
  

 

 

 3مجازی پرستاری بزرگساالن سالمندان  (lesson Plan) طرح درس روزانه 

 ت سیستم حمایتیمبحث اختالال
 جلسه اول

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

 33/33/99تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری واحد:نوع 

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

تاریخچه سالمتی و فیزیولوژي پوست ، و مي بر آناتومروري هدف کلی درس :  

عالئم ونشانه بیماریهاي معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت پوستی،

 تستهاي تشخیصي پوست، پوستي

 اهداف جزئی :

آناتومي الیه هاي سه گانه پوست وسلولهاي اختصاصي پوست وضمائم آن   -3 

شرح دهد. ناخن را و مثل مو  

مایعات ، تنظیم عملكردهاي متعددپوست )حفاظت ، تامین حس، نگهداري   -1

...( را شرح دهد.  درجه حرارت ، تولید ویتامین   

بیان كند. تغییرات طبیعي پوست وضمائم آن دردوران پیري را  -3  

نحوه بررسي فیزیكي پوست راتوضیح دهد.  -4  

شرح دهد. نشانه هاي عمده دربیماریهاي پوستي را عالئم و  -5  

 کندانواع لیژنهای مختلف پوستی را تعریف   -6

 نام ببرد. آنها را انواع تستهاي تشخیصي وكاربرد -7

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 دقیقهمدت زمان :      جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 جلسه دوم
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 10/33/99 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

ست و عفونت هدف کلی درس :   شحی پو های باکتریایی، قارچی، اختالالت تر

 انگلی و ویروسی پوست

 

 اهداف جزئی :

هیدرادنی تیس  پاتوفیزیولوژي ، عالئم ودرمان ومراقبت پرستاري در-3 

توضیح دهد. را چرکی و درماتوزهای چرب  

پاتوفیزیولوژي آكنه وعالئم بالیني آنرا شرح دهد.-1  
درمانهاي طبي شامل تغذیه مناسب ، بهداشت پوست ، دارودرماني   -3

شرح دهد جراحي درآكنه را سیستمیك و و   بصورت موضعي   

 بیماري زردزخم را درمانهاي طبي در پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالیني و-4

 شرح دهد. 
نام ببرد.  عوارض جانبي ، بیماري زردزخم درمان نشده را-5  

تعریف نماید.  ورونكل وكاربانكل رافولیكولیت ، ف-6  

 عالئم بالیني ، تشخیص ودرمان طبي فولیكولیت ، فورونكل وكاربانكل را-7

 توضیح دهد. 

آموزشهاي الزم به بیماران مبتال به  مراقبت پرستاري واحتیاطات خاص و-8

شرح دهد. فولیكولیت و..... را  

ح دهد. پاتوفیزیولوژي وعالئم بالیني بیماري زوناراتوضی-9  
شرح دهد.  مداخالت درماني بیماري زونا ومراقبتهاي پرستاري الزم را-30  
 پاتوفیزیولوژي وعالئم بالیني انواع تب خال )دهاني وتناسلي( را -33

 شرح دهد.
توضیح دهد.  تستهاي تشخیصي ومداخالت درماني مرتبط با تب خال را -31  

شرح  را Tinea carpitisپاتوفیزیولوژي ، عالئم ، پیشگیري ودرمان عفونت قارچي  -33

 دهد.
پاتوفیزیولوژي ، عالئم ودرمان ومراقبت پرستاري درانواع عفونت انگلي  -34

 توضیح دهد. ( راPediculasisشپش)
پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالیني ، تستهاي تشخیصي ، درمان ومراقبت پرستاري  -35

 شرح دهد.  را Scabiesونت انگلي گال درعف

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. متعاقبا  عنوان و نوع آزمون : 

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 جلسه سوم
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 17/33/99تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  



پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

هابی غیر عفونی پوستتتتی  هدف کلی درس :   یت ، اختالالت الت مات در

 وتومورهاي پوستي   (پسوریازیس ، پمفیگوس

 اهداف جزئی :
مداخالت درماني  پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالیني ، عوامل مستعدكننده و -3

شرح دهد. پرستاري درانواع درماتیت را و  
پاتوفیزیولوژي ،عالئم بالیني ، تستهاي تشخیصي درمداخالت درماني پسوریازیس  -1

 توضیح دهد.  را

 بیان كند.  مداخالت پرستاري ومداخالت رواني دربیماري پسوریازیس را -3

 نام ببرد.  عوارض جانبي بیماري پسوزیازیس را -4

پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالیني ، تستهاي تشخیصي ومداخالت درماني دربیماري  -5

 شرح دهد.  تاولي پمفیگوس را

 بیان كند.   وس رابیماران مبتال به پمفیگ مراقبتهاي پرستاري از -6
پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالیني ، تستهاي تشخیصي ، پیش آگهي ودرمان  -7

 شرح دهد.  را B.C.Cتومورپوستي 
پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالیني ، تستهاي تشخیصي ، پیش آگهي ودرمان  -8

 شرح دهد.  را S.c.cتومورپوستي 

پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالیني ، تستهاي تشخیصي ، پیش آگهي ودرمان    -9

 شرح دهد.  تومورپوست مالنوما را

 بیان كند.  مراقبتهاي پرستاري دربیماران مبتال به بدخیمي هاي پوست را   -30

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 ه چهارمجلس
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 4/31/99تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری درس: مسئول دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 



و   اپیتدمیولوژي وپاتوفیزیولوژي ستتتوختگيهتدف کلی درس : 

 تدابیر درمانی در سوختگی

 اهداف جزئی :

 بیان كند.  سوختگي را اپیدمیولوژي سوختگي وعوامل عمده ایجاد -1

اهداف عمده چهارگانه )پیشگیري ، درمان بموقع وموثر، پیشگیري ازناتواني -1

 شرح دهد. ونوتواني( دربیماران دچارسوختگي را
 نام برد.  انواع مختلف سوختگي براساس عامل ایجادكننده را-3

 شرح دهد.  ( را3و1و3دسته بندي سوختگي براساس عمق آسیب )درجه -4

روش كف دست  براودر و و ، روش  الند 9وختگي براساس قانون تعیین وسعت س-5

(Palm) توضیح دهد.  را 

 شرح دهد.  پاسخ موضعي وسیستمیك ارگانهاي بدن نسبت به سوختگي را-6
 شرح دهد. ، را 3، درجه 1، درجه  3مشخصات زخمهاي سوختگي درجه  -7

 .كندبیان  رسیدن به بیمارستان را مراقبتهاي ضروري قبل از -8 

 بیان كند.  مراقبتهاي مرحله اورژانس واحیاء سوختگي را -9

اساس مشخصات كامل آنها شرح  بر را سوختگي هاي خفیف ، متوسط وشدید -30    

 دهد. 
روشهاي مختلف جایگزیني مایعات  شرح داده و اهمیت احیاء مایعات را-33     

 توضیح دهد.  را
 شرح دهد. ا سوختگي ر در دوره حاد بیمار مراقبتهاي پرستاري از-31     

دربیماران سوختگي  زخم را مراقبت از عفونت و معیارهاي پیشگیري از -33     

 شرح دهد. 

توضیح  )بازوبسته (را Acclusivcو Exposureپانسمان سوختگي به روشهاي   -34     

 دهد.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 ه پنجمجلس
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 33/31/99تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم حمایتیعنوان درس : 

عملهاي  از سوختگي بعد بیماردچار مراقبت ازهدف کلی درس :  

 دوران نوتواني جراحي و

 اهداف جزئی :

دبریدمان  زخم سوختگي وانواع آنرابیان كند. -3    
توضیح دهد.)هموگرافت وهتروگرافت وسینتتیك  انواع مختلف گرافت را -1

 گرافت(



شرح دهد.  اتوگرافت ومراقبتهاي مربوط به آنرا-3  

شرح دهد.  بیماران سوخته را در تدابیردرماني درد-4  

كند.  حمایتهاي تغذیه اي بیماران دچارسوختگي رابیان– 5  

كلوئید، عدم ترمیم زخم  و عوارض مرتبط باسوختگي ) تشكیل اسكار-6

،Contracture ) 

شرح دهد.  مراقبتهاي ضروري  جهت پیشگیري ازعوارض سوختگي را-7  

شرح دهد مراقبتهاي پرستاري دردوران نوتواني را-8  

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

  



 
 

      پرستاری گروه آموزشی:   الرستان  دانشکده پرستاري حضرت زینب س( :هدانشکد
 کارشناسی /پرستاری رشته تحصیلی:مقطع / 

 1/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاري نام درس )واحد(  :  
 3بزرگساالن سالمندان 

 ساعت            چهارشنبه روز:
:31-30 

 نفر42تعداد دانشجویان  : نظري  نوع واحد:

 اسدی الریسرکارخانم  مسئول درس:  4تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 90 مدت كالس: 

 99بهمن  تاریخ تدوین / بازنگری:

 

  عنوان درس :

 اختالالت سیستم حسی

  هدف کلی درس :

 آشنایی دانشجو با اختالالت سیستم حسی

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

  را بیان کندآناتومی و فیزیولوژی گوش. 

  ،معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت تاریخچه سالمتی

 سیستم حسی را توضیح دهد.

  تستهای تشخیصی، عالیم شایع در بیماریهای سیستم حسی را شرح

 دهد.

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

و كامپیوتر و  ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور  امکانات آموزشی : 

 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید
فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر 

 گفتگو

 آزمون آنالین در سمانه فرادیدعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

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

.(12th ed). Philadelphia: Lippincott. 

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

ed).Philadelphia:Saunders.   

 داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. پرستاری

 1391تهران: جامعه نگر .  .2012، ویراست چهاردهم سودارث 

  .بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا
سالمی. -پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، تهران: جامعه نگر
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 این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه(
 حضوری تکمیل گردد.(

 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 

 مبحث اختالالت سیستم حسی

 جلسه اول

 



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

 4/1/3400 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3سالمندان /

 --ساعت:       شنبهروز:      

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 3399ماه  بهمنتاریخ بازنگری : 

. 

  : و تست های تشخیصی در اختالالت  آناتومی و فیزیولوژی چشم عنوان جلسه

 چشمی

   هدف کلی جلسه :  

آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی چشم و تست های تشخیصی رایج در اختالالت 

 چشمی
  : اهداف اختصاصی

 آناتومی و فیزیولوژی چشم را بیان کند 

  تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت سیستم

 حسی را توضیح دهد.

 .تستهای تشخیصی، عالیم شایع در بیماریهای سیستم حسی را شرح دهد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 



 جلسه 
 

      پرستاری گروه آموزشی:   الرستان  دانشکده پرستاري حضرت زینب س( :هدانشکد
 کارشناسی /پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 2/2/99 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاري نام درس )واحد(  :  
 3بزرگساالن سالمندان 

 ساعت            چهارشنبه روز:
:31-30 

 نفر42تعداد دانشجویان  : نظري  نوع واحد:

 اسدی الریسرکارخانم  مسئول درس:  4تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان :مدرس دقیقه 90 مدت كالس: 

 99 بهمن تاریخ تدوین / بازنگری:

 

  عنوان درس :

 اختالالت سیستم حسی

  هدف کلی درس :

 آشنایی دانشجو با اختالالت سیستم حسی

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

  اختالالت گوش خارجی زخم، خراش...(، گوش میانی اوتیت...(، گوش

 داخلی مینیر( توضیح دهد.

  شنوایی را انواع ناشنوایی ها، درمانهای جراحی جهت اصالح

  بیان کند.

  سازماندهی مراقبت و نوتوانی مددجویان مبتال به اختالالت

 حسی شنوایی( را شرح دهد.

 ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

و كامپیوتر و  ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور  امکانات آموزشی : 

 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید
فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر 

 گفتگو

 مانه فرادیداآزمون آنالین در سعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

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

.(12th ed). Philadelphia: Lippincott. 

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

ed).Philadelphia:Saunders.   

 داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. پرستاری

 1391تهران: جامعه نگر .  .2012، ویراست چهاردهم سودارث 

  .بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا
سالمی. -پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، تهران: جامعه نگر
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 این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه(
 حضوری تکمیل گردد.(

 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 
 



 جلسه دوم 

 

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

 33/1/3400 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

  ساعت:       شنبهروز:      

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

  : پاتولوژی های چشم عنوان جلسه 

   هدف کلی جلسه :  

آشنایی با انواع بیماریهاي چشم   عیوب انكساري ، كاتاراكت ، 

 گلوكوم ،اختالالت قرنیه ، بیماریهاي شبكیه(

  اهداف اختصاصی :

  فیزیولوژي چشم را شرح دهد.آناتومي و 

  علل ، عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري. بیماریهاي چشم   عیوب

انكساري ، كاتاراكت ، گلوكوم ،اختالالت قرنیه ، بیماریهاي شبكیه( 

 را توضیح دهد.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 جلسه سوم

 

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

 33/1/3400 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

  ساعت:       دو شنبهروز:      

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 خانم اسدی الریمدرس:  3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

  : اورژانس های جراحی چشم)آسیب قرنیه، صدمات نفوذی چشم  عنوان جلسه

 و..(

   هدف کلی جلسه :  

آشنایی با انواع اورژانس های جراحی چشم آسیب قرنیه، صدمات نفوذی 

 چشم و..(
  اهداف اختصاصی :

  علل ، عالیم و درمان ومراقبت هاي پرستاري. اورژانس های جراحی

 چشم آسیب قرنیه، صدمات نفوذی چشم و..(را توضیح دهد.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. و نوع آزمون : متعاقبا  عنوان 

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2014 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
  



 مبحث روش کار در اتاق عمل
 جلسه اول 

 

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

 38/1/3400 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
 34-36 ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 90مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399بهمن ماه تاریخ بازنگری : 

 

 آشنایی با فضای فیزیکی اتاق عمل، عنوان جلسه : 

 آشنایی با وظایف فرد سیرکوالر و اسکراب 

 آرایش اتاق عمل و چیدمان وسایل آن با آشنایی    هدف کلی جلسه :  

در اتاق آشنایی با وظایف فرد سیرکوالر                        

 عمل

 در اتاق عمل اسکراب وظایف فردآشنایی با 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی :

 ممنوعه و غیر ممنوعه را بیان کند مناطق ممنوعه، نیمه 

 اتاق های موجود در بخش اتاق عمل را بیان کند 

 ویژگی های فیزیکی اتاق های عمل را توضیح دهد 

 ویژگی های ایمنی اتاق های عمل را توضیح دهد 

 وظایف فرد سیرکوالر قبل، حین و بعد از عمل را توضیح دهد 

 توضیح دهد وظایف فرد اسکراب قبل، حین و بعد از عمل را 

            onlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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 

. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار سیرکوالر(لیال ساداتی،  .1

  .1391اول، چاپ جامعه نگر

جامعه . انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .2

 1391، چاپ اول نگر

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

 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 

 جلسه دوم 
 

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



 10/1/3400 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
  ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 90مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

ابزار و تجهیزات الکترونیکی و غیر آشنایی با     عنوان جلسه : 

 الکترونیکی موجود در اتاق عمل

 

آشنایی با ابزار و تجهیزات الکترونیکی موجود     هدف کلی جلسه :  

 در اتاق عمل 

آشنایی با ابزار و تجهیزات غیر                        

 الکترونیکی موجود در اتاق عمل
 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی :

  ،کوتری، وارمر، نگاتوسکوپ را کاربرد چراغ سیالیتیک، تورنیکه

 توضیح دهد

 کاربرد دستگاه فیکو، دستگاه سنگ شکن، لیگاشور را توضیح دهد 

 اصول کار با میکروسکوپ را توضیح دهد 

 اصول کار با میز جراحی، میز میو را بیان کند 

 انواع نخ های بخیه و کاربرد آن در اتاق عمل را بیان کند  

            onlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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 

. انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد سیار سیرکوالر(لیال ساداتی،  .13

  .1391اول، چاپ جامعه نگر

جامعه . انتشارات اصول و فنون عملکرد فرد اسکرابلیال ساداتی،  .11

 1391، چاپ اول نگر

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

 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 ادراکی -مبحث اختالالت شناختی 

 جلسه اول
 

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

 33/33/99 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
  ساعت:



 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي اختالالت    عنوان جلسه : 

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی        هدف کلی جلسه :  

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

 ببرد نام را مننژ های الیه 

 بشناسد را مغز لوبهای 

 دهد توضیح را مغزی لوبهای عملکرد 

 بازجذب و ترشح نحوه CSF دهد شرح را 

 دهد شرح را مغزی خوني سد عملکرد 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thsuddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 جلسه دوم

 

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

 38/33/99 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
  ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي اختالالت    عنوان جلسه : 

 تشخیصي سیستم عصبي یتستها        هدف کلی جلسه :  
 

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

 تشخیصي سیستم عصبي را نام ببرد یانواع تستها 

 تشخیصي سیستم عصبي را شرح دهد ینحوه انجام تستها 

 تشخیصي را توضیح دهد یهریک از تستها یپرستار یمراقبتها 

 تشخیصي را بیان کند یعوارض هر یک از تستها 

 تشخیصي شرح دهد یآموزش به بیمار را در هر یک از تستها 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thJL, Cheever KH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
های حضوری مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 
 

 

 

  



 جلسه سوم

 

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

 15/33/99 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         شنبهروز:  
  ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي اختالالت    عنوان جلسه : 

 شناخت انواع سردردها        هدف کلی جلسه :  
 

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

 دهد توضیح را سردرد 

 دهد شرح را سردرد انواع 

 دهد شرح را سردرد در درمانها انواع 

 دهد شرح را سردرد در پرستاری مراقبتهای 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thsuddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 جلسه چهارم

 

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

 1/31/99 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
  ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 واحد: تعداد نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم شناختی    عنوان جلسه : 

   آشنایی با انواع سکته های مغزی      هدف کلی جلسه :  

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

 را شرح دهد یانواع سکته مغز 

 را توضیح دهد یعلل سکته مغز 

 را توضیح دهد یسکته مغز یدرمانها 

 را شرح دهد یدر سکته مغز یپرستار یمراقبتها 

 را توضیح دهد یمغز یتوانبخشي در سکته ها 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thsuddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 
 

 

 

 

  



 جلسه پنجم
 

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

 9/31/99 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
  ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم شناختی    عنوان جلسه : 

  مغزی آشنایی با انواع تروماهای     هدف کلی جلسه :  

    یمغز یآشنایي دانشجو با انواع تومورها  

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

 را شرح دهد یمغز یتروماها 

 عالیم تروما را بیان کند 

 روند درمان در تروما را توضیح دهد 

 در تروما را توضیح دهد یپرستار یمراقبتها 

 دهد شرح را مغزی تومورهای انواع 

 دهد شرح را مغزی تومور عالیم 

 دهد شرح را مغزی تومورهای در درمانها انواع 

 دهد توضیح را مغزی تومور جراحي مختلف روشهای 

 دهد شرح را مغزی تومورهای در پرستاری مراقبتهای 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 دقیقه    مدت زمان: 

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 

 

 جلسه ششم

 

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

 36/31/99 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
  ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:



 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 الریمدرس: سرکارخانم اسدی  3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي سیستم اختالالت    عنوان جلسه : 

 تشنجي اختالالت با دانشجو آشنایي       هدف کلی جلسه :  
 اشنایی با روشهای بررسی سطح هوشیاری

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

 دهد توضیح را تشنج انواع 

 ببرد نام را تشنج عالیم 

 دهد توضیح را تشنج درمان 

 دهد شرح را تشنج در پرستاری مراقبتهای نحوه  

 هوشیاری را تعریف نمایید 

 انواع روشهای بررسی سطح هوشیاری را نام ببرد 

  محاسبه سطح هوشیاری به روشGCS را توضیح دهد 

 اقدامات پرستاری در بیمار بیهوش را توضیح دهد 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thsuddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 

 

 

 جلسه هفتم

 

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

 34/3/3400 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
  ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت سیستم شناختی   عنوان جلسه : 

 سیستم در خودایمني اختالالت با دانشجو آشنایي        هدف کلی جلسه :  
 عصبي



 فراگیر بتواند   اختصاصی :اهداف 

 ببرد نام را عصبي سیستم ایمني خود بیماریهای انواع 

 دهد شرح را عصبي سیستم ایمني خود اختالالت عالیم 

 دهد توضیح را اتوایمیون اختالالت در درمانها 

 دهد توضیح را اتوایمون اختالالت به مبتال بیماران از مراقبت نحوه 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thand suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقه مدت

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 
 

 

 

 

  



 جلسه هشتم

 

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

 13/3/3400 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
 34-36 ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 واحد:تعداد  نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 شناختی  ماختالالت سیست    عنوان جلسه : 

 عصبي سیستم دمانسي اختالالت با دانشجو آشنایي        هدف کلی جلسه :  

 فراگیر بتواند   اختصاصی :اهداف 

 ببرد نام را دمانسي اختالالت انواع 

 دهد شرح را الزایمر بیماری 

 دهد توضیح را الزایمر کننده ایجاد علل 

 دهد شرح را الزایمر عالیم 

 دهد توضیح را دمانس به مبتال بیماران در پرستاری مراقبتهای 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thsuddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
 
 
 

 

 

  



 جلسه نهم

 

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

 18/3/3400 تاریخ ارائه درس : 3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن :   نام درس )واحد(
 3سالمندان 

                         روز:  شنبه
 34-36 ساعت:

 41تعداد دانشجویان :  4 واحد:تعداد  نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم اسدی الری 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 ادراکي شناختي سیستم اختالالت    عنوان جلسه : 

 تومورها و تروماهای نخاعی        هدف کلی جلسه :  

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

 .انواع تومورهای نخاعی را شرح دهد 

 .عالیم بالینی تومورهای نخاعی را توضیح دهد 

 .درمانهای جراحی در تومورهای را توضیح دهد 

  مراقبتهای پرستاری در بیماران مبتال به تومورهای نخاعی را شرح

 دهد.

 .انواع تروماهای نخاعی را شرح دهد 

  توروماهای نخاع را شرح دهدعالیم بالینی ناشی از 

 .اقدامات درمانی در بیماران دچار ترومای نخاع را توضیح دهد 

 .مراقبتهای پرستاری در بیماران دچار ترومای نخاع را توضیح دهد 

  اقدامات بازتوانی در معلولیتهای ناشی از ترومای نخاع را شرح

 دهد. 

 offlineروش آموزش :       مجازی  

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 منبع درس  :

ed  thsuddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 ن:      دقیقهمدت زما

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 
  



 مبحث اختالالت سیستم محافظتی
 اولجلسه 

 

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

 16/33/99تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مقدممدرس: سرکارخانم  3399ماه  بهمنتاریخ بازنگری : 

 

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم محافظتی     عنوان جلسه :

 روش های بررسی بیماران مبتال به اختالالت خونی  

 روش های ارزیابی تشخیصی در اختالالت خونی  

 آشنایی با ساختار و عملکرد سیستم هماتولوژیکی      جلسه :هدف کلی 

 شناخت انواع روش های بررسی بیماران مبتال به اختالالت خونی

 آشنایی با روش های مختلف ارزشیابی تشخیصی در اختالالت خونی

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی :

 .ساختار و عملکرد اجزای سیستم هماتولوژیکی را بیان نماید 

 دهد توضیح را خون گلبولهاي تولید فرآیند 

 .فرآیندهای دخیل در حفظ هموستاز را شرح دهد 

  تکنیک های مناسب جهت انجام بررسی و شناخت فیزیکی و جامع عملکردهای

 هماتولوژیکی را مشخص نماید.

 ت سیستم خونساز به اختالال م بالینی و معاینات فیزیکی در بیماران مبتالالئع

  را بیان کند

 ارزیابی عملکردهای خونی و  هاي بیماري تشخیص در متداول ي ها آزمون

 الزم آمادگیهاي و مزایا ، عوارضکاربرد،  و شناخته را هماتولوژیکی

 . دهد شرح را آنها از بعد و قبل

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 آزمون آنالین در سامانه فرادید عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

ed  thtextbook of medical & surgical nursing, 14Hinkle JL, Cheever KH. Brunner and suddarth's  -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد  -

ی داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون سعیدی ژیال. پرستار

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012شناسی ، ویراست چهاردهم 

بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا.  -

( ارتوپدی: ساماندهی 6پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد  

 1329سالمی. -بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی  -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 
  دقیقه  5    :مدت زمان مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 

 

 



 دومجلسه 

 

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

 3/31/99تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 3399بهمن ماه تاریخ بازنگری : 

 

 یدر اختالالت خون یدرمان یروش ها     عنوان جلسه :

 آنها قیو تزر یخون یها فرآورده  

بکارگرفته شده  یدرمان یبا انواع روش ها ییآشنا      هدف کلی جلسه :

 یدر اختالالت خون

 آنها قیتزر ندیو فرآ یخون یانواع فرآورده ها شناخت
 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی :

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

 فراورده های خونی را نام برده و خصوصیات آن ها را شرح دهد  

 واکنش های انتقال خون و عوارض احتمالی و درمان آن ها را شرح دهد 

  را توضیح دهد.اقدامات پرستاری در تجویز فرآورده های خونی 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 فرادید آزمون آنالین در سامانه عنوان و نوع آزمون :

 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 

جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد هینکل  -

سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون 

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012شناسی ، ویراست چهاردهم 

بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا.  -

( ارتوپدی: ساماندهی 6د  پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جل

 1329سالمی. -بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی  -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 

  



 سومجلسه 

 

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

 30/31/99تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 40كالس: مدت 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خونی      عنوان جلسه :

  انواع آنمی های هیپوپرولیفراتیو(

تکثیر یا شناخت انواع کم خونی های با کاهش       هدف کلی جلسه :

 هیپو پرولیفراتیو
 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی :

  کم خونی هیپوپرولیفراتیو و همولیتیک را از هم تفکیک نماید و از

 نظر فیزیولوژیک آن ها را باهم مقایسه نماید.

 ئم، تشخیص، تدابیر طبی و تدابیر پرستاری در کم خونی را شرح الع

 .دهد

 هاي خونی کم انواع درمان و بالینی عالئم ، اتیولوژي ، تعریف 

 آپالستیک ، B12 کمبود ، فولیک اسید فقر آهن، کمبود از ناشی

 نماید. بیان را مگالوبالستیک و کلیوي بیماریهاي

  تدابیر درمانی و مداخالت پرستاری در کم خونی های هیپوپرولیفراتیو

 را شرح دهد.

 ت از بیمار مبتال از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقب

 به کم خونی استفاده نماید.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف   فعالیت آموزشی :

 آزمون آنالین در سامانه فرادید آزمون :عنوان و نوع 

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد  -

سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون 

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012شناسی ، ویراست چهاردهم 

. بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا -

( ارتوپدی: ساماندهی 6پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد  

 1329سالمی. -بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی  -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 



 چهارملسه ج

 

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

 37/31/99تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4واحد: تعداد  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خونی      عنوان جلسه :

  انواع آنمی های همولیتیک(

 انواع کم خونی های همولیتیکشناخت       هدف کلی جلسه :

 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی :

 انواع کم خونی همولیتیک را نام ببرد.  

 سمی را توضیح الئم، تشخیص، تدابیر طبی و تدابیر پرستاری در تاالع

 . دهد

 تدابیر درمانی و مداخالت  ، بالینی عالئم ، اتیولوژي ، تعریف

 و PD 6Gکمبود تاالسمی، یكل سل،س اسفروسیتوز، خونی کم پرستاری در

 .بیان کند را ونیایم اختالالت و دارو مصرف

  از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماری که

 به بحران کم خونی داسی شکل مبتال شده، استفاده نماید.

 یان به الآموزشی بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی

 .تدوین کندسمی التا

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیف   فعالیت آموزشی :

  فرادیدآزمون آنالین در سامانه  عنوان و نوع آزمون :

 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 

جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد هینکل  -

سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون 

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012شناسی ، ویراست چهاردهم 

بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا.  -

( ارتوپدی: ساماندهی 6د  پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جل

 1329سالمی. -بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی  -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 

  



  پنجمجلسه 

 

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

 35/3/3400تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 310كالس: مدت 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 3398تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خونی      عنوان جلسه :

  شامل : پلی سایتمی، نوتروپنی، ترومبوسایتوپنی و نقایص پالکتی (

آشنایی با اختالالت خونی غیربدخیم نظیر پلی       هدف کلی جلسه :

 سایتمی، نوتروپنی، ترومبوسایتوپنی و نقایص پالکتی
 

 فراگیر بتواند  اهداف اختصاصی :

 پلی سایتمی را تعریف کرده و انواع آن را بیان کند. 

  علل گوناگون پلی سایتمی ثانویه و نحوه رسیدگی به این بیماری را

 شرح دهد.

 یان به الآموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی

 .تدوین کندرا پلی سایتمی 

  فرآیند ایجاد نوتروپنی، لکوپنی و لنفوپنی و اصول کلی در درمان و

 پرستاری بیمارانی با این اختالالت را توصیف نماید.

 هموفیلی را شرح  ئم، تشخیص و تدابیر طبی و تدابیر پرستاری درالع

 .دهد

 آموزشی بر اساس فرآیند پرستاری برای بیماران  – مه مراقبتیبرنا

 .تدوین نمایدرا کتی الت پالالبه اخت المبت

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 آزمون آنالین در سامانه فرادید عنوان و نوع آزمون :

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد  -

سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون 

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012ناسی ، ویراست چهاردهم ش

بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا.  -

( ارتوپدی: ساماندهی 6پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد  

 1329سالمی. -بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

نگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی بنجامین آی ور، گریگز روبرت، ری -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 



 ششمجلسه 

 

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

 11/3/3400تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن  نام درس )واحد( : 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت غیر بدخیم خونی      عنوان جلسه :

  انواع اختالالت انعقادی اکتسابی(

آشنایی با اختالالت انعقادی اکتسابی در اثر       هدف کلی جلسه :

 بیماری کبدی و یا کمبود مواد ضروری دخیل در انعقاد خون
 

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

  از بیمار مبتال به اختالالت خونریزی دهنده و اصول درمانی و مراقبتی

 ترومبوتیک را مشخص نماید.

 ئم، تشخیص و تدابیر طبی و تدابیر پرستاری درالع DIC را شرح دهد. 

  از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی در مراقبت از بیمار مبتال به

 انعقاد منتشره داخل عروقی استفاده نماید.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 آزمون آنالین در سامانه فرادید عنوان و نوع آزمون :

 درس  :منبع 

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 

چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد هینکل جانیس ال،  -

سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون 

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012شناسی ، ویراست چهاردهم 

بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا.  -

پدی: ساماندهی ( ارتو6پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد  

 1329سالمی. -بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی  -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 

  



 جلسه هفتم

 

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

 19/3/3400تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 مراقبت از بیماران مبتال به نئوپالسم های خونی      عنوان جلسه :

 آشنایی با انواع لوسمی ها     هدف کلی جلسه :

 

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

  طبقه بندی کندسرطان خون را تعریف و. 

 .بین اختالالت خونی کلونال و بدخیمی های کاذب، تمایز قائل شود 

  شیوع، تغییرات فیزیولوژیکی، عالئم کلینیکی ، تدابیر و پیش آگهی

ALL ،CLL ،AML ،CML  وMDS .را با هم مقایسه نماید 

 یان به الآموزشی بر اساس فرآیند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی

 .خون تدوین کندسرطان 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 سامانه فرادیدآزمون آنالین در  عنوان و نوع آزمون :

 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 

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد  -

سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون 

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012شناسی ، ویراست چهاردهم 

بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا.  -

( ارتوپدی: ساماندهی 6هوکس، جلد  پرستاری داخلی جراحی بلک و 

 1329سالمی. -بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی  -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 

  



 جلسه هشتم

 

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

 5/1/3400تاریخ ارائه درس :  3399-3400سال تحصیلي  :  

نام درس )واحد( :  پرستاری بزرگساالن 
 3سالمندان 

روز:  یکشنبه                         
 34-36ساعت: 

 41تعداد دانشجویان :  4تعداد واحد:  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: سرکار خانم اسدی الری دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس: سرکارخانم مقدم 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

مراقبت از بیماران مبتال به نئوپالسم های خونی      عنوان جلسه :

  ادامه(

 آشنایی با پیوند مغز استخوان                   

 بدخیمی های میلوپرولیفراتیوشناخت انواع      هدف کلی جلسه :

 

 فراگیر بتواند   اهداف اختصاصی :

  در شیوع، عالئم کلینیکی ، تدابیر، عوارض و پیش آگهی بیمار مبتال

 به اختالالت میلوپرولیفراتیو مقایسه انجام دهد.

 لنفوما را تعریف و طبقه بندی کند. 

 ئم ، تشخیص و تدابیر طبی در لنفوما را توضیح دهدالعلل، ع. 

 وغیر هوچكینی لنفوم درمان و بالینی عالئم ، اتیولوژي ، تعریف 

 کند. بیان را میوما مولتیپل هوچكینی و

 پیوند مغز استخوان را توضیح دهد. 

 آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای  – برنامه مراقبتی

 .پیوند مغز استخوان برنامه ریزی نماید مددجویان

           offlineروش آموزش :       مجازی   

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا   امکانات آموزشی :

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :

 آزمون آنالین در سامانه فرادید عنوان و نوع آزمون :

 منبع درس  :

ed  thKH. Brunner and suddarth's textbook of medical & surgical nursing, 14 Hinkle JL, Cheever -
2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 
- Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical surgical nursing, End ed. Philadelphia:Saunders. 2012 

حسین، عابد هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی  -

سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هفتم: خون 

 1391. تهران: جامعه نگر . 2012شناسی ، ویراست چهاردهم 

بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا.  -

( ارتوپدی: ساماندهی 6پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد  

 1329سالمی. -ندهای مثبت. تهران: جامعه نگربالینی برای برآی

بنجامین آی ور، گریگز روبرت، رینگز ادوارد جی. ترجمه ی رستمی  -

، بیماری خون و سرطان. 2016محمدرضا. مبانی طب داخلی سیسیل 

 1391تهران: اندیشه رفیع. 

  دقیقه  5مدت زمان:     مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه 15مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه 0مدت زمان :    ارزشیابي درس 

 

 

 



 مبحث اختالالت متابولیکی

 جلسه اول
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 38/31/99تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41دانشجویان  :  تعداد 4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 و شناخت،  بررسی ، دغد فیزیولوژيو   آناتومی با آشناییهدف کلی درس :  

 داخلی مترشحه غددتشخیصی  هاي تست فیزیكی و معاینه
 

 اهداف جزئی : 

 .کند بیان را غدد آناتومی

 .کند بیان را غدد فیزیولوژي

 .دهد توضیح را ریز درون غدد عمل مكانیسم

 .دهد توضیح را ریز درون غدد تشخیصی هاي تست

 .کند  بیان را ریز درون مختلف غدد معاینه نحوه

 .دهد توضیح را ریز درون غد شایع اختالالت عالئم

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

: 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.   

 
های حضوری مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 جلسه دوم
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 36/3/3400 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 غده هیپوفیز اختالالت و درمان مراقبت با آشناییهدف کلی درس :  
 



 

 اهداف جزئی : 

 .دهد توضیح را هیپوفیز غده مشخصات -

 .کند بیان را هیپوفیز غده هورمونهاي -

 .دهد توضیح را قدامی و خلفی هیپوفیز غده ختالالت ا -

 .دهد شرح را هیپوفیز غده اختالالت ایجاد مكانیسم و علت -

 .دهد توضیح را هیپوفیز غده اختالالت به مبتالیان از مراقبت -

 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 زمان:      دقیقهمدت 

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 جلسه سوم
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 13/3/3400تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41:  تعداد دانشجویان  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 غده به اختالالت مبتال مددجویان از مراقبت و آشناییهدف کلی درس :  

 تیروئید
 

 

 اهداف جزئی : 

 .کند بیان را تیروئید غده ویژگیهاي -

 .دهد توضیح را تیروئید اختالالت انواع -

 .دهد توضیح را تیروئید غده هورمونهاي -

 .دهد شرح را تیروئید غده اختالالت ایجاد مكانیسم و علت -

 .دهد توضیح را تیروئید غده کاري کم عالئم -

 .دهد توضیح را تیروئید غده کاري پر عالئم -

 .دهد توضیح را تیروئید غده تشخیصی هاي تست -

 .دهد توضیح را تیروئید پرکاري و درمان و مراقبت -

 .دهد توضیح را آن از مراقبت نحوه و تیروئیدیت -

 .کند بیان را آن درمان و تیروئید سرطان -

 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 ه چهارمجلس
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 30/3/3400تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 

 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 پاراتیروئیدغده  اختالالت و درمان مراقبت با آشناییهدف کلی درس :  
 

 

 اهداف جزئی : 

 .دهد توضیح را پاراتیروئید غده مشخصات -

 .کند بیان را پاراتیروئید غده هورمونهاي -

 .دهد توضیح را پاراتیروئید غده اختالالت ایجاد مكانیسم و علت -

 .دهد توضیح را تیروئید پارا غده کاري کم عالئم -

 .دهد توضیح را تیروئید پارا غده کاري پر عالئم -

 .دهد توضیح را تیروئیدپارا غده تشخیصی هاي تست -

 .دهد توضیح را تیروئیدپارا پرکاري و کم کاری درمان و مراقبت -

 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. متعاقبا  عنوان و نوع آزمون : 

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 

 

 ه پنجمجلس
                    پرستاریگروه آموزشی:                  : پرستاری حضرت زینب)س(      دانشکده

 کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:

 6/1/3400تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلي  :  

پرستاری بزرگساالن نام درس )واحد(  :  
 3و سالمندان

-31 ساعت:       دوشنبه روز:      
30 



 41تعداد دانشجویان  :  4 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 سرکار خانم اسدی الری مسئول درس: دقیقه 40مدت كالس: 

 مدرس:سرکار خانم الهی 3399تاریخ بازنگری : بهمن ماه 

 

 اختالالت متابولیکیعنوان درس : 

 آدرنال غده از اختالالت مراقبت و آشناییهدف کلی درس :  
 

 

 اهداف جزئی : 

 .کند بیان را آدرنال غده عملكرد-  

 .کند بیان را آدرنال غده اختالالت ایجاد مكانیسم و علت -

 .دهد توضیح را آدرنال غده کاري کم عالئم -

 .دهد توضیح را آدرنال غده کاري پر عالئم -

 .دهد توضیح را آدرنال غده پرکاري و کاري کم تشخیص هاي روش -

 دهد توضیح را فئوکروماسیتوما -

 .کند بیان را آدرنال غده اختالالت از مراقبت -

 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 تاالر گفتگو     فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /   

 اعالم می گردد. عنوان و نوع آزمون : متعاقبا  

 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.   

 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 كلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 دقیقهمدت زمان:     
 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 


