
  

 
 

 (lesson Plan) 3پرستاری بزرگساالن سالمندان  طرح درس روزانه 

 ت سیستم حمایتیمبحث اختالال
 جلسه اول

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

 12/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: معصومه الهي 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

. 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

ناتومروري هدف کلی درس :   تاريخچه ستتتیموي و مناي ای فيزيبي بياارمب م وی به مالوی ی فيزيولوژي پوستتت    و مي بر آ

 تسوهاي تشخيصي پوس   عیئم ونشانه بيااريهاي پوسويپوسوي 

 اهداف جزئی :

شرح دهد. ناخن را و آناتومي اليه های سه گانه پوست وسلولهای اختصاصي پوست وضمائم آن مثل مو  -1   

...( را   متعددپوست )حفاظت ، تامين حس، نگهداری مايعات ، تنظيم درجه حرارت ، توليد ويتامينعملكردهای   -2

  شرح دهد.

بيان كند. تغييرات طبيعي پوست وضمائم آن دردوران پيری را  -3  

نحوه بررسي فيزيكي پوست راتوضيح دهد.  -4  

شرح دهد. نشانه های عمده دربيماريهای پوستي را عالئم و  -5  

 انواع ليژنهای مختلف پوستي را تعريف كند  -6

 نام ببرد. آنها را انواع تستهای تشخيصي وكاربرد -7

  سخ رمني  پرسش و پاسخروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه  امکانات آموزشی :

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

.ed). Philadelphia: Lippincott th(10. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   25مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 جلسه دوم
 

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

 19/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 دانشجويان  :تعداد  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: معصومه الهي 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

 مالوی ی ترشحي پوس  و عفون  هاي باكوريايي  قارچي  منگلي و ويروسي پوس هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی :

توضيح دهد. را هيدرادني تيس چركي و درماتوزهای چرب پاتوفيزيولوژی ، عالئم ودرمان ومراقبت پرستاری در-1   

پاتوفيزيولوژی آكنه وعالئم باليني آنرا شرح دهد.-2  

جراحي  سيستميك و و   درمانهای طبي شامل تغذيه مناسب ، بهداشت پوست ، دارودرماني  بصورت موضعي  -3

دهدشرح  درآكنه را  

شرح دهد.  بيماری زردزخم را درمانهای طبي در پاتوفيزيولوژی ، عالئم باليني و-4  

نام ببرد.  عوارض جانبي ، بيماری زردزخم درمان نشده را-5  

تعريف نمايد.  فوليكوليت ، فورونكل وكاربانكل را-6  

دهد.  توضيح عالئم باليني ، تشخيص ودرمان طبي فوليكوليت ، فورونكل وكاربانكل را-7  

شرح دهد. آموزشهای الزم به بيماران مبتال به فوليكوليت و..... را مراقبت پرستاری واحتياطات خاص و-8  

پاتوفيزيولوژی وعالئم باليني بيماری زوناراتوضيح دهد. -9  

شرح دهد.  مداخالت درماني بيماری زونا ومراقبتهای پرستاری الزم را-10  

شرح دهد. انواع تب خال )دهاني وتناسلي( را پاتوفيزيولوژی وعالئم باليني -11  

توضيح دهد.  تستهای تشخيصي ومداخالت درماني مرتبط با تب خال را -12  

 شرح دهد. را Tinea carpitisپاتوفيزيولوژی ، عالئم ، پيشگيری ودرمان عفونت قارچي  -13

 توضيح دهد. ( راPediculasisپاتوفيزيولوژی ، عالئم ودرمان ومراقبت پرستاری درانواع عفونت انگلي شپش) -14

 شرح دهد.  را Scabiesپاتوفيزيولوژی ، عالئم باليني ، تستهای تشخيصي ، درمان ومراقبت پرستاری درعفونت انگلي گال  -15

  سخ رمني  پرسش و پاسخروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه  آموزشی :امکانات 

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

.ed). Philadelphia: Lippincott th(10. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   25مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

  



 جلسه سوم

 

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

 26/11/98 ارائه درس :تاريخ  98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: معصومه الهي 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

 وتومورهاي پوسوي   (درماتي    پسوريازيس   پافيگوسمالوی ی ملوهابي غير عفوني پوسوي )هدف کلی درس :  

 اهداف جزئی :

شرح دهد. درماتيت راپرستاری درانواع  مداخالت درماني و پاتوفيزيولوژی ، عالئم باليني ، عوامل مستعدكننده و -1  

توضيح دهد.  پاتوفيزيولوژی ،عالئم باليني ، تستهای تشخيصي درمداخالت درماني پسوريازيس را -2  

بيان كند.  مداخالت پرستاری ومداخالت رواني دربيماری پسوريازيس را -3  

نام ببرد.  عوارض جانبي بيماری پسوزيازيس را -4  

شرح دهد.  تستهای تشخيصي ومداخالت درماني دربيماری تاولي پمفيگوس راپاتوفيزيولوژی ، عالئم باليني ،  -5  

بيان كند.   بيماران مبتال به پمفيگوس را مراقبتهای پرستاری از -6  

پاتوفيزيولوژی ، عالئم باليني ، تستهای تشخيصي ، پيش آگهي ودرمان تومورپوستي  -7 B.C.C شرح دهد.  را   

ي ، تستهای تشخيصي ، پيش آگهي ودرمان تومورپوستي پاتوفيزيولوژی ، عالئم بالين -8 S.c.c شرح دهد.  را   

شرح دهد.  پاتوفيزيولوژی ، عالئم باليني ، تستهای تشخيصي ، پيش آگهي ودرمان تومورپوست مالنوما را   -9  

بيان كند.  مراقبتهای پرستاری دربيماران مبتال به بدخيمي های پوست را   -10  

  سخ رمني  پرسش و پاسخروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه  امکانات آموزشی :

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

.ed). Philadelphia: Lippincott th(10. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   25مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 



 جلسه چهارم

 

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

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

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: معصومه الهي 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

 و تدمبير درماني در سوالوگي  مپيدميولوژي وپاتوفيزيولوژي سوالوگيهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی :

بيان كند.  سوختگي را اپيدميولوژی سوختگي وعوامل عمده ايجاد -1  

 پيشگيری ازناتواني ونوتواني( دربيماران دچارسوختگي را اهداف عمده چهارگانه )پيشگيری ، درمان بموقع وموثر،-2

 شرح دهد.

نام برد.  انواع مختلف سوختگي براساس عامل ايجادكننده را-3  

شرح دهد.  ( را3و2و1دسته بندی سوختگي براساس عمق آسيب )درجه -4  

روش كف دست  براودر و و ، روش  الند 9تعيين وسعت سوختگي براساس قانون -5 (Palm) توضيح دهد.  را   

شرح دهد.  پاسخ موضعي وسيستميك ارگانهای بدن نسبت به سوختگي را-6  

شرح دهد. ، را 3، درجه 2، درجه  1مشخصات زخمهای سوختگي درجه  -7  

.بيان كند رسيدن به بيمارستان را مراقبتهای ضروری قبل از -8   

بيان كند.  مراقبتهای مرحله اورژانس واحياء سوختگي را -9  

اساس مشخصات كامل آنها شرح دهد.  بر را سوختگي های خفيف ، متوسط وشديد -10      

توضيح دهد.  روشهای مختلف جايگزيني مايعات را شرح داده و اهميت احياء مايعات را-11       

شرح دهد. ا سوختگي ر در دوره حاد بيمار مراقبتهای پرستاری از-12       

دربيماران سوختگي شرح دهد.  زخم را مراقبت از فونت وع معيارهای پيشگيری از -13       

 توضيح دهد. )بازوبسته (را Acclusivcو Exposureپانسمان سوختگي به روشهای   -14     

  سخ رمني  پرسش و پاسخروش آموزش : 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه  امکانات آموزشی :

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

.ed). Philadelphia: Lippincott th(10. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   25مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 



 جلسه پنجم
 

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

 10/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: معصومه الهي 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

 دورمب نوتومني عالهاي جرمحي و مز سوالوگي بند بيااردچار مرمق   مزهدف کلی درس :  

جزئی : اهداف  

دبريدمان  زخم سوختگي وانواع آنرابيان كند. -1    

توضيح دهد.)هموگرافت وهتروگرافت وسينتتيك گرافت( انواع مختلف گرافت را -2  

شرح دهد.  اتوگرافت ومراقبتهای مربوط به آنرا-3  

شرح دهد.  بيماران سوخته را در تدابيردرماني درد-4  

حمايتهای تغذيه ای بيماران دچارسوختگي رابيان كند. – 5  

 ( Contractureكلوئيد، عدم ترميم زخم ، و عوارض مرتبط باسوختگي ) تشكيل اسكار-6

شرح دهد.  مراقبتهای ضروری  جهت پيشگيری ازعوارض سوختگي را-7  

شرح دهد مراقبتهای پرستاری دردوران نوتواني را-8  

  پرسش و پاسخسخ رمني  روش آموزش : 

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه  امکانات آموزشی :

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

.ed). Philadelphia: Lippincott th(10. 
- Black JM,hawks,JH,Keene,AM(2012).Medical Surgical Nursing.(End ed).Philadelphia:Saunders.   

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   25مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
  



 مبحث اختالالت سیستم حسی

 جلسه اول
 

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

 13/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:       شنبه يكروز:       3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398ماه  بهمنتاريخ بازنگری : 

. 

  : و تست های تشخیصی در اختالالت چشمی آناتومی و فیزیولوژی چشمعنوان درس 

 هدف کلی درس :  
 آش ايي با آناتومي و فيزيولوژي چشم و تس  هاي تشخيصي رميج در مالوی ی چشاي

 اهداف جزئی : 
 آناتومي و فيزيولوژي چشم رم بياب ك د 

 سیموي  مناي ای فيزيبي بياارمب م وی به مالوی ی سيسوم حسي رم توضيح دهد. تاريخچه 

 .تسوهاي تشخيصي  عیيم شايع در بيااريهاي سيسوم حسي رم شرح دهد 

 روش آموزش :            سخنرانی  

 (Power pointماژيک و ومي  برد  ويدئو پروژكوور  مسیيد )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

  دقيقه 15 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :     

 دقيقه  15زمان :    مدت 

 دقيقه   30مدت زمان:      

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

  



 جلسه دوم 

 

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

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

 10-12 ساعت:       دو شنبهروز:       3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

  : پاتولوژی های چشمعنوان درس 

 هدف کلی درس :  

 آش ايي با منومع بيااريهاي چشم ) عيوب منبساري   كاتارمك    گلوكوم  مالوی ی قرنيه   بيااريهاي ش بيه(

 اهداف جزئی : 
 .آناتومي و فيزيولوژي چشم رم شرح دهد 

    عیيم و درماب ومرمق   هاي پرسواري. بيااريهاي چشم ) عيوب منبساري   كاتارمك    گلوكوم  مالوی ی قرنيه   علل

 بيااريهاي ش بيه( رم توضيح دهد.

 روش آموزش :            سخنرانی  

 (Power pointماژيک و ومي  برد  ويدئو پروژكوور  مسیيد )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

  دقيقه 15 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :     

 دقيقه  15زمان :    مدت 

 دقيقه   30مدت زمان:      

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 جلسه سوم

 

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

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

 10-12 ساعت:       دو شنبهروز:       3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

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

 هدف کلی درس :  

 آش ايي با منومع مورژمنس هاي جرمحي چشم)آسيب قرنيه  صدمای نفوذي چشم و..(
 اهداف جزئی : 

    عیيم و درماب ومرمق   هاي پرسواري. مورژمنس هاي جرمحي چشم)آسيب قرنيه  صدمای نفوذي چشم و..(رم توضيح علل

 دهد.

 روش آموزش :            سخنرانی  

 (Power pointماژيک و ومي  برد  ويدئو پروژكوور  مسیيد )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

  دقيقه 15 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :     

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   30مدت زمان:      

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

  



 چهارمجلسه 

 

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

 27/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:       يكشنبهروز:       3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم فرامرزيان 1398بهمن ماه تاريخ بازنگری : 

 

  : مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش و حلق و بینیعنوان درس  

 هدف کلی درس :  

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش و حلق و بینی 

 اهداف جزئی : 
 .مناتومي و فيزيولوژي گوش رم شرح دهد 

 روش آموزش :            سخنرانی  

 (Power pointماژيک و ومي  برد  ويدئو پروژكوور  مسیيد )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

  دقيقه 15 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :     

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   30مدت زمان:      

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

  



 پنجمجلسه 

 

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

 4/12/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:       يكشنبهروز:       3پرستاری بزرگساالن و سالمنداننام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : 4 تعداد واحد: نظری واحد:نوع 

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: خانم فرامرزيان 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

  : پاتولوژی های گوشعنوان درس 

 هدف کلی درس :  

 اتواسکلروز ، البیرنتیت ، سندرم منیر و....(آشنایی با انواع پاتولوژی های گوش) اوتیت ، کلستاتوم ، 

 اهداف جزئی : 
 .مرمق وهاي مربوط به آماده سازي   آموزش   و پيگيري بياارمب رم در روشهاي تشخيصي بيااريهاي گوش رم توضيح دهد 

 (  بيرنوي    س درم م يرسبلروز   علل   عیيم و درماب ومرمق   هاي پرسواري. بيااريهاي گوش ) موتي    كلسواتوم   متوم

 .رم توضيح دهد

 روش آموزش :            سخنرانی  

 (Power pointماژيک و ومي  برد  ويدئو پروژكوور  مسیيد )امکانات آموزشی : 

  منبع درس  :
 Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 

  دقيقه 15 مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 45مدت زمان :     

 دقيقه  15مدت زمان :    

 دقيقه   30مدت زمان:      

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 

 

  



 مبحث روش کار در اتاق عمل

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

 28/11/98 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         شنبهيكروز:   3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 اسدی الریمدرس: سركارخانم  1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 آش ايي با فضاي فيزيبي متاق عال  عنوان درس :

 آش ايي با وظايف فرد سيركو ر و مسبرمب 

 آرميش متاق عال و چيدماب وسايل آب با آش ايي  هدف کلی درس :  

 در متاق عالآش ايي با وظايف فرد سيركو ر                        

 عالدر متاق  مسبرمب وظايف فردآش ايي با 

 فرمگير بوومند اهداف جزئی : 
 م اطق ما وعه  نياه ما وعه و غير ما وعه رم بياب ك د 

 متاق هاي موجود در بخش متاق عال رم بياب ك د 

 ويژگي هاي فيزيبي متاق هاي عال رم توضيح دهد 

 ويژگي هاي ميا ي متاق هاي عال رم توضيح دهد 

  توضيح دهدوظايف فرد سيركو ر ق ل  حين و بند مز عال رم 

 وظايف فرد مسبرمب ق ل  حين و بند مز عال رم توضيح دهد 

              بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
3. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
4. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
5. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 

2014 

6.  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition  2017 

  .1391مول  چاپ جامنه نگر. منوشارمی مصول و ف وب عالبرد فرد سيار)سيركو ر(ليی سادمتي   .7

 1391  چاپ مول جامنه نگر. منوشارمی مصول و ف وب عالبرد فرد مسبرمبليی سادمتي   .8

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 



 جلسه دوم 
 

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

 5/12/98 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 مبزمر و تجهيزمی ملبورونيبي و غير ملبورونيبي موجود در متاق عالآش ايي با     عنوان درس :

 

 آش ايي با مبزمر و تجهيزمی ملبورونيبي موجود در متاق عال  هدف کلی درس :   

 آش ايي با مبزمر و تجهيزمی غير ملبورونيبي موجود در متاق عال                       
 

 فرمگير بوومند اهداف جزئی : 
 كاربرد چرمغ سياليويک  تورنيبه  كوتري  ومرمر  نگاتوسبوپ رم توضيح دهد 

 كاربرد دسوگاه فيبو  دسوگاه س گ شبن  ليگاشور رم توضيح دهد 

  ميبروسبوپ رم توضيح دهدمصول كار با 

 مصول كار با ميز جرمحي  ميز ميو رم بياب ك د 

 منومع نخ هاي بخيه و كاربرد آب در متاق عال رم بياب ك د  

              بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
9. FULLER, J. K. 2018. Surgical Technology, Principles and Practice. 
10. ALEXANDER’S CARE OF THE PATIENT IN SURGERY, 15th  EDITION, 2015 
11. Surgical Technology for the Surgical Technologist, A Positive Care Approach 4th Edition, 

2014 

12.  Berry & Kohn’s Operating Room Technique, publisher Mosby,Thirteenth Edition  2017 

  .1391مول  چاپ جامنه نگر. منوشارمی مصول و ف وب عالبرد فرد سيار)سيركو ر(ليی سادمتي   .13

 1391  چاپ مول جامنه نگر. منوشارمی مصول و ف وب عالبرد فرد مسبرمبليی سادمتي   .14

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 ادراکی -مبحث اختالالت شناختی 

 جلسه اول
 

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

 12/12/98 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 مدرمكي ش االوي مالوی یعنوان درس :    

 آش ايي با آناتومي و فيزيولوژي سيسوم عص ي     هدف کلی درس :   

 

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 ب رد نام رم م  ژ هاي  يه 

 بش اسد رم مغز لوبهاي 

 دهد توضيح رم مغزي لوبهاي عالبرد 

 بازجذب و ترشح نحوه CSF دهد شرح رم 

 دهد شرح رم مغزي الوني سد عالبرد 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 جلسه دوم

 

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

 19/12/98 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398ماه تاريخ بازنگری : دی 

 

 مدرمكي ش االوي مالوی یعنوان درس :    

 تشخيصي سيسوم عص ي يتسوها     هدف کلی درس :   

 

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 تشخيصي سيسوم عص ي رم نام ب رد يمنومع تسوها 

 تشخيصي سيسوم عص ي رم شرح دهد ينحوه منجام تسوها 

 تشخيصي رم توضيح دهد يهريک مز تسوها يپرسوار يمرمق وها 

 تشخيصي رم بياب ك د يعومرض هر يک مز تسوها 

 تشخيصي شرح دهد يآموزش به بياار رم در هر يک مز تسوها 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

 

  



 جلسه سوم

 

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

 18/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 مدرمكي ش االوي مالوی یعنوان درس :    

 ش اال  منومع سردردها     هدف کلی درس :   

 

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 دهد توضيح رم سردرد 

 دهد شرح رم سردرد منومع 

 دهد شرح رم سردرد در درمانها منومع 

 دهد شرح رم سردرد در پرسواري مرمق وهاي 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدرميانه   امکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 جلسه چهارم

 

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

 25/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3بزرگساالن سالمندان  پرستاری:   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 سيسوم ش االويمالوی ی عنوان درس :    

   آش ايي با منومع سبوه هاي مغزي   هدف کلی درس :   

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 رم شرح دهد يمنومع سبوه مغز 

 رم توضيح دهد يعلل سبوه مغز 

 رم توضيح دهد يسبوه مغز يدرمانها 

 رم شرح دهد يدر سبوه مغز يپرسوار يمرمق وها 

 رم توضيح دهد يمغز يتومن خشي در سبوه ها 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

 

 

  



 جلسه پنجم
 

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

 1/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری درس:مسئول  دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 مالوی ی سيسوم ش االويعنوان درس :    

  مغزي آش ايي با منومع تروماهاي  هدف کلی درس :   
    يمغز يآش ايي دمنشجو با منومع تومورها  

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 رم شرح دهد يمغز يتروماها 

 عیيم تروما رم بياب ك د 

 روند درماب در تروما رم توضيح دهد 

 در تروما رم توضيح دهد يپرسوار يمرمق وها 

 دهد شرح رم مغزي تومورهاي منومع 

 دهد شرح رم مغزي تومور عیيم 

 دهد شرح رم مغزي تومورهاي در درمانها منومع 

 دهد توضيح رم مغزي تومور جرمحي مخولف روشهاي 

 دهد شرح رم مغزي تومورهاي در پرسواري مرمق وهاي 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

  



 جلسه ششم

 

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

 27/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  شنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 مدرمكي ش االوي سيسوم مالوی یعنوان درس :    

 تش جي مالوی ی با دمنشجو آش ايي    هدف کلی درس :   

 مش ايي با روشهاي بررسي سطح هوشياري

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 دهد توضيح رم تش ج منومع 

 ب رد نام رم تش ج عیيم 

 دهد توضيح رم تش ج درماب 

 دهد شرح رم تش ج در پرسواري مرمق وهاي نحوه  

 هوشياري رم تنريف نااييد 

 منومع روشهاي بررسي سطح هوشياري رم نام ب رد 

  محاس ه سطح هوشياري به روشGCS رم توضيح دهد 

 مقدممای پرسواري در بياار بيهوش رم توضيح دهد 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 

 

 



 جلسه هفتم

 

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

 15/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 مالوی ی سيسوم ش االويعنوان درس :   

 عص ي سيسوم در الودميا ي مالوی ی با دمنشجو آش ايي     هدف کلی درس :   

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 ب رد نام رم عص ي سيسوم ميا ي الود بيااريهاي منومع 

 دهد شرح رم عص ي سيسوم ميا ي الود مالوی ی عیيم 

 دهد توضيح رم متوميايوب مالوی ی در درمانها 

 دهد توضيح رم متومياوب مالوی ی به م وی بياارمب مز مرمق   نحوه 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

 

 

  



 جلسه هشتم

 

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

 20/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  شنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 ش االوي  ممالوی ی سيسوعنوان درس :    

 عص ي سيسوم دمانسي مالوی ی با دمنشجو آش ايي     هدف کلی درس :   

 

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 ب رد نام رم دمانسي مالوی ی منومع 

 دهد شرح رم ملزميار بيااري 

 دهد توضيح رم ملزميار ك  ده ميجاد علل 

 دهد شرح رم ملزميار عیيم 

 دهد توضيح رم دمانس به م وی بياارمب در پرسواري مرمق وهاي 

   بحث گروهيسخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

 

  



 جلسه نهم

 

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

 27/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  شنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم اسدی الری 1398تاريخ بازنگری : دی ماه 

 

 مدرمكي ش االوي سيسوم مالوی یعنوان درس :    

 تومورها و تروماهاي نخاعي     هدف کلی درس :   

 فرمگير بوومند  اهداف جزئی : 
 .منومع تومورهاي نخاعي رم شرح دهد 

 .عیيم بالي ي تومورهاي نخاعي رم توضيح دهد 

 .درمانهاي جرمحي در تومورهاي رم توضيح دهد 

 به تومورهاي نخاعي رم شرح دهد. مرمق وهاي پرسواري در بياارمب م وی 

 .منومع تروماهاي نخاعي رم شرح دهد 

 عیيم بالي ي ناشي مز توروماهاي نخاع رم شرح دهد 

 .مقدممای درماني در بياارمب دچار تروماي نخاع رم توضيح دهد 

 .مرمق وهاي پرسواري در بياارمب دچار تروماي نخاع رم توضيح دهد 

 اي ناشي مز تروماي نخاع رم شرح دهد. مقدممای بازتومني در منلوليوه 

 روش آموزش : 

 امکانات آموزشی : 

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

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

 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 مبحث اختالالت سیستم محافظتی
 اولجلسه 

 

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

 11/12/98 ارائه درس :تاريخ  1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  يكشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مقدممدرس: سركارخانم  1398ماه  بهمنتاريخ بازنگری : 

 

 آناتومي و فيزيولوژي سيسوم محافظوي   عنوان درس : 

 روش هاي بررسي بياارمب م وی به مالوی ی الوني  

 روش هاي مرزيابي تشخيصي در مالوی ی الوني  

 آش ايي با ساالوار و عالبرد سيسوم هااتولوژيبي  هدف کلی درس :  

 م وی به مالوی ی الوني ش اال  منومع روش هاي بررسي بياارمب

 آش ايي با روش هاي مخولف مرزشيابي تشخيصي در مالوی ی الوني

 فرمگير بوومند اهداف جزئی : 
 .ساالوار و عالبرد مجزمي سيسوم هااتولوژيبي رم بياب ناايد 

 دهد توضيح رم الوب گل ولهاي توليد فرآي د 

 .فرآي دهاي داليل در حفظ هاوسواز رم شرح دهد 

  م اسب جه  منجام بررسي و ش اال  فيزيبي و جامع عالبردهاي هااتولوژيبي رم مشخص ناايد.تب يک هاي 

 ی سيسوم الونساز رم بياب ك دبه مالوی  م بالي ي و مناي ای فيزيبي در بياارمب م وییئع  

 و مزميا   عومرضكاربرد   و ش االوه رم مرزيابي عالبردهاي هااتولوژيبيالوني و  هاي بيااري تشخيص در مودمول ي ها آزموب 

 . دهد شرح رم آنها مز بند و ق ل  زم آمادگيهاي

            جلسه مجازيروش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حسين  عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث  -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومجلد 

( 6هوكس  جلد )بلک جويس مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و  -
 1389سالاي. -مرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي دهاي مث  . تهرمب: جامنه نگر

  بيااري 2016ب جامين آي ور  گريگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل  -

 1395الوب و سرطاب. تهرمب: منديشه رفيع. 

  دقيقه  5    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 -مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 



 دومجلسه 

 

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

 17/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  يكشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری واحد:نوع 

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم مقدم 1398تاريخ بازنگری : بهمن  ماه 

 

 يدر مالوی ی الون يدرمان يروش ها   عنوان درس : 

 آنها قيو تزر يالون يها فرآورده  

 يببارگرفوه شده در مالوی ی الون يدرمان يبا منومع روش ها ييآش ا  هدف کلی درس :  

 آنها قيتزر  ديو فرآ يالون يمنومع فرآورده ها ش اال 
 

 فرمگير بوومند اهداف جزئی : 
 .درماب مالوی ی الوني مز جاله مسپل بوومي  آفرزيس و ... رم بش اسد 

 فرمورده هاي الوني رم نام برده و الصوصيای آب ها رم شرح دهد  

 ومك ش هاي منوقال الوب و عومرض محواالي و درماب آب ها رم شرح دهد 

  دهد. توضيحمقدممای پرسواري در تجويز فرآورده هاي الوني رم 

 بحث گروهي  سخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

ين  عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حس -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومجلد 

( 6بلک جويس مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و هوكس  جلد ) -
 1389سالاي. -هاي مث  . تهرمب: جامنه نگرمرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي د

  بيااري 2016ب جامين آي ور  گريگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل  -

 1395الوب و سرطاب. تهرمب: منديشه رفيع. 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 سومجلسه 

 

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

 24/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  يكشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم مقدم 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مرمق   مز بياارمب م وی به مالوی ی غير بداليم الوني )منومع آناي هاي هيپوپروليفرمتيو(عنوان درس :    

 كم الوني هاي با كاهش تبثير يا هيپو پروليفرمتيو ش اال  منومع هدف کلی درس :   

 

 فرمگير بوومند اهداف جزئی : 

 .كم الوني هيپوپروليفرمتيو و هاوليويک رم مز هم تفبيک ناايد و مز نظر فيزيولوژيک آب ها رم باهم مقايسه ناايد 

 ئم  تشخيص  تدمبير ط ي و تدمبير پرسواري در كم الوني رم شرح دهدیع. 

 كا ود   فوليک مسيد فقر آهن  كا ود مز ناشي هاي الوني كم منومع درماب و بالي ي عیئم   متيولوژي   تنريف B12   

 .ناايد بياب رم مگالوبیسويک و كليوي بيااريهاي آپیسويک

 .تدمبير درماني و مدمالیی پرسواري در كم الوني هاي هيپوپروليفرمتيو رم شرح دهد 

  چارچوبي برمي مرمق   مز بياار م وی به كم الوني مسوفاده ناايد.مز فرآي د پرسواري به ع ومب 

 بحث گروهي  سخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حسين  عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث  -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومد جل

( 6بلک جويس مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و هوكس  جلد ) -
 1389سالاي. -مرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي دهاي مث  . تهرمب: جامنه نگر

  بيااري 2016يگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل ب جامين آي ور  گر -

 1395الوب و سرطاب. تهرمب: منديشه رفيع. 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 چهارمجلسه 

 

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

 31/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  يكشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم مقدم 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مرمق   مز بياارمب م وی به مالوی ی غير بداليم الوني )منومع آناي هاي هاوليويک(عنوان درس :    

 ش اال  منومع كم الوني هاي هاوليويک هدف کلی درس :   

 

 فرمگير بوومند اهداف جزئی : 

  كم الوني هاوليويک رم نام ب ردمنومع.  

 ساي رم توضيح دهد ئم  تشخيص  تدمبير ط ي و تدمبير پرسواري در تایع . 

 تا ساي  يبل سل س مسفروسيووز  الوني كم تدمبير درماني و مدمالیی پرسواري در   بالي ي عیئم   متيولوژي   تنريف 

 .ك دبياب  رم وبيميا مالوی ی و دمرو مصرف و PD6G كا ود

 .مز فرآي د پرسواري به ع ومب چارچوبي برمي مرمق   مز بيااري كه به بحرمب كم الوني دمسي شبل م وی شده  مسوفاده ناايد 

 ساي تدوين ك د ياب به تایآموزشي بر مساس فرآي د پرسواري برمي م و – برنامه مرمق وي. 

 بحث گروهي  سخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حسين  عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث  -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومجلد 

( 6فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و هوكس  جلد )بلک جويس مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي  -
 1389سالاي. -مرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي دهاي مث  . تهرمب: جامنه نگر

  بيااري 2016ب جامين آي ور  گريگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل  -

 1395منديشه رفيع. الوب و سرطاب. تهرمب: 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



  پنجمجلسه 

 

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

 7/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  يكشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم مقدم 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مرمق   مز بياارمب م وی به مالوی ی غير بداليم الوني عنوان درس :    

 )شامل : پلي سايواي  نوتروپ ي  تروم وسايووپ ي و نقايص پیكوي (

 آش ايي با مالوی ی الوني غيربداليم نظير پلي سايواي  نوتروپ ي  تروم وسايووپ ي و نقايص پیكوي هدف کلی درس :   

 

 فرمگير بوومند اهداف جزئی : 

  سايواي رم تنريف كرده و منومع آب رم بياب ك دپلي. 

 د.رسيدگي به مين بيااري رم شرح ده علل گوناگوب پلي سايواي ثانويه و نحوه 

 تدوين ك درم ياب به پلي سايواي یآموزشي بر مساس فرمي د پرسواري برمي م و – برنامه مرمق وي. 

 ر درماب و پرسواري بياارمني با مين مالوی ی رم توصيف ناايد.فرآي د ميجاد نوتروپ ي  لبوپ ي و ل فوپ ي و مصول كلي د 

 هاوفيلي رم شرح دهد ئم  تشخيص و تدمبير ط ي و تدمبير پرسواري دریع. 

 تدوين ناايدرم كوي یی پی به مالو یآموزشي بر مساس فرآي د پرسواري برمي بياارمب م و – برنامه مرمق وي. 

 بحث گروهي  سخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حسين  عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث  -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومجلد 

( 6مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و هوكس  جلد )بلک جويس  -
 1389سالاي. -مرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي دهاي مث  . تهرمب: جامنه نگر

  بيااري 2016ب جامين آي ور  گريگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل  -

 1395الوب و سرطاب. تهرمب: منديشه رفيع. 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 ششمجلسه 

 

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

 14/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                         روز:  يكشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم مقدم 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مرمق   مز بياارمب م وی به مالوی ی غير بداليم الوني )منومع مالوی ی مننقادي مكوسابي(عنوان درس :    

 آش ايي با مالوی ی مننقادي مكوسابي در مثر بيااري ك دي و يا كا ود مومد ضروري داليل در مننقاد الوب هدف کلی درس :   

 

  فرمگير بوومند اهداف جزئی : 
  بياار م وی به مالوی ی الونريزي ده ده و تروم وتيک رم مشخص ناايد.مصول درماني و مرمق وي مز 

 ئم  تشخيص و تدمبير ط ي و تدمبير پرسواري دریع DIC رم شرح دهد. 

  عروقي مسوفاده ناايد.دمالل وبي در مرمق   مز بياار م وی به مننقاد م وشره چارچمز فرآي د پرسواري به ع ومب 

 بحث گروهي  سخ رمني   پرسش و پاسخ روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حسين  عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث  -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومجلد 

( 6مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و هوكس  جلد )بلک جويس  -
 1389سالاي. -مرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي دهاي مث  . تهرمب: جامنه نگر

  بيااري 2016ب جامين آي ور  گريگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل  -

 1395الوب و سرطاب. تهرمب: منديشه رفيع. 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 دقيقه 15مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 جلسه هفتم

 

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

 22/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم مقدم 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

  مجازيجلسه عنوان درس :    

 آش ايي با منومع لوساي هاهدف کلی درس :   

 

  فرمگير بوومند اهداف جزئی : 
 سرطاب الوب رم تنريف و ط قه ب دي ك د. 

 .بين مالوی ی الوني كلونال و بدالياي هاي كاذب  تاايز قائل شود 

  شيوع  تغييرمی فيزيولوژيبي  عیئم كلي يبي   تدمبير و پيش آگهيALL  CLL  AML  CML  وMDS  رم با هم مقايسه

 ناايد.

 ياب به سرطاب الوب تدوين ك دیآموزشي بر مساس فرآي د پرسواري برمي م و – برنامه مرمق وي. 

 جلسه مجازيروش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حسين   -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومجلد 

( 6بلک جويس مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و هوكس  جلد ) -
 1389سالاي. -مث  . تهرمب: جامنه نگرمرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي دهاي 

  بيااري 2016ب جامين آي ور  گريگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل  -

 1395الوب و سرطاب. تهرمب: منديشه رفيع. 

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 -مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 جلسه هشتم

 

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

 29/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                         روز:  دوشنبه 3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 120مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم مقدم 1398تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مرمق   مز بياارمب م وی به نئوپیسم هاي الوني )مدممه(عنوان درس :    

 آش ايي با پيوند مغز مسوخومب                   

 هاي ميلوپروليفرمتيو ش اال  منومع بداليايهدف کلی درس :   

 

  فرمگير بوومند اهداف جزئی : 
 .در شيوع  عیئم كلي يبي   تدمبير  عومرض و پيش آگهي بياار م وی به مالوی ی ميلوپروليفرمتيو مقايسه منجام دهد 

 ل فوما رم تنريف و ط قه ب دي ك د. 

 ئم   تشخيص و تدمبير ط ي در ل فوما رم توضيح دهدیعلل  ع. 

 ك د بياب رم ميوما مولويپل هوچبي ي و وغير هوچبي ي ل فوم درماب و بالي ي عیئم   متيولوژي   تنريف. 

 پيوند مغز مسوخومب رم توضيح دهد. 

 ناايدپيوند مغز مسوخومب برنامه ريزي  مددجويابآموزشي بر مساس فرمي د پرسواري برمي  – برنامه مرمق وي. 

 مجازيجلسه روش آموزش :  

 رميانه   ويدئوپروژكوور   تخوه سفيدامکانات آموزشی : 

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

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

هي بل جانيس مل  چيوير كري مچ. ترجاه ي مسانيلي حسين  عابد سنيدي ژيی. پرسواري دماللي جرمحي برونر و سودمرث  -

 1397. تهرمب: جامنه نگر . 2018  ويرمس  چهاردهم  الوب ش اسي: هفومجلد 

( 6فرد  فري ا. پرسواري دماللي جرمحي بلک و هوكس  جلد )بلک جويس مم  هوكس جين هوكانس. ترجاه بلورچي  -
 1389سالاي. -مرتوپدي: ساماندهي بالي ي برمي برآي دهاي مث  . تهرمب: جامنه نگر

  بيااري 2016ب جامين آي ور  گريگز روبری  ري گز مدومرد جي. ترجاه ي رسواي محادرضا. م اني طب دماللي سيسيل  -

 1395ه رفيع. الوب و سرطاب. تهرمب: منديش

  دقيقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 50مدت زمان :   

 -مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

  



 اختالالت متابولیکیمبحث 

 جلسه اول

 

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

 17/12/98 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3سالمندان پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم الهي 1398تاريخ بازنگری : دی  ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 تشخيصي غدد های تست فيزيكي و معاينه و شناخت،  بررسي غد،  فيزيولوژیو   آناتومي با آشناييهدف کلی درس :  

 داخلي مترشحه
 

 اهداف جزئی : 
 .ك د بياب رم غدد آناتومي

 .ك د بياب رم غدد فيزيولوژي

 .دهد توضيح رم ريز دروب غدد عال مبانيسم

 .دهد توضيح رم ريز دروب غدد تشخيصي هاي تس 

 .ك د  بياب رم ريز دروب مخولف غدد مناي ه نحوه

 .دهد توضيح رم ريز دروب غد شايع مالوی ی عیئم

             سخنرانی و بحث گروهیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه امکانات آموزشی : 

 ومي  برد و ماژيک 
 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.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

  



 جلسه دوم 

 

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

 16/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری واحد:نوع 

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم الهي 1398تاريخ بازنگری : دی  ماه 

 
 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 غده هيپوفيز اختالالت و درمان مراقبت با آشناييهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 .دهد توضيح رم هيپوفيز غده مشخصای -

 .ك د بياب رم هيپوفيز غده هورمونهاي -

 .دهد توضيح رم قدممي و اللفي هيپوفيز غده الوی ی م -

 .دهد شرح رم هيپوفيز غده مالوی ی ميجاد مبانيسم و عل  -

 .دهد توضيح رم هيپوفيز غده مالوی ی به م ویياب مز مرمق   -

 

             سخنرانی و بحث گروهیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه امکانات آموزشی : 

 ومي  برد و ماژيک 
 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.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

  



 جلسه سوم

 

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

 23/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم الهي 1398تاريخ بازنگری : دی  ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 تيروئيد غده به اختالالت مبتال مددجويان از مراقبت و آشناييهدف کلی درس :  

 

 

 اهداف جزئی : 

 .ك د بياب رم تيروئيد غده ويژگيهاي -

 .دهد توضيح رم تيروئيد مالوی ی منومع -

 .دهد توضيح رم تيروئيد غده هورمونهاي -

 .دهد شرح رم تيروئيد غده مالوی ی ميجاد مبانيسم و عل  -

 .دهد توضيح رم تيروئيد غده كاري كم عیئم -

 .دهد توضيح رم تيروئيد غده كاري پر عیئم -

 .دهد توضيح رم تيروئيد غده تشخيصي هاي تس  -

 .دهد توضيح رم تيروئيد پركاري و درماب و مرمق   -

 .دهد توضيح رم آب مز مرمق   نحوه و تيروئيدي  -

 .ك د بياب رم آب درماب و تيروئيد سرطاب -

 

             سخنرانی و بحث گروهیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه امکانات آموزشی : 

 ومي  برد و ماژيک 
 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.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

  



 جلسه چهارم

 

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

 30/1/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم الهي 1398تاريخ بازنگری : دی  ماه 

  

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 پاراتيروئيدغده  اختالالت درمان و مراقبت با آشناييهدف کلی درس :  

 

 

 اهداف جزئی : 

 .دهد توضيح رم پارمتيروئيد غده مشخصای -

 .ك د بياب رم پارمتيروئيد غده هورمونهاي -

 .دهد توضيح رم پارمتيروئيد غده مالوی ی ميجاد مبانيسم و عل  -

 .دهد توضيح رم تيروئيد پارم غده كاري كم عیئم -

 .دهد توضيح رم تيروئيد پارم غده كاري پر عیئم -

 .دهد توضيح رم تيروئيدپارم غده تشخيصي هاي تس  -

 .دهد توضيح رم تيروئيدپارم پركاري و كم كاري درماب و مرمق   -

 

             سخنرانی و بحث گروهیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه امکانات آموزشی : 

 ومي  برد و ماژيک 
 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.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 



 جلسه پنجم

 

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

 6/2/99 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  

 14-16ساعت:                       شنبهروز:        3پرستاری بزرگساالن سالمندان :   نام درس )واحد(

 40تعداد دانشجويان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سركار خانم اسدی الری مسئول درس: دقيقه 90مدت كالس: 

 مدرس: سركارخانم الهي 1398تاريخ بازنگری : دی  ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 آدرنال غده از اختالالت مراقبت و آشنايي -هدف کلی درس :  

 

 

 اهداف جزئی : 

 .ك د بياب رم آدرنال غده عالبرد-  

 .ك د بياب رم آدرنال غده مالوی ی ميجاد مبانيسم و عل  -

 .دهد توضيح رم آدرنال غده كاري كم عیئم -

 .دهد توضيح رم آدرنال غده كاري پر عیئم -

 .دهد توضيح رم آدرنال غده پركاري و كاري كم تشخيص هاي روش -

 دهد توضيح رم فئوكروماسيووما -

 .ك د بياب رم آدرنال غده مالوی ی مز مرمق   -

 

             سخنرانی و بحث گروهیروش آموزش :  

 Microsoft PowerPointويدئو پروژكوور و مسوفاده مز برنامه امکانات آموزشی : 

 ومي  برد و ماژيک 
 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.   
 

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  25مدت زمان :  

 دقيقه   10مدت زمان : 

 دقيقه  25مدت زمان:    

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه   10مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 


