،كاتاراكت  ،گلوكوم ،اختالالت قرنيه  ،بيماریهاي شبكيه)
اهداف جزئی :

 آناتومی و فيزیولوژي چشم را شرح دهد.
 علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري .بيماریهاي چشم ( عيوب انكساري  ،كاتاراكت  ،گلوكوم ،اختالالت قرنيه ،
بيماریهاي شبكيه) را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سی ام
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/3/12 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت14-16 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم



عنوان درس  :پاتولوژی های گوش

هدف کلی درس :
آشنایی با انواع پاتولوژی های گوش( اوتیت  ،کلستاتوم  ،اتواسکلروز  ،البیرنتیت  ،سندرم منیر و)....
اهداف جزئی :

 مراقبتهاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش  ،و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی بيماریهاي گوش را توضيح دهد.
 علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري .بيماریهاي گوش ( اوتيت  ،كلستاتوم  ،اتواسكلروز  ،البيرنتيت  ،سندرم منير
) را توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سی و یکم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/3/18 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت8-10 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم



عنوان درس :



مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتی و عضالنی -تست های تشخیصی

هدف کلی درس :



آشنایی با آناتومی و فيزیولوژي سيستم اسكلتی و عضالنی -تست هاي تشخيصی

اهداف جزئی :

 ساختمان و عملكرد سيستم عضالنی و اسكلتی را شرح دهد.
 فيزیولوژي ترميم استخوان را شرح دهد.
 مراقبتهاي مربوط به آماده سازي  ،آموزش  ،و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصی خاص اختالالت سيستم عضالنی
و اسكلتی ،را توضيح دهد
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سی ودوم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/3/18 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :یکشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت10-12 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم اسدی الری



عنوان درس  :اورژانس های جراحي چشم(آسیب قرنیه ،صدمات نفوذی چشم و)..

هدف کلی درس :

آشنایی با انواع اورژانس هاي جراحی چشم(آسيب قرنيه ،صدمات نفوذي چشم و)..
اهداف جزئی :

 علل  ،عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري .اورژانس هاي جراحی چشم(آسيب قرنيه ،صدمات نفوذي چشم و)..را
توضيح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:

 20دقیقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سی و سوم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)

گروه آموزشی :هوشبری

سال تحصیلي 98-99 :

تاریخ ارائه درس 99/3/19 :

نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت8-10 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم



عنوان درس :



پاتولوژی های سیستم اسکلتی و عضالنی

هدف کلی درس :



آشنایی با انواع پاتولوژي هاي سيستم اسكلتی و عضالنی (آرتریت  ،استئومایليت  ،نقرس و ،)....تومورهاي
استخوانی

اهداف جزئی :




انواع پاتولوژي هاي سيستم اسكلتی و عضالنی را بشناسد.
علل  ،عالیم  ،درمان و مراقبت هاي پرستاري آرتریت  ،استئومایليت  ،نقرس  ،لوپوس را شرح دهد.
سخنرانی

روش آموزش :

امکانات آموزشی  :ماژیک و وایت برد ،ویدئو پروژكتور ،اسالید (point

)Power

منبع درس :


Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co.
401Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان10:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان 35 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  15 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان:
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جلسه سی و چهارم
دانشکده  :پرستاری حضرت زینب(س)
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نام درس (واحد)  :فیزیوپاتولوژی
نوع واحد :نظری

مقطع  /رشته تحصیلی :کارشناسی ناپیوسته هوشبری

روز :دوشنبه
تعداد واحد4 :

ساعت10-12 :

تعداد دانشجویان 1 :

مدت كالس 120 :دقیقه

مسئول درس :خانم اسدی الری

آخرین بازنگری  :بهمن ماه 1398

مدرس  :خانم مقدم
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شکستگی و....

اهداف جزئی :
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)Power
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