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 1سالمندان /( مجازی پرستاری بزرگساالن lesson Planطرح درس روزانه  )

 جلسه اول
 

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

 11/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11ساعت:     روز:         شنبه              1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

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

 هدف کلی درس : آشنایی با مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها 

 

 اهداف جزئی : 

 وضعیت طبیعی آب و الکترولیت ها را توضیح دهد.

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

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

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /  
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.   

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     
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 جلسه دوم

 

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

 11/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

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

 بااختالالت مربوط به حجم مایعهدف کلی درس : آشنایی 

 

 
 اهداف جزئی : 

 هیپوولمی و هیپرولمی را تعریف کند.

 پاتوفیزیولوژی هیپوولمی و هیپرولمی را توضیح دهد.

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 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.   

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان:     دقیقه

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه سوم

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

 11/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00:  نیمسال دوم سال تحصیلی  

 10-11روز:     شنبه                     ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

  14تعداد دانشجويان :

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

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

 هدف کلی درس : آشنایی با عدم تعادل الکترولیت ها

 
 اهداف جزئی : 

 پاتوفیزیولوژی ایجاد هایپرناترمی و هایپوناترمی را شرح دهد.

 با اختالل تعادلی سدیم را توضیح دهد. علت، عالیم، درمان و مراقبت پرستاری در بیماران

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 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.   

 

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه چهارم

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

 14/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

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

 الکترولیت هاهدف کلی درس : آشنایی با عدم تعادل 

 
 اهداف جزئی : 

 پاتوفیزیولوژی ایجاد هایپوکالمی و هایپرکالمی را شرح دهد.

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 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.   

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقهمدت زمان :    

 مدت زمان:     دقیقه

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه پنجم
  

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

 11/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00تحصیلی  :  نیمسال دوم سال 

 10-11روز:                 شنبه         ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

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

 هدف کلی درس : آشنایی با اختالل اسید و باز در بدن

 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را باز و اسید تعادل

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

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 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.   

 

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه ششم
 

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

 1/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 عنوان درس :   

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش 

 تستهای تشخیصی رایج در بیماریهای دستگاه گوارش

 آشنایی با ساختار و عملکرد سیستم گوارشی هدف کلی درس :   

 شناخت انواع روش های بررسی بیماران مبتال به اختالالت سیستم گوارشی

 آشنایی با روش های مختلف  تشخیصی در اختالالت سیستم گوارش
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 
 .ساختار و عملکرد اجزای سیستم گوارشی را بیان نماید 

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

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

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

 ی سیستم گوارشی را توضیح دهدمراقبتهای پرستاری الزم در بیماریها. 

 آموزشهای الزم به بیماران مبتال به اختالالت سیستم گوارشی را توضیح دهد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

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

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

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 

  

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه هفتم
 

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

 1/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11ساعت:    روز:          شنبه              1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 عنوان درس :   

 تغذیه در یک فرد سالم 

 انواع روشهای تغذیه ای

 هدف کلی درس :   

 مفهوم تغذیه و سوتغذیه

 تغذیه ای  یبا انواع روش ها ییآشنا 

 
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 
 شرح دهد مفهوم تغذیه سالم را  

  شرح دهد انواع روشهای تغذیه ای انترال و پارنترال را 

 .اقدامات پرستاری در تغذیه وریدی را توضیح دهد 

 .آموزشهای الزم حین دریافت تغذیه وریدی را توضیح دهد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 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 

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 



8 

 

 
 
 
 
 

 جلسه هشتم
 

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

 1/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00نیمسال دوم سال تحصیلی  :  

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

 نوع واحد: نظری
 

 10تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

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

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

 سرطانهای دهان، ریفالکس
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

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

 .چاقی مرضی و درمانهای آن را توضیح دهد 

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

 .سرطانهای ناحیه دهان را توضیح دهد 

  پرستاری در بیمارایهای ذکر شده را شرح دهد.مراقبتهای 

 .فرایند پرستاری هریک از بیماریهای ذکر شده را بنویسد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

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

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

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه نهم
 

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

 11/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11ساعت:     روز:           شنبه            1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت سیستم گوارشیعنوان درس :    

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

 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 را نام ببرد زخمهای دستگاه گوارش انواع.  

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

 .سرطان معده، درمانها و مراقبتهای پرستاری را توضیح دهد 

  ،از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای توضیح دادن نحوه مراقبت از بیماران مبتال به زخمهای دستگاه گوارش

 استفاده نماید.

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 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 

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 زمان :    دقیقه مدت  ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 جلسه دهم
 

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

 14/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 التهابی دستگاه گوارشمراقبت از بیماران مبتال به اختالالت عنوان درس :    

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

 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

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

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

 تدوین کندرا  التهاب دستگاه گوارشیان به البر اساس فرایند پرستاری برای مبت مناسب  برنامه مراقبتی. 

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 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 

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه يازدهم 
 

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

 10/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00نیمسال دوم سال تحصیلی  :  

 10-11روز:      دوشنبه                    ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم معصومه الهی دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 مراقبت از بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، فتق های شکمی و سرطان کولونعنوان درس :    

آشنایی با بیماری و نحوه مراقبت از بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، فتق های شکمی و هدف کلی درس :   

 سرطان کولون
 

 فراگیر بتواند  اهداف جزئی : 
 را تعریف کند سندرم روده تحریک. 

 .آموزشهای الزم به بیمار مبتال به سندرم روده تحریک پذیر را توضیح دهد 

 .انواع فتهای شکمی را نام برده و توضیح دهد 

 انواع فتقهای شکمی را با هم مقایسه کند 

 سرطان کولون را شرح دهد 

  بیماران مبتال به سرطان کولون را توضیح دهد.درمانها و نحوه مراقبت از 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

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

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

 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه دوازدهم

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

 62/6/0011تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11شنبه                 ساعت: يکروز:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس :   

 اسکلتی -آناتومی و فیزيولوژی سیستم عضالنی  
 تست های تشخیصی رايج در بیماريهای سیستم حرکتی

 آشنايی با ساختار و عملکرد سیستم حرکتیهدف کلی درس :    

 حرکتیشناخت انواع روش های بررسی بیماران مبتال به اختالالت سیستم 

 آشنايی با روش های مختلف تشخیصی در اختالالت سیستم حرکتی            

 فراگیر بتواند  اهداف جزئی :

  را بیان نمايد. حرکتیساختار و عملکرد اجزای سیستم 

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

 را بیان کند حرکتیت سیستم به اختالال در بیماران مبتالم بالینی و معاينات فیزيکی الئع . 

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

  را توضیح دهد حرکتیمراقبتهای پرستاری الزم در بیماريهای سیستم. 

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 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 

یال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژ -

 0932. تهران: جامعه نگر . 6102دوم: مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ، ویراست چهاردهم 
( ارتوپدی: 2بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد ) - 

 0923سالمی. -برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر ساماندهی بالینی برای
 ).مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد 

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه سیزدهم

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

 63/6/0011تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس :   

 مفاصل و حرکتی -عضالنی صدمات سیستم 

 هدف کلی درس :   

 کشیدگی و خوردگی رفتگی، پیچ در آن، انواع و صدمات بافت نرم

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

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

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

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

 کند. يیآنها را شناسا یعالئم و نشانه ها و درمان ها ،یورزش صدمات 

  دچار قطع عضو استفاده کند.از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیمار 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی  -

 0932. تهران: جامعه نگر . 6102دوم: مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ، ویراست چهاردهم 
وپدی: ( ارت2بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد ) - 

 0923سالمی. -ساماندهی بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر
 ).مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد 

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه چهاردهم

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

 1/3/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11روز: شنبه                 ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس :   

 مراقبت پرستاری در انواع روش های درمانی اختالالت عضالنی اسکلتی 
 )قالب گچی، اسپلینت، بريس، تراکشن پوستی و استخوانی(

 هدف کلی درس :   

 آشنايی با انواع قالب گچی، اسپلینت و بريس همراه با مراقبت پرستاری مربوطه

 استخوانی همراه با مراقبت پرستاری مربوطهآشنايی با انواع تراکشن پوستی و 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

  .آموزش های پیشگیری و بهداشتی الزم برای بیماری که قالب گچ بريس يا اسپلینت دارد، را مشخص کند 

 .تدابیر پرستاری از بیماری که قالب گچ بريس يا اسپلینت دارد، را توضیح دهد 

  اصول تراکشن موثر را مقايسه کند.انواع مختلف تراکشن و 

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

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

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 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  -

 0932. تهران: جامعه نگر . 6102یم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ، ویراست چهاردهم دوم: مفاه
( ارتوپدی: 2بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد ) - 

 0923سالمی. -ساماندهی بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر
  مدت زمان:      دقیقه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

  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 گیری 

 دقیقه مدت زمان :     ارزشیابی درس 
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 جلسه پانزدهم

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

 5/9/0011تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 ها( ی)شکستگ یاسکلت یعضالن یبه تروما انيدرمان مبتال مراقبت وعنوان درس :   

 

 هدف کلی درس :   

 ها( ی)شکستگ یاسکلت یعضالن یتروماروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در 

 ی شکستگی هاریتآخآشنايی با عوارض زودرس و 

 

 
 اهداف جزئی : فراگیر قادر باشد

 کند. يیحاد را شناسا یشکستگ یو نشانه ها عالئم 

 کند. انیباز را ب یها یو درمان شکستگ یحرکت کردن شکستگ یو ب یجاانداز یدرمان یها روش 

 دهد. حیدرمان آنها را توض یها و نحوه  یشکستگ یریاز عوارض زودرس و تآخ یریشگیپ روش 

 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :  

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

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

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد  -

 0932. تهران: جامعه نگر . 6102دوم: مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ، ویراست چهاردهم 
( ارتوپدی: 2بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد ) - 

 0923سالمی. -ساماندهی بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 جلسه شانزدهم

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

 1/3/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11روز: شنبه                 ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس :            
  یاسکلت یبه اختالالت عضالن انيمراقبت و درمان مبتال

 پا( عيشا یها یماریبو  یاندام فوقان عيشا یها یماری)کمر درد ، ب

 هدف کلی درس :      

 ی اسکلت یبه اختالالت عضالن انيمبتالروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در آشنايی با  

 پا ( عيشا یها یماریبو  یاندام فوقان عيشا یها یماری)کمر درد ، ب 

 
 اهداف جزئی : فراگیر قادر باشد

 مبتال به کمر درد شرح دهد. ماریب یو نوتوان یپرستار ریتداب ،یسالمت یالزم را برا یاموزش یازهاین 

 را  یجراحاعمال تحت  مارانیب از مراقبت دست، مچ دست، شانه و یمعمول دستگاه حرکت اختالالت
 دهد. حیتوض

 را پا عيشا یها یماریيان به بالآموزشی بر اساس فرآيند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی 
 .تدوين کند

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

یدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سع -

 0932. تهران: جامعه نگر . 6102دوم: مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ، ویراست چهاردهم 
( ارتوپدی: 2بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد ) - 

 0923سالمی. -برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر ساماندهی بالینی
 ).مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد 

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه هفدهم

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

 11/3/1100درس :  تاريخ ارائه 99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

  استخوان متابولیکی و عفونی اختالالت مراقبت و درمان درعنوان درس :  

  هدف کلی درس :   

ی اسکلت یبه اختالالت عضالن انيمبتالروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در آشنايی با 

 استئومیلیت، استئوآرتريتاستئوماالسی،  استئوپروز،

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

  پیشگیری و تدابیر درمانی استئوپروزيس را توضیح دهد.پاتوژنز ، 

 .از فرايند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به استئوپروزيس استفاده کند 

 .علت و تدابیر درمانی بیماران استئوماالسی را شناسايی کند 

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

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

 تدوين کند استئوآرتريت رايان به الآموزشی بر اساس فرآيند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی. 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوتکلیف           فعالیت آموزشی :  

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

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

 

 سودارث جلد هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و -

 0932. تهران: جامعه نگر . 6102دوم: مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ، ویراست چهاردهم 
( ارتوپدی: 2بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد ) - 

 0923سالمی. -رساماندهی بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگ
 ).مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد 

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه هجدهم

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

 11/3/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11شنبه                 ساعت: يکروز:  1بزرگساالن و سالمندان نام درس )واحد(  :  پرستاری 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

  استخوان و عفونیمتابولیکی  اختالالتادامه مراقبت و درمان در عنوان درس :  

  هدف کلی درس :   

 ی اسکلت یبه اختالالت عضالن انيمبتالروش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در آشنايی با 

 نقرس، پاژه و آمپوتاسیون

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

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

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

 .از فرآيند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به پاژه، استفاده نمايد 

 تدوين کند قطع عضو رايان به الآموزشی بر اساس فرآيند پرستاری برای مبت – برنامه مراقبتی. 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

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

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

لد جهینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه ی اسمعیلی حسین، عابد سعیدی ژیال. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث  -

 0932. تهران: جامعه نگر . 6102دوم: مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی ، ویراست چهاردهم 
( ارتوپدی: 2بلک جویس ام، هوکس جین هوکانس. ترجمه بلورچی فرد، فریبا. پرستاری داخلی جراحی بلک و هوکس، جلد ) - 

 0923 سالمی.-ساماندهی بالینی برای برآیندهای مثبت. تهران: جامعه نگر
 ).مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد 

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه نوزدهم

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

 19/3/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 11-11ساعت:                  چهارشنبهروز:  1سالمندان  نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس : اختالالت دفعی

 و شناخت،  بررسی کبد،  فیزيولوژیو   آناتومی با آشنايیهدف کلی درس :  

 تشخیصی کبد. های تست فیزيکی و معاينه 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

  کند. بیان را آناتومی کبد 

 کند. بیان را کبد  فیزيولوژی 

 .عملکردهای متابولیکی کبد و تغییراتی که همراه با بیماری کبدی رخ می دهد را مشخص کند. 

 دهد توضیح را کارکردهای کبد های تست. 

  يرقان ، فشارخون پورت ، آسیت ، واريس ها ، اختالالت تغذيه ای و کمای هپاتیک در اثر اختالالت

 پاتوفیزيولوژيکی کبد را توضیح دهد. 

 .درمان واريس مری را توضیح دهد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 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. 
 

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه بیستم

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

 11/3/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11روز: شنبه                 ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس : اختالالت دفعی

 اختالالت کبد  با آشنايیهدف کلی درس :  

 فراگیر بتواند اهداف جزئی :
  آنها ، پیشگیری ، تظاهرات بالینی ، درمان ، پیش آگهی و نیازهای مراقبت های انواع هپاتیت ، علل

 بهداشتی در آنها را مورد مقايسه قرار دهد.

 ويلسون ، آبسه(  را توضیح دهد. ) عالئم  اختالالت کبد 

 سرطان ، ويلسون ، آبسه(  را توضیح دهد. اقدامات درمانی و پرستاری از مبتاليان به اختالالت کبد( 

 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 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. 
 

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه بیست و يکم

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

 11/3/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس : اختالالت دفعی

 اختالالت کبد  با آشنايیهدف کلی درس :  

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

  سرطان کبد را توضیح دهد.عالئم و نشانه های 

 .درمان جراحی و غیر جراحی بیماران مبتال به سرطان کبد را مقايسه کند 

 .مراقبت پرستاری بعد از عمل بیماران تحت پیوند کبد را شرح دهد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 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. 
 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :     دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 زمان:     دقیقهمدت 

  مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه بیست و دوم

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

 19/3/1100تاريخ ارائه درس :  99-00نیمسال دوم   سال تحصیلی  :

 10-11روز: شنبه                 ساعت:  1نام درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 خانم سارا مقدممدرس: سرکار  دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس : اختالالت دفعی

 اختالالت کیسه صفرا با آشنايیهدف کلی درس :  

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 .ساختار و عملکرد دستگاه صفراوی را بشناسد 

 .اختالالت کیسه صفرا را توضیح دهد 

 .روش های درمان سنگ کیسه صفرا را مقايسه کند 

  عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به سنگ کیسه صفرا و آنهايی که تحت فرايند پرستاری را به

 الپاراسکوپی يا کوله سیستکتومی باز هستند ، به کار برد.

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 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. 
 

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه بیست و سوم

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

 1/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس : اختالالت دفعی

 اختالالت پانکراس با آشنايیهدف کلی درس :  

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 .ساختار و عملکرد پانکراس  را بشناسد 

 .عالئم و نشانه های پانکراتیت حاد حاد را شرح دهد 

 .نحوه درمان پانکراتیت حاد را شرح دهد 

  به کار برد.پانکراتیت حاد فرايند پرستاری را به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به ، 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 پروژه        /        تاالر گفتگو    فعالیت آموزشی :   تکلیف          /      

 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. 
 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :     دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

  دقیقه مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه بیست و چهارم

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

 4/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

 10-11روز: شنبه                 ساعت:  1درس )واحد(  :  پرستاری بزرگساالن و سالمندان نام 

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس : اختالالت دفعی

  اختالالت پانکراس با آشنايیهدف کلی درس :  

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 .عالئم و نشانه های پانکراتیت حاد را شرح دهد 

 .پانکراتیت حاد را از پانکراتیت مزمن تشخیص دهد 

  به کار برد.پانکراتیت مزمن فرايند پرستاری را به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به ، 

 .عالئم و نشانه های تومور پانکراس را شرح دهد 

 .اثرات تغذيه ای و متابولیک درمان جراحی تومورهای پانکراس را شرح دهد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          فعالیت آموزشی :   تکلیف

 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. 
 

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

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :     دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:     دقیقه

  دقیقه مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 
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 جلسه بیست و پنجم

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

 9/1/1100تاريخ ارائه درس :  99-00سال تحصیلی  :  نیمسال دوم 

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

 نوع واحد: نظری
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سرکار خانم معصومه الهی 3تعداد واحد: 

 مدرس: سرکار خانم سارا مقدم دقیقه 10مدت کالس: 

 

 عنوان درس : اختالالت دفعی

  آشنایی با اختالالت دفعی و آنورکتال ، اقدامات درمانی و مراقبتیهدف کلی درس :  

 فراگیر بتوانداهداف جزئی : 

 .يبوست و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهد 

 .اسهال و مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهد 

 ن نمايد.جهت مددجويان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوي 

 .اختالالت اختالالت دفعی و آنورکتال را توضیح دهد 

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

 .جهت مددجويان مبتال به اختالالت فوق برنامه مراقبتی تدوين نمايد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

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

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

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

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

  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 گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 


