
 
 

 
 

  

 

 

 (lesson Plan) طرح درس روزانه
 

 

 جلسه اول

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 14/11/98تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 سرکار خانم مقدم

. 

 شوکمفهوم عنوان درس :  

 و مراحل و درمان آن انواع شوکآشنایی با هدف کلی درس : 

 جلسه قادر باشددر پایان این اهداف جزئی :  دانشجو 

 شوک و پاتوفیزیولوژی آن را شرح دهد. -1

 را نام ببرد.( عفونی ،نافیالکتیکآ ،نیکروژنو ،یعیزتو ،نیکژیوردکا ،لمیکوهیپو)طبقه بندی انواع شوک  -2

 متوسط و شدید با یگدیگر مقایسه کند.  –عالئم بالینی شوک هیپوولمیک را در مراحل خفیف  -3

 رابطه با عوارض شوک شرح دهد.صدمات سیستم های مختلف را در  -4

 ولوژی، پاتوفیزیولوژی و مراقبت و درمان طبی و پرستاری با یکدیگر مقایسه و شرح دهد.انواع شوک را از نظر اتی -5

 ضرورت جایگزینی انواع مایعات را شرح دهد. -6

 داروهای مصرفی در انواع شوک را بشناسد و نکات مراقبتی مربوط به آنها را توضیح دهد. -7

 مورد اهمیت حمایت تغذیه ای در تمام انواع شوک بحث کند.در  -8

 اجتماعی از بیمار مبتال به شوک و خانواده اش را شرح دهد. –نقش پرستار در حمایت روانی -9

 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رایانهیتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1392مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری. معماریان ربابه. کاربرد  -

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

 آموزشی و درسی ریزی برنامه واحد
 

پرستاریگروه      
 



 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :   

 دقیقه  15  مدت زمان : 

 دقیقه  40  مدت زمان : 

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 

 

 

 

 

 

 دومجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 21/11/98تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 
 : نظری نوع واحد

 
 نفر 47 تعداد دانشجويان  :

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 سرکار خانم مقدم

. 

 فرایند پرستاری  مفهومعنوان درس :  

  فرایند پرستاریمراحل، فواید و اهمیت  شنایی باآهدف کلی درس : 

 در پایان این جلسه قادر باشداهداف جزئی :  دانشجو 
 فرایند پرستاری را تعریف کند.-1

 مراحل فرآیند پرستاری را به ترتیب اولویت نام ببرد. -2

 . هدد توضیحرا  شیابیارزاجرا و  ی،یزر برنامه ،تشخیص ،سیربر -3
 فواید استفاده از فرایند پرستاری را برشمارد.-4

 .کند نبیارا  رانبیمااز  قبتامردر  ریپرستا یندآفر همیتا -5

 نماید تعریفرا  حتمالیو ا قطعی ریپرستا یها تشخیص-6

 نحوه بررسی و گرفتن تاریخچه بیمار توسط پرستار را شرح دهد.-7

 در نقش مصاحبه کننده نام ببرد. مهارت های پرستار را-8

 نحوه نگارش تشخیص های پرستاری، مشکالت مشترک، اهداف و برایندهای مورد انتظار را شرح دهد.-9

 .دببر منارا  ییزر برنامهدر  رنتظاا ردمو نتایج-10

 برنامه مراقبت پرستاری را با توجه به مشکالت بیمار تدوین نماید.-11

 .هدد توضیح افهدا به یابی ستد انمیز تعییندر  یندآفر مرحله خرینآ انعنو بهرا  یابیارز-12

 برای یک بیمار ارائه دهد. سیستماتیکروش  بهبا استفاده از فرآیند پرستاری یک طرح مراقبت پرستاری -13

 مجازی جلسهروش آموزش : 

 دئو پروژکتور ، رایانهیتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 



 منبع درس  :    

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1392مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری. معماریان ربابه. کاربرد  -

 

 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :   

 -مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 
 

 سومجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 28/11/98تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 سرکار خانم مقدم

. 

 نسرطا ممفهوعنوان درس :  

  هارتومو یبند جهو در نسرطا اپیدمیولوژی و پیشگیری از ن،سرطا ممفهو با شنایی: آهدف کلی درس 

 در پایان این جلسه قادر باشداهداف جزئی :  دانشجو 
 . دکن تعریفرا  نسرطا-1

 .  ندک کررا ذ نسرطا ژیپیدمیولوا-2

 . دهد حشررا  نسرطادر  تکثیرو  شدر یلگوهاا-3

 . دهد توضیحرا  نسرطا زمتاستا یههارا-4

 . دکن نبیارا  نسرطا ژیتیولوا-5

 . هند حشررا  نسرطا ثانویهو  لیهاو یپیشگیر-6

 . دکن نبیارا  نسرطا تشخیص یشهارو-7 

  د.کن کررا ذ نسرطا یهارتومو اعنوا یبند مرحلهو  یبند جهدر-8

 عملکرد و رفتار سلول های طبیعی و سرطانی را با یکدیگر مقایسه نماید.-9

 تومور خوش خیم و بدخیم افتراق قائل شود. بین-10

 مواد و عوامل سرطان زای شناخته شده را مشخص نماید.-11

 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رایانهیتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 



 منبع درس  :    

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1392معماریان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری.  -

 

 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :   

 دقیقه  15مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 
 

 چهارمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 5/12/98تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری واحد نوع

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 سرکار خانم مقدم

. 

 انواع درمان سرطان هاعنوان درس :  

  حیاجر عملاز  بعدو  قبل ریپرستا قبتامر -حیاجر نماردهدف کلی درس : 

 در پایان این جلسه قادر باشداهداف جزئی :  دانشجو 
 . ندک کررا ذ نسرطادر  مانیدر افهدا-1

 . دکن نبیارا  نسرطادر  نمادر اعنوا-2

 . هدد توضیحرا  ها نسرطادر  حیاجر نمادر-3

 .دهد حشررا  نسرطادر  عمل از بعدو  قبل ریپرستا قبتامر-4

 درمان سرطان، پیشگیری، تشخیص، درمان، نظارت و تسکین تفاوت قائل شود. بین اهداف-5

 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رایانهیتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1392معماریان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری.  -

 



 دقیقه  5   مدت زمان :  مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :   

 دقیقه  15مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 

 

 

 پنجمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 12/12/98تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 دانشجويان  :تعداد  : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 سرکار خانم مقدم

. 

  نسرطادر  مانیدر شیمیو  مانیدر پرتوعنوان درس :  

 ریپرستا قبتامرو  ارضعو ،نسرطادر  مانیدر شیمیو  مانیدر پرتو با شناییهدف کلی درس : آ

 در پایان این جلسه قادر باشداهداف جزئی :  دانشجو 
 . ندک تعریفرا  مانیدرپرتو-1

 .دکن نبیار ا  مانیدرپرتو اعنوا-2

 .هدد حشررا  مانیدرپرتو ارضعو-3

 . هدد توضیحرا  مانیدرپرتودر  ریپرستا قبتامر-4

 . دکن تعریفرا  مانیدر شیمی-5

 . دهد حشررا  مانیدر شیمی یشهارو-6

 .  ندک نبیارا  نناآ دهستفاارد اموو  مانیدر شیمی یهادارو اعنوا-7
 . ندک نبیارا  پیاکموتر بخش نکنارکا به طمربو يمنیا تنکا-8

  .ندک کررا  ذ قفو رانبیمادر  ریپرستا قبتامر-9

  .دهد توضیحرا  مانیدر شیمی ارضعو دیجااز ا یپیشگیر. هندد حشررا  مانیدر شیمی ارضعو-10

 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رایانهیتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1392معماریان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری.  -



 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :   

 دقیقه  15مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 
 

 

 

 

 ششمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 19/12/98تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 سرکار خانم مقدم

. 

 و پیوند مغز استخوان سرطانسایر روش های درمان عنوان درس :  

 و پیوند مغز استخوان سایر روش های درمان سرطان با شناییهدف کلی درس : آ

 در پایان این جلسه قادر باشداهداف جزئی :  دانشجو 
 . هدد توضیحرا  هیپرترمیا نمادر-1

 . دهد حشررا  لمونوکلونا ییهادبا نتیآ-2

 . دکن نبیارا  ها ینترلوکینا ،ها ونینترفرا ،سایتوکینها با مانیدر یشهارو-3

 .دهد حشررا  مانیو ژن در تینوئیدهار ،کولونی هکنند تحریک یهارفاکتو با نمادر -4

 . دهد حشررا پیوند مغز استخوان  رانبیمادر  ریپرستا قبتامرو  نمادر-5

 . دهد توضیحرا  انستخوا مغز پیوند اعنوا-6

 . دکن کررا ذ انستخوا مغز پیوند ههندو د هگیرند یطاشر -7

 .دهد حشررا  انستخوا مغز پیونداز  بعدو  قبل ریپرستا قبتامر -8
 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رایانهیتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1392معماریان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری.  -

 



 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :   

 دقیقه  15مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 

 
 هفتمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 26/12/98تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 سرکار خانم مقدم

. 

  و نوتوانی در سرطان ژینکولوا ینسهاعنوان درس :  اورژا

 و نوتوانی در سرطان ریپرستا قبتامر ن،مادر ،تشخیص ،بالینی عالئم نسرطا ینسهااورژا با شناییهدف کلی درس : آ

 در پایان این جلسه قادر باشداهداف جزئی :  دانشجو 
 . ندک کررا ذ نسرطا ینسهادر اورژا بالینی عالئم-1

 . هدد حشررا  نسرطا ینسهادر اورژا تشخیصی یشهارو -2

 . هدد توضیحرا  نسرطا ینسهادر اورژا زنیا ردمو یمانهادر-3

  .کند نبیارا  نسرطا ینسهادر اورژا ریپرستا قبتامر-4

 و ... در سرطان را بداند. یخونریز ،عفونت لکنترو  یپیشگیر با بطهدر را ریپرستا قبتامر-5

 .هدد حشررا  (شیابیارز ا،جرا ی،یزر برنامه ،تشخیص ،سیربر) نسرطا به مبتال ربیما در ریپرستا یندآفر-6

 . هدد توضیحرا  نیروا ،جسمیای،  تغذیه ،پوستی تمشکال-7

 .کند نبیارا  نسرطا به مبتال رانبیمادر  دخواز  قبتامر زشموآ-8

 .دنک کررا ذ نسرطا به مبتال رانبیمادر  یسالمند تمالحظا -9

  .کند نبیارا  نسرطا به مبتال رانبیمادر  چگونگی نوتوانی-10
 مجازی جلسهروش آموزش : 

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رایانهامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    

-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10th ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1392ربابه. کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: حیدری. معماریان  -

 



 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :   

 -مدت زمان :   

 دقیقه  40مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 

 

 هشتمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                           پرستاریگروه آموزشی:                          پرستاریکده: دانش

     18/1/99 تاريخ ارائه درس : 98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس :  مفهوم تصوير ذهنی از خود

 هدف کلی درس : آشنايی با مفهوم تصوير ذهنی از جسم خويشتن

 
 اهداف جزئی :  دانشجو بتواند

 تصوير ذهنی از خويشتن را تعريف نمايد.  ●
 کند.ن بیارا به نفس د عتماو اجسم از هنی ذتصوير ط تباار ●
 هد.ح دشررا در دوران های مختلف زندگی جسم خويشتن از هنی ذتکامل تصوير و شد رحل امر  ●
 را توصیف کند.جسم خويش از هنی ذتصوير ل در ختالا ●
 د.ببرم نارا جسم خويشتن از هنی ذنسبت به تغییر تصوير د لعمل فرامل موثر بر عکس اعو ●
 

 روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ 

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thsurgical nursing, 14 

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

 1392معماريان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -

 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :     ارزشیابي درس  ●



 

 نهمجلسه 
 

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

25/1/99 تاريخ ارائه درس : 98 - 99سال تحصیلي  :    

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس :  مفهوم تصوير ذهنی از خود )ادامه(
 مفهوم پیشگیری و سطوح آن و مداخالت پرستاری در پیشگیری ها                       

 هدف کلی درس : آشنايی با مفهوم تصوير ذهنی از جسم خويشتن 
 شناخت انواع سطوح  پیشگیری و مداخالت پرستاری از پیشگیری اولیه تا توانبخشی                            

 
 اهداف جزئی : 

 عکس العمل های انطباقی و غیر انطباقی فرد و خانواده در اختالل در تصوير ذهنی را توصیف نمايد. ●
 نمايد.را بیان جسم از هنی ذتصوير ل ختالري در اگازکنش ساوا ●
 مراقبت های پرستاری درباره اختالل در تصوير ذهنی از جسم خويشتن را شرح دهد.  ●
 مفهوم پیشگیری، تعريف، اصول و سطوح پیشگیری را شرح دهد. ●
 سه سطح از مراقبت های پیشگیری کننده را مورد بحث قرار دهد. ●
 مداخالت پرستاری در سطوح پیشگیری را توضیح دهد.  ●

 مجازی جلسهروش آموزش : 

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thsurgical nursing, 14 

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

 1392معماريان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -
هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی برونر و  -

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018يکی و روانی اجتماعی ، ويراست چهاردهم سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیز

پوتر پاتريشیا ای، پری آن گريفین و ديگران. ترجمه ی نجفی طاهره، خاتونی علیرضا و ديگران.  اصول و فنون  -
 1392پرستاری پوتر و پری. تهران: جامعه نگر. 

 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 -مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :     ارزشیابي درس  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دهمجلسه 

 

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

1/2/99 تاريخ ارائه درس : 98 - 99سال تحصیلي  :    

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 دانشجويان  :تعداد  : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس : مفهوم تنیدگی و سازگاری

 هدف کلی درس : آشنايی با مفاهیم تنیدگی و سازگاری

 
 اهداف جزئی :  دانشجو بتواند 

 مفهوم تنیدگی را تعريف کند . ●
 تنش زاهای مختلف )فیزيکی ، فیزيولوژيک، روانی ، اجتماعی( را با هم مقايسه نمايد. . ●
 عوامل موثر بر پاسخ به تنش را توصیه نمايد. ●
 عالئم و نشانه های فیزيولوژيک و روانی بدن در پاسخ به تنش را نام ببرد. ●
 سازگاری عمومی را توضیح دهد.سندروم  ●
 عوارض ناشی از تنش را نام برد. ●
 مراقبت و مداخالت پرستاری در تنش را توصیف نمايد. ●
 هد.دتوضیح زي را ساي آرام شهارو ●

 روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، بحث گروهی

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thsurgical nursing, 14 

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

هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی برونر و  -  
 1396. تهران: جامعه نگر . 2018سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی اجتماعی ، ويراست چهاردهم 

 1392ان: حیدری . معماريان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهر -  

 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5 مدت زمان :    ارزشیابي درس  ●

 

 

  



 يازدهمجلسه 
 

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

  8/2/99 : تاريخ ارائه درس 98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  ساعت  شنبه      دو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس :  مفهوم معلولیت و توانبخشی

 آشنايی با مفهوم معلولیت و توانبخشیهدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی : دانشجو بتواند 

 معلولیت و انواع آن را تعريف کند.  ●
 اصول و فلسفه بازتوانی ، نوتوانی و توانبخشی را توضیح دهد. ●
 انواع بازتوانی را نام ببرد. ●
ناتوانی گرديده و ابراز می کنند ، عکس العمل های روحی ـ روانی معمولی را که توسط بیمارانی که اخیرا دچار  ●

 تعیین نمايد.
 عوامل خطر زا و مراقبت های پرستاری مربوطه  جهت  جلوگیری از توسعه زخم های فشاری را شرح دهد. ●
 آموزش بازتوانی مثانه و روده را در برنامه مراقبت بیماران با مشکالت مثانه و روده بگنجاند. ●
 

 اسخ ، بحث گروهیروش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پ

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thsurgical nursing, 14 

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

 1392معماريان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -
هینکل جانیس ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی برونر و  - 

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018مفاهیم بیوفیزيکی و روانی اجتماعی ، ويراست چهاردهم سودارث جلد دوم: 

پوتر پاتريشیا ای، پری آن گريفین و ديگران. ترجمه ی نجفی طاهره، خاتونی علیرضا و ديگران.  اصول و فنون  -
 1392پرستاری پوتر و پری. تهران: جامعه نگر. 

 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :     ارزشیابي درس  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوازدهمجلسه 
 

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

15/2/99 تاريخ ارائه درس : 98 - 99سال تحصیلي  :    

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس :  مفهوم سالمند و سالمندشناسی

 هدف کلی درس : آشنايی با مفهوم سالمندی

 
 اهداف جزئی : 

 مفهوم سالمندی را تعريف نمايد .  ●
 براساس تئوری های پیشرفت و تکامل، سالمندی را شرح دهد. ●
 تغییرات فیزيولوژيک و بیماريهای شايع در سالمندی را توصیف نمايد  ●
 اهمیت مراقبت بهداشتی پیشگیری کننده و حفظ سالمتی را در افراد سالمند بیان کند. ●
 شناختی و جسمی افراد سالمند را شناسايی نمايد.مشکالت مهم ذهنی،  ●
 رستاری از سالمندان را شرح دهد.مراقبت های پ ●

 روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ 

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thsurgical nursing, 14 

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

 1392معماريان ربابه. کاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -

ال، چیوير کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلی جراحی برونر و هینکل جانیس  -

 1396. تهران: جامعه نگر . 2018سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکی و روانی اجتماعی ، ويراست چهاردهم 

 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :     ارزشیابي درس  ●

 



 سیزدهمجلسه 
 

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

 22/2/99تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس :  مفهوم مرگ و مراحل رويارويی با آن

 هدف کلی درس : آشنايی با مفهوم مرگ و مردن

 
 اهداف جزئی : 

 مفهوم مرگ را تعريف نمايد  ●
 مراحل مرگ را بر طبق نظريه های مختلف بیان نمايد  ●
 واکنش های نسبت به مردن و مرگ را توصیف نمايد. ●
 نیازهای بیماران محتضر و خانواده آنها را بررسی نمايد. ●
 جنبه های اخالقی مراقبت محتضر را بیان نمايد. ●
 .)در حال احتضار( را توضیح دهدمراقبت پرستاری از بیماران مشرف به مرگ  ●

 روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ 

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
:Lippioncott. 2018ed 2018. Philadelphia thsurgical nursing, 14 

- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 
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 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :     ارزشیابي درس  ●

 

  



 چهاردهمجلسه 
 

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

 29/2/99تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 47 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس :  مراقبت در بیماری های حاد و مزمن

 هدف کلی درس : آشنايی با بیماری های حاد و مزمن

 
 اهداف جزئی : دانشجو بتواند 

 تعريف کند.را مزمن بیماری های حاد و  ●
 فاکتورهای موثر بر افزايش بروز بیماری های مزمن را تعیین نمايد. ●
 کند.ن بیارا مزمن ي ضعیت هاو ويها ربیمات خصوصیا ●
 مراحل بیماری های حاد و مزمن را شرح دهد. ●
 خانواده های آنها شرح دهد.به بیماران و مزمن ري حل مختلف بیماامرس ساابر ري را پرستاي قبتهاامر ●
 هد.دتوضیح را مزمن ي يهاربیمار در بیمازش به موآنقش  ●
 بنويسد.را مزمن ي يهارمبتال به بیماران بیماد در خواز قبت امرزش موآ ●
 

 روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، بحث گروهی

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thsurgical nursing, 14 

- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 
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 دقیقه  5مدت زمان :     مقدمه  ●

 كلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 دقیقه  15مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    

 دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیري  ●

 دقیقه  5مدت زمان :     ارزشیابي درس  ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پانزدهمجلسه 
 

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

 12/3/99تاريخ ارائه درس :  98 - 99سال تحصیلي  :  

   8 - 10:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 
 : نظری نوع واحد

 
 نفر 47 تعداد دانشجويان  :

 مقدم: سرکار خانم  مسئول درس دقیقه 120:  مدت كالس                 2:  تعداد واحد

 98بهمن ماه  تدوین و بازنگری:  اریخت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 خانم اسدی الری سرکار 

. 

 عنوان درس :  صدمات و ترمیم سلولی

 هدف کلی درس : آشنايی با صدمات و ترمیم سلولی

 
 اهداف جزئی : دانشجو بتواند 

 اصول ثبات داخلی ، هموستاز و سازگاری را  شرح دهد. ●
 يدتعريف نمارا غیر قابل برگشت و سلولی برگشت پذير ت صدما ●
 د.ببرم نارا سیب سلولی ه آکنندد يجاامل اعو ●
 هد.دتوضیح را سیب آسخ سلولی به پا ●
 هد.ح دشرب و ترمیم را لتهافرآيند ا ●
 )هايپرتروفی ، آتروفی و ... ( را با همديگر مقايسه نمايد .مختلف ترمیم سلولی اع فرآيندهای نوا ●
 تعیین کند. اهمیت مکانیسم های جبرانی بدن در حفظ سازگاری و ثبات را شرح دهد. ●
 الگوی ترمیم و اثرات آن را بر روی حفظ ثبات بررسی کند. ●
 کند .ن بیارا ترمیم سلولی و سیب آحل مختلف امرري در پرستاي قبت هاامر ●
 

  جلسه مجازیروش آموزش : 

 تخته سفید ، وبدئو پروژکتور ، رايانهامکانات آموزشی : 

 & Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical -منبع درس  :    
ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thsurgical nursing, 14 

- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. 
Philadelphia:Saunders. 2012 
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 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  50مدت زمان :    

 -مدت زمان :    

 دقیقه  40مدت زمان :    
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