
 
 

 

  

 0911-0011در نیمسال اول سال تحصیلی  2 سالمندانو پرستاری بزرگساالن درس ترکیبی  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 اول جلسه
 

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

 20/6/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              دوروز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 آب شرشریسرکارخانم  مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 الهی سرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 1اختالالت سیستم دفعی ادراری :  جلسهعنوان 

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری، تست های تشخیصی و معاینه فیزیکیمروری بر :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 ساختمان و وظایف کلیه و دستگاه ادراری را شرح دهد. -

 نقش کلیه را در تنظیم تعادل آب و الکترولیت ها، تعادل اسید و باز و فشار خون تشریح کند. -2

 سیستم ادراری توصیف کند. مداخالت سالمندی مرتبط با عملکرد -3

 روش های تشخیصی مورد استفاده جهت تعیین عملکرد دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی را بیان کند. -4

 شرح دهد. را اختالالت سیستم ادرارینشانه های عمده در عالئم و -5

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 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
 

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

 24/6/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              سه روز:  2 بزرگساالن / سالمندانپرستاری نام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 مقدمسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 
 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 0 اختالالت سیستم تنفسیعنوان جلسه : 

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی فوقانی و تحتانیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 دهد.   حیرا توض یو تحتان یتنفس یساختمان و عملکرد راه ها

 دهد. حیرا توض وژنیپرف-هیو اختالالت تهو وژنیفید وژن،یپرف ه،یتهو-
  ظرفیت های ریوی را توضیح دهد. حجم ها و-
 .دینما نییتع یعملکرد تنفس یابیارز یمربوط به آن ها را برا یپرستار یو مراقبت ها یصیتشخ یتست ها-
 .دهد حیتنفس را توض ستمیو شناخت جامع از س یمناسب جهت بررس یروش ها-
 .دهد زییرا تم یتنفس ستمیمشاهده، لمس، دق و سمع س قیبه دست آمده از طر یعیطب ریو غ یعیطب یها افتهی-
 با بکارگیری تاریخچه سالمتی بیمار و یافته های معاینه فیزیکی ارزیابی نماید.را  یاختالل عملکرد تنفس یاصل ینشانه ها-

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :
، ترجمه مرضیه شبان و 8112پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست چهاردهم، 

 1931معصومه لطیفی،انتشارات جامعه گستر 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  جلسه سوم

 

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

 26/6/11تاريخ ارائه درس :  11-0011تحصیلی  :  سال 
 01-02ساعت:                              چهارشنبهروز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 9تعداد واحد: 
 سرکارخانم اسدی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين / بازنگری: شهريورماه 
 

 روش های ارزیابی و معاینات تشخیصی در تغییرات و اختالالت دستگاه تولیدمثل و تناسلیعنوان جلسه : 

 بررسی و درمان مربوط به فرآیندهای فیزیولوژیک زنان

 ارزیابی و معاینات تشخیصی در تغییرات و اختالالت دستگاه تولیدمثلآشنایی با روش های مختلف هدف کلی جلسه :  

 آشنایی با انواع سقط و تدابیر طبی و پرستاری در سقط

 فرآیندهای فیزیولوژیک زنان با  ییآشنا

 فراگیر بتواند اهداف اختصاصی : 
 زیرود و ن یم کارو عملکرد آن ها به  یدستگاه تناسل راتییتغ نییرا که به منظور تع یشاتیو آزما یصیتشخ ناتیمعا 

 .دهد توضیح ناتیمعا نیو بعد از ا نینقش پرستار را قبل، ح

 .انواع سقط را نام برده و تدابیر درمانی و پرستاری را در زنان تهدید به سقط شرح دهد 

 .یک برنامه آموزشی برای زنان در مرحله نزدیک یائسگی یا یائسگی کامل تدوین نماید 

 اده از فرآیند پرستاری، برای بیماران مبتال به حاملگی خارج رحمی طرح مراقبتی تهیه نماید.با استف 

 (offlineمجازی ) روش آموزش : 

 سامانه نوید ورایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  

 ---فعالیت آموزشی :  

 شد.متعاقباَ اعالم خواهد عنوان و نوع آزمون : 

 فیلم آموزشی و اسالیدهای پاورپوینت تهیه شده توسط مدرس 2  منبع درس :

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه 91مدت زمان:     

  مدت زمان :       دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم

 

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

 90/6/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:دوشنبه                              روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 الهیسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2اختالالت سیستم دفعی ادراری عنوان جلسه : 

 

 آشنایی با بیماری های عفونی دستگاه ادراری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 عوامل ایجاد کننده عفونت های دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی را مشخص نماید. -0

 اورتریت( را توضیح دهد.پاتوفیزیولوژی عفونت های سیستم ادراری تحتانی)سیستیت و -2

 تظاهرات بالینی و تدابیر طبی عفونت های دستگاه ادراری تحتانی را تشریح کند. -3

 از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به عفونت دستگاه ادراری استفاده نماید. -4

ادراری فوقانی)پیلونفریت و آبسه های کلیوی( را پاتوفیزیولوژی و تظاهرات بالینی عفونت های دستگاه  -5

 شرح دهد.

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  جلسه پنجم
 

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

 0/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              سه روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 مقدمسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2 اختالالت سیستم تنفسیعنوان جلسه : 

 سازماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت تنفسی فوقانی شامل بینی ، حلق ، حنجره ، نای و نایژه هاهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
  .دهد حیتوضرینیت را در  یپرستار ریو تداب یطب ریتداب ص،یعالئم، تشخ

  .دهد حیتوضفارنژیت را در  یپرستار ریو تداب یطب ریتداب ص،یعالئم، تشخ-

  .دهد حیتوضالرنژیت را در  یپرستار ریو تداب یطب ریتداب ص،یعالئم، تشخ-

بیماری های عفونی مربوطه را با در نظر گرفتن علت، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، عالئم و نشانه اختالالت سیستم تنفسی فوقانی و -

 ها، روش های تشخیصی، انواع درمان های طبی، دارویی و جراحی و عوارض ناشی از آن را مقایسه نماید.
با توجه به کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت مراقبت های پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و -

 از خود، خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در اختالالت سیستم تنفسی فوقانی توضیح دهد.

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :
، ترجمه مرضیه شبان و معصومه 8112پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست چهاردهم، 

 1931لطیفی،انتشارات جامعه گستر 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم

 

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

 2/0/11تاريخ ارائه درس :  11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02روز: چهار شنبه                              ساعت: 2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 9تعداد واحد: 
 سرکارخانم اسدی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11تاريخ تدوين / بازنگری: شهريورماه 
 

 زنان یمبتال به اختالالت دستگاه تناسل مارانیمراقبت از بعنوان جلسه : 

 عفونت های ولوواژینالانواع  شناختهدف کلی جلسه :  

 تولید مثل زناناز بیماران مبتال به اختالالت ساختمانی دستگاه  شناخت عالئم، درمان و مراقبت

 خیم و بدخیم دستگاه تولید مثل زنانشناخت انواع اختالالت خوش

 اهداف اختصاصی : فراگیر بتواند :

 .انواع مختلف عفونت های واژینال، عالئم و نشانه ها و درمان های هریک را مقایسه نماید 

 اختالالت ساختمانی دستگاه تولید مثل زنان را بیان نماید.ها، درمان و مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به عالئم، نشانه 

 .عالئم، نشانه ها، درمان و مراقبت پرستاری از بیماری های خوش خیم و بدخیم دستگاه تولیدمثل زنان را شرح دهد 

 (offlineمجازی ) روش آموزش : 

 سامانه نوید ورایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 فیلم آموزشی و اسالیدهای پاورپوینت تهیه شده توسط مدرس 3یا  2  منبع درس :

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 01مدت زمان :    

 دقیقه 01مدت زمان:     

  مدت زمان :   دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه هفتم
 

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

 0/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:دوشنبه                              روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 الهیسرکارخانم  :سمدر دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 3اختالالت سیستم دفعی ادراریعنوان جلسه : 

 

 شناخت انواع سنگ های کلیه و  مجاری ادراری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 عوامل ایجاد کننده انواع سنگ های مجاری ادراری را مشخص نماید. -0

 پاتوفیزیولوژی سنگ های مجاری ادراری را توضیح دهد.-2

 تظاهرات بالینی و تدابیر طبی سنگ های مجاری ادراری را تشریح کند. -3

از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به سنگ های مجاری ادراری استفاده  -4

 نماید.

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  جلسه هشتم
 
 

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

 1/0/11تاريخ ارائه درس :  11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02روز: چهارشنبه                              ساعت: 2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 9تعداد واحد: 
 سرکارخانم اسدی الری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 11/ بازنگری: شهريورماه تاريخ تدوين 
 

 بررسی و درمان بیماران مبتال به اختالالت پستانعنوان جلسه : 

 بررسی و درمان مشکالت مرتبط با فرآیند تولیدمثل در مردان

 آشنایی با انواع بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان در زنان و مردانهدف کلی جلسه :  

 بررسی و شناخت سیستم تولید مثل مردان و آزمایشات تشخیصی آن                       

 اهداف اختصاصی : فراگیر بتواند :

 .پاتوفیزیولوژی اختالالت خوش خیم و بدخیم پستان را مقایسه نماید 

 .روش های مختلف درمان سرطان پستان را شرح دهد 

 رای مراقبت از بیماران مبتال به سرطان پستان که تحت عمل جراحی قرار می از فرآیندپرستاری به عنوان یک چارچوب ب

 گیرند، استفاده کند.

 .آزمایشات تشخیصی مربوط به سیستم تولید مثل مردان و اقدامات پرستاری مرتبط را تعیین نماید 

 (offlineمجازی ) روش آموزش : 

 سامانه نوید ورایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  

           ---فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 فیلم آموزشی و اسالیدهای پاورپوینت تهیه شده توسط مدرس 2  منبع درس :

    : مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه  91مدت زمان:     

  مدت زمان :         دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه نهم
 

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

 04/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              سه روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 مقدمسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 9اختالالت سیستم تنفسی وان جلسه : عن

 یویر یانواع پنومونسازماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم تنفسی تحتانی شامل اتلکتازی، هدف کلی جلسه :  

 هیر یعفونت ها ریو سا

 اهداف اختصاصی : 
علت، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، عالئم و نشانه ها، روش های تشخیصی، انواع درمان های دارویی و عوارض ناشی از پنومونی ریوی -

 را بیان کند.

بیمار و با توجه به کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت  مراقبت های پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به-

 از خود، آموزش به خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در عفونت های ریوی توضیح دهد.
 .را مشخص کندمربوطه و درمان  یریشگیپ یروش ها آتلکتازی وعوامل خطرساز -
 .کند سهیمقا یریشگیعوارض و پ ،یاقدامات پرستار ،ینیرا با توجه به علت، عالئم بال هیر یعفون یها یماریانواع ب-

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :
، ترجمه مرضیه شبان و معصومه 8112داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست چهاردهم، پرستاری 

 1931لطیفی،انتشارات جامعه گستر 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  جلسه دهم
 

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

 20/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:دوشنبه                              روز:  2 بزرگساالن / سالمندانپرستاری نام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 الهیسرکارخانم  :درسم دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 4اختالالت سیستم دفعی ادراریعنوان جلسه : 

 

 آشنایی با تومورهای کلیه و مجاری ادراری، انواع انحرافات ادراری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 :  اختصاصیاهداف 

 علل، درمان و مراقبت پرستاری بیماران مبتال به سرطان کلیه را تشریح نماید.  -1

 تظاهرات کلینیکی، مراقبت ها و تدابیر طبی و مراقبت های پرستاری سرطان مثانه را توصیف کند.پاتوفیزیولوژی،   -2

از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماری که تحت جراحی انحراف مسیر ادراری  -3

 قرارگرفته استفاده نماید.

 ترکیبی روش آموزش : 

 تولید محتوای الکترونیکینرم افزار  امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  جلسه يازدهم

 

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

 22/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              سه روز:  2 بزرگساالن / سالمندان پرستارینام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 مقدمسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 0اختالالت سیستم تنفسی جلسه : عنوان 

 بیماری های بدخیم ریه بیماری های پلور، ادم و آمبولی ریوی،، سازماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به سلهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت های پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به -

 مراقبت از خود، آموزش به خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در سل ریوی توضیح دهد.
 .دیرا شرح نما)پیلورزی، افیوژن پلور، آمپیم(  افراگمیجنب و د دهاختالالت مربوط به پر یپرستار یعلت، عالئم، درمان و مراقبت ها-
 پلور، آمپیم را به بیماری های عفونی مربوطه ارتباط دهد.پیلورزی، افیوژن  -
 .و درمان را مشخص کند یریشگیپ یروش ها ه،یر یمبولآعوامل خطرساز -
 .استفاده کندسرطان برونکوژنیک و تومورهای مدیاستن مبتال به  مارانیمراقبت از ب یبرا یپرستار ندیز فراا-
 .دیبحث نما هیمبتال به سرطان ر مارانیمربوطه، در ب یپرستار یدرمان و برنامه ها یدرباره عوامل خطر، عالئم و روش ها-

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :
، ترجمه مرضیه شبان و معصومه 8112داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست چهاردهم، پرستاری 

 1931لطیفی،انتشارات جامعه گستر 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  لسه دوازدهمج

 
 

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

 29/0/11تاريخ ارائه درس :  11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02روز: چهار شنبه                              ساعت: 2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04تعداد دانشجويان  :  نوع واحد: نظری 
 مسئول درس: سرکارخانم آب شرشری واحد 9تعداد واحد: 
 سرکارخانم اسدی الری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11اه تاريخ تدوين / بازنگری: شهريورم
 

 بررسی و درمان مشکالت مرتبط با فرآیند تولیدمثل در مردان عنوان جلسه :

 آشنایی با اختالالت فعالیت جنسی در مردان هدف کلی جلسه :  

 شناخت بیماری های مرتبط با دستگاه تولیدمثل مردان از جمله: پروستات، بیضه و ...                       

 فراگیر بتواند اهداف اختصاصی : 

 .علل و درمان اختالالت عملکرد جنسی در مردان را مورد بحث قرار دهد 

 .انواع پروستاتکتومی را با توجه به معایت و مزایای آنها، با هم مقایسه نماید 

 .مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به سرطان بیضه را شرح دهد 

 ر اختالالت ساختمان های مرتبط با دستگاه تولید مثل مردان را شرح دهد.ها، درمان و مراقبت پرستاری دعالئم، نشانه 

 (offlineمجازی ) روش آموزش : 

 سامانه نوید ورایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی :  

           ---فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 فیلم آموزشی و اسالیدهای پاورپوینت تهیه شده توسط مدرس 2   درس :منبع 

    : مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه 94مدت زمان:     

  دقیقه 4زمان :   مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جلسه سیزدهم



 

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

 20/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:دوشنبه                              روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 الهیسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 5دفعی ادراری اختالالت سیستم جلسه : عنوان 

 

 آشنایی با  اختالالت دفع ادرار بزرگساالن، اختالالت عروقی و مادرزادی کلیه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بین انواع مختلف اختالالت عملکرد دستگاه ادراری تفاوت قایل شود. -

 طراحی نماید. برنامه آموزشی برای بیمار مبتال به بی اختیاری ترکیبی)فشاری و فوریتی( -2

 دالیل بالقوه ایجاد انسداد مجاری ادراری و ورزش های درمانی بیمار مبتال به این مشکل را مشخص نماید. -3

 انواع بی اختیاری ادرار را تعریف کند. -4

 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات کلینیکی، مراقبت ها و تدابیر طبی بیماری شریان و ورید کلیوی را توصیف کند. -5 

 .آنومالی های در برگیرنده تعداد، شکل و اندازه کلیه را توضیح دهد -6

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه چهاردهم
 

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

 21/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              سه روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 مقدمسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 4اختالالت سیستم تنفسی عنوان جلسه : 

 هیپرتانسیون ریوی، نارسایی حاد تنفسی، سندرم دیسترس حاد تنفسیهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 بالینی، تدابیر طبی و تدابیر پرستاری در بیماران مبتال به هیپرتانسیون ریوی را توضیح دهد.پاتوفیزیولوژی، تظاهرات -

مراقبتهای پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت -

 ر نارسایی حاد تنفسی توضیح دهد.از خود، خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را د

 درمان های مربوط به سندرم دیسترس حاد تنفسی را به پاتوفیزیولوژی زمینه ای آن ارتباط دهد.-

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 اعالم خواهد شد.متعاقبا عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :
، ترجمه مرضیه شبان و 8112پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست چهاردهم، 

 1931معصومه لطیفی،انتشارات جامعه گستر 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پانزدهمجلسه 

 

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

 6/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:سه شنبه                              روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 سرکارخانم مقدم :سمدر دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 6اختالالت سیستم تنفسی عنوان جلسه : 

 و بیماری های شغلی ریه تروما به سیستم تنفسهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 
 .دهد حیآن را توضناشی ازعوارض و  یپرستار یمراقبت ها ی،مداخالت درمان ،ینیعالئم بال ، نهیقفسه س یتروما انواع -
 دهد. حیرا توض یشغل یها یماریب یپرستارهای علت، عالئم، درمان و مراقبت -
 اقدامات پیشگیرانه در کنترل و کاهش بیماری های شغلی ریه را توضیح دهد.-

 مجازی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :
، ترجمه مرضیه شبان و 8112پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست چهاردهم، 

 1931معصومه لطیفی،انتشارات جامعه گستر 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 شانزدهم جلسه
 

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

 0/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              چهار روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 اب شرشریسرکارخانم  :سمدر دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                        0 اختالالت گردش خونعنوان جلسه : 

عالئتم ونشتانه ،سیستتم قلتب و عتروق  اختالالتتاریخچه سالمتی و معاینات فیزیکی بیماران مبتال به ،  سیستم قلب و عروق فیزیولوژی و مروری برآناتومی هدف کلی درس :  

 اختالالت سیستم  قلب و عروق تستهای تشخیصی قلبی  و عروقی ، بیماریهای 

 اهداف جزئی 
 ارتباط بین ساختار آناتومیک و عملکرد فیزیولوژی سیستم  قلبی عروقی را شرح دهد. -1

 ریسک فاکتورها ی اختالالت سیستم قلب و عروق را شرح دهد. -2

 راتوضیح دهداختالالت سیستم قلب  و عروق حوه بررسی فیزیکی ن -3

 تکنیک های مناسب برای انجام یک ارزیابی جامع قلبی / عروقی را توضیح دهد. -4

 علل عمده اختالالت قلبی  و عروقی را شرح دهد. -5

 .نام ببرد آنها را وکاربردو مداخالت پرستاری قبل و بعد از انجام تست  انواع تستهای تشخیصی  -6

 راه های مختلف  کنترل وضعیت همودینامیک ) فشار ورید مرکزی ، فشار شریان ریوی (  وموارد استفاده  و عوارض احتمالی را نام ببرد. -7

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفدهمجلسه 
 

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

 02/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:دوشنبه                              روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 دانشجويان  :تعداد  نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 الهیسرکارخانم  :سمدر دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 6اختالالت سیستم دفعی ادراریعنوان جلسه : 

 

 آشنایی با صدمات دستگاه ادراری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 علل نارسایی حاد و مزمن کلیوی را شرح هد. -1

 روش های درمانی دیالیز خونی، دیالیز صفاقی و درمان های مستمر جایگزینی کلیه را مقایسه نماید -2

پاتوفیزیولوژی، تظاهرات کلینیکی، مراقبت ها و تدابیر طبی و مراقبت های پرستاری صدمه حاد و مزمن کلیوی را  -3 

 توصیف کند.

ز فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به نارسایی حاد و مزمن کلیوی ا -4

 استفاده نماید.

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 شد.متعاقبا اعالم خواهد عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هجدهمجلسه 



 

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

 00/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:دوشنبه                              روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 آب شرشریسرکارخانم  :سمدر دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 2اختالالت گردش خونعنوان جلسه : 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر قلب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان آترواسکلروز کرونر را شرح دهد. -1

 پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان آنژین صدری  را شرح دهد. -2

 از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال  به آنژین صدری استفاده کند. -3

 

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوزدهم جلسه



 

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

 20/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              چهارروز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 آب شرشریسرکارخانم  :سمدر دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  / بازنگری:تاريخ تدوين 
 

 9اختالالت گردش خون عنوان جلسه : 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عروق کرونر قلب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان انفارکتوس میوکارد  را شرح دهد.-

 برای مراقبت از بیماران مبتال  به سندرم حاد کرونر  استفاده کند.از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی -2

 از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال  به انفارکتوس میوکارد  استفاده کند.-3

 روش های عروق سازی مجدد شریان کرونر را شرح دهد. -4

 درمان تداخلی عروق کرونر از طریق پوست قرار گرفته است . مراقبت پرستاری از بیمار ی را شرح دهد که تحت -5

 مراقبت پرستاری از بیمار دارای روش تهاجمی تداخلی در درمان بیماری شریان کرونر را شرح دهد. -6

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بیستم جلسه

 

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

 26/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              سه روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:
 مقدمسرکارخانم  :سمدر دقیقه 70مدت کالس: 

 99تاریخ تدوین / بازنگری: شهریورماه 
 

 0 اختالالت سیستم تنفسی: عنوان جلسه 

 ،آستمی،برونشکتاز (،COPDبیماری هتای انستدادی متزمن ریتوی)به مبتال  انیاز مددجو یو مراقبت پرستار یسامانده:   جلسههدف کلی 

 کیستیک بروزیف

  اهداف اختصاصی : 
علت، عوامل خطر، پاتوفیزیولوژی، عالئم و نشانه ها، روش های تشخیصی، انواع درمان های طبی، دارویی و جراحی، عوارض ناشی -

 را توضیح دهد.  COPDاز 

 دهد. در برونشکتازی توضیحرا  یپرستار ندیفرآ و درمان ص،یتشخ ،یولوژیزیپاتوف ،عالئم، نشانه ها-

تشخیص های پرستاری با تأکید بر آموزش به بیمار و با توجه به کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت مراقبتهای پرستاری مبتنی بر -

 از خود، آموزش به خانواده، جامعه و مالحظات دوران سالمندی را در آسم توضیح دهد.

 انواع آسم را با هم مقایسه کند.-
 .سم بحث کندآ در درمان یمصرف یدر مورد داروها-
 شرح دهد.فیبروز کیستیک را  درمان و تظاهرات بالینی ،یولوژیزیپاتوف-

 مجازی آنالین روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :
، ترجمه مرضیه شبان و 8112برونر و سودارث )تنفس و تبادالت گازی(، ویراست چهاردهم، پرستاری داخلی و جراحی 

 1931معصومه لطیفی،انتشارات جامعه گستر 
-SmeltezerSc,Bare B. 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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 91  مدت زمان : 

 دقیقه 91مدت زمان:    

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 يکم جلسه بیست و

 

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

 20/0/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              چهارروز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 آب شرشریسرکارخانم  :سمدر دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                      0 اختالالت گردش خونعنوان جلسه : 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت ساختمانی ، عفونی و التهابی قلب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 اختالالت دریچه ای قلب را شرح دهد. -1

 مراقبت و درمان بیماران مبتال به اختالالت دریچه میترال  را شرح دهد.پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی  ،  -2

 پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به اختالالت دریچه آئورت   را شرح دهد. -3

 اران تحت عمل جراحی این روش ها را توضیح دهد.انواع جراحی  ترمیمی و تعویضی دریچه به منظور اصالح مشکالت دریچه ای و مراقبت مورد نیاز بیم -4

 

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دومجلسه بیست و 
 

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

 4/1/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              چهارروز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 آب شرشریسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 4اختالالت گردش خون : عنوان جلسه 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت ساختمانی ، عفونی و التهابی قلب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 تظاهرات بالینی  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به کاردیومیوپاتی  را شرح دهد. پاتوفیزیولوژی ،-1

 انواع کاردیومیوپاتی را شرح دهد. -2

 از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال  به کاردیومیوپاتی  استفاده کند.-3

 را شرح دهد.)پریکاردیت ، میوکاردیت ، اندوکاردیت ( رمان بیماران مبتال به بیماری های ا لتهابی قلب   پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی  ، مراقبت و د

 از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال  به اختالالت التهابی قلب استفاده کند-4

 

 

 ترکیبی روش آموزش : 

 تولید محتوای الکترونیکینرم افزار  امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سهجلسه بیست و 
 

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

 01/1/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              چهارروز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 آب شرشریسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 6اختالالت گردش خون عنوان جلسه : 

 مراقبت از بیماران مبتال به عوارض ناشی  از بیماریهای قلبی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 علت ، پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی  نارسایی قلبی   را شرح دهد. -1

 دهد. روش اداره ی بیماران مبتال به نارسایی قلبی را توضیح -2

 برای بیماران مبتال به نارسایی قلبی یک برنامه آموزشی تدوین نماید . -3

 مراقبت های پزشکی و پرستاری از مبتالیان به شوک کاردیوژنیک و ادم ریه را شرح دهد. -4

 مداخالت پرستاری بیماران مبتال به عوارض بیماری  های قلبی را توضیح دهد. -5

 

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 چهارموجلسه بیست 

 

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

 26/1/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:شنبه                              چهارروز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 آب شرشریسرکارخانم  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                   0اختالالت گردش خون عنوان جلسه : 

 بررسی و مراقبت از مبتالیان به اختالالت عروقی و مشکالت گردش خون محیطی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 محیطی و اکسیژن رسانی بافت را مشخص کند. عوامل آناتومیک و فیزیولوژیک موثر بر جریان خون-1

 از معیار های مناسب برای بررسی گردش خون محیطی استفاده کند. -2

 از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال  به نارسایی گردش خون اندام ها   استفاده کند. -3

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وپنجم جلسه بیست

 

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

 26/1/11 تاريخ ارائه درس : 11-0011سال تحصیلی  :  
 01-02ساعت:چهارشنبه                              روز:  2 پرستاری بزرگساالن / سالمنداننام درس )واحد(  :  

 نفر 04 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:
 سرکارخانم آب شرشری مسئول درس: واحد 9 تعداد واحد:

 سرکارخانم آب شرشری :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 11شهريورماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

                                  0اختالالت گردش خون عنوان جلسه : 

 بررسی و مراقبت از مبتالیان به اختالالت عروقی و مشکالت گردش خون محیطی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
3-  

 اختالالت شریانی    )رینود ،آنوریسم آئورت  ( را شرح دهدپاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی  ، مراقبت و درمان بیماران مبتال به  -4

 اقدامات پیشگیری کننده درمان از بروز نارسایی ورید ، زخم پا و واریس را شرح دهد.-2 -5

 از فرایند پرستاری به عنوان چهارچوب برای مراقبت از مبتالیان به زخم پا استفاده کند.-3 -6

 ترکیبی روش آموزش : 

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی : 

   تکلیف        فعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شد.عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 
 Smeltezer Sc,Bare B,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 4مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه04مدت زمان :    

 دقیقه 04مدت زمان:     

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 


