
 
 

 

  

 
 

 

 

 1درس پرستاری بزرگساالن سالمندان  طرح درس روزانه 

 جلسه اول

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

 11/11/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلی  :  
 1۱-1۱روز: دوشنبه                         ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

  0۱تعداد دانشجويان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: خانم  آبشرشری 3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 
 عنوان درس :   

 اسکلتی -آناتومی و فیزیولوژی سیستم عضالنی  

 تست های تشخیصی رایج در بیماریهای سیستم حرکتی

 آشنایی با ساختار و عملکرد سیستم حرکتیهدف کلی درس :    

 شناخت انواع روش های بررسی بیماران مبتال به اختالالت سیستم حرکتی

 آشنایی با روش های مختلف تشخیصی در اختالالت سیستم حرکتی

 فراگیر بتواند  اهداف جزئی :

  را بیان نماید. حرکتیساختار و عملکرد اجزای سیستم 

  را مشخص نماید. حرکتیتکنیک های مناسب جهت انجام بررسی و شناخت فیزیکی سیستم 

 را بیان کند حرکتیت سیستم به اختالال م بالینی و معاینات فیزیکی در بیماران مبتالالئع . 

 را توضیح دهد. حرکتی های بیماری تشخیص در متداول تست های تشخیصی 

  را توضیح دهد حرکتیمراقبتهای پرستاری الزم در بیماریهای سیستم. 

  را توضیح دهد. حرکتیآموزشهای الزم به بیماران مبتال به اختالالت سیستم 

            آموزش مجازیروش آموزش :  

 امکانات آموزشی : پاورپوینت و تدریس به روش مجازی

 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 

 

 هقيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 
 جلسه دوم

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری          گروه آموزشی:                             پرستاری  :     دانشکده

 10/11/99تاريخ ارائه درس :  99-99سال تحصیلی  :  

 11-11شنبه                         ساعت:  سهروز:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن سالمندان 

 0۱تعداد دانشجويان  : نوع واحد: نظری

 خانم  آبشرشریمسئول درس:  3تعداد واحد: 

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

   عنوان درس : 
 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش 

 تستهای تشخیصی رایج در بیماریهای دستگاه گوارش

 اختار و عملکرد سیستم گوارشیآشنایی با سهدف کلی درس :

 ی بیماران مبتال به اختالالت سیستم گوارشیشناخت انواع روش های بررس

 آشنایی با روش های مختلف  تشخیصی در اختالالت سیستم گوارش
 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

  را بیان نماید. اجزای سیستم گوارشیساختار و عملکرد 

  را مشخص نماید. گوارشیسیستم تکنیک های مناسب جهت انجام بررسی و شناخت فیزیکی 

 را بیان کند گوارشت سیستم به اختالال م بالینی و معاینات فیزیکی در بیماران مبتالالئع  

 گوارشی را توضیح دهد. های بیماری تشخیص در متداول تستهای تشخیصی 

  سیستم گوارشی را توضیح دهدمراقبتهای پرستاری الزم در بیماریهای. 

  مبتال به اختالالت سیستم گوارشی را توضیح دهدآموزشهای الزم به بیماران 

            مجازی:  روش آموزش 

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 
 
 
 
 



 

 سومجلسه 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:          پرستاری      گروه آموزشی:                      پرستاری         :    دانشکده

 11/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99بازنگری  :تاريخ 

. 

 عنوان درس :   
 انواع روشهای تغذیه ایو  تغذیه در یک فرد سالم 

 هدف کلی درس :   
 مفهوم تغذیه و سوتغذیه

 تغذیه ای  یبا انواع روش ها ییآشنا 

 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 شرح دهد مفهوم تغذیه سالم را  

  شرح دهد انواع روشهای تغذیه ای انترال و پارنترال را 

  را توضیح دهد. تغذیه وریدیاقدامات پرستاری در 

 .آموزشهای الزم حین دریافت تغذیه وریدی را توضیح دهد 

 ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه چهارم

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

 ۱1/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                         روز: دوشنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

  0۱ تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

   عنوان درس : 

 کشیدگی و خوردگی پیچ رفتگیها، در آن، انواع و ها شکستگی مفاصل، و حرکتی -عضالنی سیستم صدمات 

  هدف کلی درس :  

 مفاصل و حرکتی -عضالنی سیستم صدمات

 رفتگیها در آن، انواع و ها شکستگی

 کشیدگی و خوردگی پیچ

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .کوفتگی، کشیدگی عضله )رگ به رگ شدن(، پیچ خوردگی، در رفتگی و نیمه در رفتگی را از یکدیگر تمیز دهد 

  حاد را شناسایی کند.عالیم و نشانه های شکستگی 

 .روش های جا اندازی و بی حرکت کردن شکستگی و درمان شکستگی های باز و داخل مفصلی را بیان کند 

 .روش پیشگیری از عوارض زودرس و تاخیری شکستگی و درمان آن را بیان کند 

 .آموزش های الزم جهت سالمتی و نوتوانی بیمار دچار قطع عضو را توضیح دهد 

 رستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیمار دچار قطع عضو استفاده کند.از فرایند پ 

 ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱زمان :   مدت 

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 

 



 
 

 

 جلسه پنجم
 

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

 ۱9/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                         روز: دوشنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

  0۱ تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

   عنوان درس : 

 کشیدگی و خوردگی پیچ رفتگیها، در آن، انواع و ها شکستگی مفاصل، و حرکتی -عضالنی سیستم صدمات 

  هدف کلی درس :  

 مفاصل و حرکتی -عضالنی سیستم صدمات

 رفتگیها در آن، انواع و ها شکستگی

 کشیدگی و خوردگی پیچ

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 
 .آموزش های پیشگیری و بهداشتی الزم برای بیماری که قالب گچ بریس یا اسپلینت دارد، را مشخص کند  

 .تدابیر پرستاری از بیماری که قالب گچ بریس یا اسپلینت دارد، را توضیح دهد 

  تراکشن موثر را مقایسه کند.انواع مختلف تراکشن و اصول 

 .تدابیر پرستاری از بیمار تحت تراکشن موثر و دارای فیکساتور خارجی، را توضیح دهد 

 .از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی، استفاده کند 

 ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 



 

 

 ششمجلسه 
 

 :        پرستاری                 گروه آموزشی:   پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 ۱9/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: چهار شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 بیماریهای عصبی سیستم گوارشی، چاقی مرضی، التهاب پاروتیت، سرطانهای دهان، ریفالکسعنوان درس :   

بیماریهای عصبی سیستم گوارشی، چاقی مرضی، التهاب پاروتیت،   از بیماران با های پرستاریمراقبت هدف کلی درس :   

 سرطانهای دهان، ریفالکس
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

  پرخوری عصبی را توضیح دهد و نحوه مراقبت از این بیماران را شرح دهد.بی اشتهایی و 

 .چاقی مرضی و درمانهای آن را توضیح دهد 

 .التهاب و عفونت پاروتیت و مراقبتهای پرستاری آن را توضیح دهد  

 .سرطانهای ناحیه دهان را توضیح دهد 

 .مراقبتهای پرستاری در بیمارایهای ذکر شده را شرح دهد 

 د پرستاری هریک از بیماریهای ذکر شده را بنویسد.فراین 

 ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 



 

 

 جلسه هفتم
 

 :   پرستاری                     گروه آموزشی:  پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:پرستاریدانشکده

 3۱/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 سیستم گوارشیمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عنوان درس :    

 آشنایی با نحوه مراقبت از بیماران مبتال به زخمهای دستگاه گوارش، سرطان معده هدف کلی درس :   

 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 را نام ببرد زخمهای دستگاه گوارش انواع.  

 توضیح دهد در زخمهای گوارشی رائم، تشخیص، تدابیر طبی و تدابیر پرستاری الع . 

 .سرطان معده، درمانها و مراقبتهای پرستاری را توضیح دهد 

 گاه گوارشمبتال به زخمهای دست ان چارچوبی برای توضیح دادن نحوه مراقبت از بیماراناز فرآیند پرستاری به عنو ،

 استفاده نماید.

 تدوین کند سرطان معدهیان به الآموزشی بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی. 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 

 



 

 جلسه هشتم
 

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

 0/1۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                         روز: دوشنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

  0۱ تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

  استخوان متابولیکی اختالالتعنوان درس :   

 استئوماالسی استئوپروز، هدف کلی درس :   

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .پاتوژنز ، پیشگیری و تدابیر درمانی استئوپروزیس را توضیح دهد 

 .از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به استئوپروزیس استفاده کند 

 .علت و تدابیر درمانی بیماران استئوماالسی را شناسایی کند 

  چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به استئوماالسی استفاده کند.از فرایند پرستاری به عنوان 

 ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه نهم
 

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

 1/1۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: چهار شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 بتال به اختالالت التهابی دستگاه گوارشمراقبت از بیماران معنوان درس :    

 نحوه مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت التهابی دستگاه گوارشآشنایی با  هدف کلی درس :   

 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .انواع اختالالت التهابی حاد دستگاه گوارش شامل آپاندیسیت، پریتونیت، دایورتیکولیت، انسداد روده را شرح دهد 

 د.انواع اختالالت التهابی مزمن دستگاه گوارش شامل انتریت و کولیت را توضیح ده 

 تدوین کندرا  گوارشالتهاب دستگاه یان به البر اساس فرایند پرستاری برای مبت مناسب  برنامه مراقبتی. 

 را شرح دهد بیماران مبتال به اختالالت التهابی حاد و مزمن ئم، تشخیص و تدابیر طبی و تدابیر پرستاری درالع. 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 

 

 

 



 

 

 جلسه دهم

 

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

 1۱/1۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                         روز: دوشنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

  0۱ تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

  استخوان متابولیکی اختالالتعنوان درس :   

 استئوآرتریت و نقرسی آرتریت و نقرسهدف کلی درس :  

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 توضیح دهد را نقرسدر ئم، تشخیص، تدابیر طبی و تدابیر پرستاری الع . 

 درمان ها و مراقبت های پرستاری را توضیح دهد. آرتریت نقرسی ، 

 استفاده نماید.مبتال به استئوآرتریت ان چهارچوبی برای مراقبت از بیماراناز فرآیند پرستاری به عنو ، 

  تدوین کند نقرس رایان به الآموزشی بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – مراقبتیبرنامه. 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 

 

 

 

 



 

 

 
 جلسه يازدهم

 
 

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

 11/1۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 :ساعت                         روز: چهار شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 عنوان درس : تعادل و اختالل در مایعات و الکتروليت های بدن

  مایعات و الکتروليت هاآشنایی با مفاهيم پایه در تعادل هدف کلی درس : 

 

 
 اهداف جزئی : 

 .وضعیت طبیعی آب و الکترولیت ها را توضیح دهد 

 .بین مفاهیم اسمز، انتشار، فیلتراسیون و انتقال فعال تفاوت بگذارد 

 .آثار افزایش سن بر تنظیم مایع و الکترولیت را تعیین کند 

  حجم و ترکیب مایعات بدن شرح دهد.نقش کلیه ها، ریه ها و غدد درون ریز را در مورد تنظیم 

 

             آموزش مجازیروش آموزش :  

 پاورپوینت و تدریس به روش مجازیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 -Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical  Nursing .(End 
ed). Philadelphia: Lippincott. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقیقه   1۱مدت زمان:    مقدمه 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۱مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه   3۱مدت زمان:   

  دقیقه ۱۱مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشيابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم

 

 
 

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

 19/1۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                         روز: دوشنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

  0۱ تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

  استخوان عفونتهایعنوان درس :    

 فقررات ستون سل و مفاصلسل  و استخوانی سل عفونی، آرتریت استئومیلت، هدف کلی درس :   

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .انواع اختالالت التهابی و عفونی استخوان را شرح دهد 

  پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به استئومیلیت استفاده کند.از فرایند 

 تدوین کندرا  استخوانی سلیان به البر اساس فرایند پرستاری برای مبت مناسب برنامه مراقبتی. 

 را شرح دهد عفونی آرتریتبیماران مبتال به  ئم، تشخیص و تدابیر طبی و تدابیر پرستاری درالع. 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 



 

 
 
 
 
 
 

 جلسه سیزدهم
 
 
 
 

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

 ۱۱/1۱/99 ارائه درس : تاريخ 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99:تاريخ بازنگری  

. 

 عنوان درس : تعادل و اختالل در مایعات و الکتروليت های بدن

 آشنایی بااختالالت مربوط به حجم مایعهدف کلی درس : 

 

 
 اهداف جزئی : 

 .هیپوولمی و هیپرولمی را تعریف کند 

 .پاتوفیزیولوژی هیپوولمی و هیپرولمی را توضیح دهد 

  در بیماران با اختالل حجم مایع را تعریف کند.علت، عالیم، درمان و مراقبت پرستاری 

             آموزش مجازیروش آموزش :  

 پاورپوینت و تدریس به روش مجازیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 -Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical  Nursing .(End 
ed). Philadelphia: Lippincott. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقیقه   1۱مدت زمان:    مقدمه 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۱مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه   3۱مدت زمان:   

  دقیقه ۱۱مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشيابی درس 

 
 
 



 
 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 
 
 

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

 ۱1/1۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز:چهار شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 عنوان درس : تعادل و اختالل در مایعات و الکتروليت های بدن

 آشنایی با عدم تعادل الکتروليت هاهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .پاتوفیزيولوژی ايجاد هايپرناترمی و هايپوناترمی را شرح دهد 

  پرستاری در بیماران با اختالل تعادلی سديم را توضیح دهد.علت، عاليم، درمان و مراقبت 

      سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک

 منبع درس  :
 -Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical  Nursing .(End 
ed). Philadelphia: Lippincott. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقیقه   1۱مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱0مدت زمان :   

 دقیقه 1۱مدت زمان :   

 دقیقه   ۱0مدت زمان:   

  دقیقه 1۱مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه   1۱مدت زمان :   ارزشيابی درس 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پانزدهم

 

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

 19/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 1۱-1۱ ساعت:                         روز: دوشنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

  0۱ تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

  همبند بافت اختالالت عنوان درس :   

  اسکلرودرمی و سیستمیک اریتماتوس لوپوس روماتوئید، آرتریت هدف کلی درس :   

  فراگیر بتواند اهداف جزئی : 
 را شرح دهد انواع آرتریت روماتوئید ئم، تشخیص و تدابیر طبی و تدابیر پرستاری درالع. 

  استفاده نماید. سیستمیک اریتماتوس لوپوسبرای مراقبت از بیمار مبتال به وبی چارچهاز فرآیند پرستاری به عنوان 

  بیمار مبتال به اسکلرودرمی را شرح دهد.مراقبت های پرستاری و درمان های طبی در 

  ، بحث گروهیسخنرانی ، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 رایانه ، ویدئوپروژکتور ، تخته سفیدامکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

  دقیقه  0مدت زمان:     مقدمه 

 کليات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 



 جلسه شانزدهم 

 

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

 19/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

  0۱ تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم مقدم  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 پا اختالالت و فقرات ستون اختالالت  عنوان درس :

 واگوس و ... هالوسلوردوزیس، کیفوزیس، هدف کلی درس :  

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 انواع اختالالت ستون فقرات را شرح دهد. 

 را شرح دهد انواع اختالالت ستون فقرات درئم، تشخیص و تدابیر طبی و تدابیر پرستاری الع. 

  استفاده نماید.برای مراقبت از بیمار مبتال به هالوس واگوس وبی چارچهاز فرآیند پرستاری به عنوان 

             آموزش مجازیروش آموزش :  

 پاورپوینت و تدریس به روش مجازیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 -Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical  Nursing .(End 
ed). Philadelphia: Lippincott. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقیقه   1۱مدت زمان:    مقدمه 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 3۱مدت زمان :   

 ـــــــمدت زمان :    

 دقیقه   3۱مدت زمان:   

  دقیقه ۱۱مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشيابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 جلسه هفده ام

 
 

 

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

 ۱۱/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: چهارشنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 عنوان درس : تعادل و اختالل در مایعات و الکتروليت های بدن

 آشنایی با عدم تعادل الکتروليت هاهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : 

 .پاتوفیزيولوژی ايجاد هايپوکالمی و هايپرکالمی را شرح دهد 

 .علت، عاليم، درمان و مراقبت پرستاری در بیماران با اختالل تعادلی پتاسیم را توضیح دهد 

      سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک

 منبع درس  :
 -Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical  Nursing .(End 
ed). Philadelphia: Lippincott. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقیقه   1۱مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱0مدت زمان :   

 دقیقه 1۱مدت زمان :   

 دقیقه   ۱0مدت زمان:   

  دقیقه 1۱مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه   1۱مدت زمان :   ارزشيابی درس 

 
 
 
 



 
 

 هجده امجلسه 
 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 ۱1/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم آب شرشری دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 اختالالت دفعی:   عنوان درس 

  

 

 آشنايی با اختالالت روده بزرگ ، اقدامات درمانی و مراقبتی هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 اختالالت دفعی و آنورکتال ، سیستم دفعی آنورکتال را توضیح دهد.

 علل سرطان روده بزرگ را توضیح دهد.

 اقدامات درمانی و پرستاری از سرطان روده بزرگ را توضیح دهد.

 کلستومی را شرح دهد.مراقبت از بیمار 

 علل ايجاد آبسه های آنورکتال ، فیشر آنال ، هموروئید ، کیست پايلوئیدال را توضیح دهد.

 جهت مددجويان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوين نمايد.

 .انواع اسهال که شامل ترشحی، اسموتیک، عفونی، تراوشی و سوجذبی را شرح دهد 

 را شرح دهد انواع اسهال تدابیر طبی و تدابیر پرستاری درئم، تشخیص و الع. 

  استفاده نماید.برای شرح دادن نحوه مراقبت از بیمار مبتال به اسهال وبی چارچاز فرآیند پرستاری به عنوان 

 

                    سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهی     روش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 



 
 
 

  نوزدهم جلسه 

  

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

 ۱2/1/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: چهار شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 عنوان درس : تعادل و اختالل در مایعات و الکتروليت های بدن

 آشنایی با اختالل اسيد و باز در بدنهدف کلی درس : 

 

 اهداف جزئی : 
 دهد شرح را باز و اسید تعادل. 

 کند بیان را عالئم شناخت و بررسی و باز و اسید تعادل در اختالل. 

 دهد توضیح را آلکالوز و اسیدوز به مبتال بیمار از پرستاری مراقبت و درمان. 

      گروهیسخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث روش آموزش :  

 Microsoft PowerPointویدئو پروژکتور و استفاده از برنامه امکانات آموزشی : 

 وایت برد و ماژیک

 منبع درس  :
 -Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical  Nursing .(End 
ed). Philadelphia: Lippincott. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM. Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقیقه   1۱مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱0مدت زمان :   

 دقیقه 1۱مدت زمان :   

 دقیقه   ۱0مدت زمان:   

  دقیقه 1۱مدت زمان :    جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه   1۱مدت زمان :   ارزشيابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بیست جلسه 
 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 ۱/۱/99 ارائه درس :تاريخ  99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم آب شرشری دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99:تاريخ بازنگری  

. 

 دفعی اختالالتعنوان درس :   
  

 

 کیسه صفراشنايی با ساختار و عملکرد آهدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : فراگیر بتواند 

  را بیان نمايد. کیسه صفرا ساختار و عملکرد 

 .اختالالت کیسه صفرا را توضیح می دهد 

  دهد.اقدامات درمانی و پرستاری در اختالالت کیسه صفرا را شرح 

                 سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 



 

 

 

 

 بیست و يکم جلسه

 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 1۱/۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         شنبه چهارروز:  1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 شرشریمدرس: خانم آب  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 اختالالت دفعیعنوان درس :   
  

 

 آشنايی با ساختار و عملکرد کبد هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : فراگیر بتواند 

 .آناتومی و فیزيولوژی کبد را شرح دهد 

  را مشخص نمايد. کبدتکنیک های مناسب جهت انجام بررسی و شناخت فیزيکی 

 را بیان کند کبدت به اختالال و معاينات فیزيکی در بیماران مبتالم بالینی الئع  

 را توضیح دهد. اختالالت کبدی تشخیص در متداول تستهای تشخیصی 

             سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 



 

 

 

 

 

 دومبیست و جلسه 
 

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

 11/۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱دانشجويان  :تعداد  نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم آب شرشری دقیقه 9۱مدت کالس: 

. 

 اختالالت دفعیعنوان درس :   

  

 

 اختالالت کبدآشنايی با هدف کلی درس :

 

 5/11/89تاریخ بازنگری  :

 اهداف جزئی : فراگیر بتواند 

 ، ويلسون و ....( را شرح دهد.واريس مری ، عالئم ، تشخیص ، اقدامات درمانی  اختالالت کبدی از جمله )سیروز ، علل 

 .اقدامات پرستاری در بیمار مبتال به اختالالت کبدی را شرح دهد 

 .علل ، عالئم و نحوه تشخیص و اقدامات درمانی در سرطان کبد را شرح دهد 

  پیوند کبد را شرح دهد.اقدامات پرستاری بعد از 

                سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 



 

 

 

 

 سومبیست و  جلسه 
 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 ۱1/۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         شنبه چهارروز:  1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 شرشریمدرس: خانم آب  دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 دفعی اختالالتعنوان درس :   
  

 

 هپاتیت ویروسیآشنایی با هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : فراگیر بتواند 

 را شرح دهد.نواع  هپاتیت علل ، تظاهرات بالینی ، اقدامات درمانی در ا

 مبتال به هپاتیت  استفاده می کند.از فرایند پرستاری  بعنوان چارچوبی در مراقبت از بیمار 

  

                سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 
 

 



 

 

 

 چهارم  بیست و جلسه

 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 3۱/۱/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 شرشری مدرس: خانم آب دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

 اختالالت دفعیعنوان درس :   
 

 پانکراسآشنایی با ساختار و عملکرد هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : فراگیر بتواند 

  را بیان نماید. پانکراس ساختار و عملکرد 

 .علل ، عالئم و درمان پانکراتیت حاد و مزمن را بیان نماید 

 بعنوان چارچوبی در مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت پانکراس استفاده می کند. از فرایند پرستاری 

                سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0مدت زمان :    ارزشيابی درس 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 پنجم بیست و جلسه
 

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

 1/3/99 تاريخ ارائه درس : 99-99سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه 1پرستاری بزرگساالن سالمندان نام درس )واحد(  :  

 0۱تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 خانم  آبشرشری درس:مسئول  3 تعداد واحد:

 مدرس: خانم آب شرشری دقیقه 9۱مدت کالس: 

  0/11/99تاريخ بازنگری  :

. 

   عنوان درس : 

 اختالالت دفعی

 پانکراسسرطان هدف کلی درس :آشنایی با 

 اهداف جزئی : فراگیر بتواند 

 

 توضیح دهد در سرطان پانکراس رائم، تشخیص، تدابیر طبی و تدابیر پرستاری الع . 

  از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای توضیح دادن نحوه مراقبت از بیماران مبتال به سرطان پانکراس

 استفاده نماید.

 تدوین کندسرطان پانکراس یان به الآموزشی بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی. 

                سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :  

 ویدئوپروژکتور ، تخته سفید امکانات آموزشی : 

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

th
 ed 

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

 

 قهيدق  5 مقدمه:  کليات درس 

  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه ۱۱مدت زمان :   

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  1۱مدت زمان:    

  دقیقه  0مدت زمان :   جمع بندی و نتيجه گيری 

 دقیقه  0زمان :  مدت   ارزشيابی درس 



 
 

 


