
  

 آشنایی با بیماری های داخلی  و مراقبت های آنترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             زینب)س(پرستاری حضرت :  دانشکد

 04/6/1044  تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت     شنبه:     روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 اقدامات و تست های تشخیصی در سیستم  عضالنی اسکلتی –مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتی و عضالنی عنوان جلسه : 

 :   جلسههدف کلی 

 را شرح دهد. آناتومی و فیزیولوژی سیستم اسکلتی و عضالنی 

 در تشخیص بیماری های مبتال به اختالالت سیستم اسکلتی و عضالنی را بیان نماید. تست های تشخیصی  
 :  اختصاصیاهداف 
  عضالنی و اسکلتی را شرح دهد.ساختمان و عملکرد سیستم 

 .فیزیولوژی ترمیم استخوان را شرح دهد 

  مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی خاص اختالالت سیستم عضالنی

 .و اسکلتی  ،را توضیح دهد

 ترکیبی       /       (lineoffمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی– adobe connect سامانه نوید و 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی -6

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

 کلیات درس

 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 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 جلسه دوم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 00/6/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11:   ساعت     چهارشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 :  جلسهعنوان 

 بیماریهای دستگاه قلب و عروق )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی( 

 :   جلسههدف کلی 

 .اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های قلب را بشناسدو  آناتومی و فیزیولوژی قلب

 :  اختصاصیاهداف 
 آناتومی قلب را توضیح دهد.

 فیزیولوژی سیستم قلب و عروق را شرح دهد. 

 روشهای تشخیصی  در تشخیص بیماران مبتال به بیماری های قلبی و عروقی را نام ببرد.

 قلبی را بیان نماید.تشخیصی بیماری های موارد کاربرد مربوط به هر کدام از روش های 

 تشخیصی را توضیح دهد.نحوه انجام و مراقبت های پرستاری مربوط هر کدام از روش های 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923یده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر. راد مصطفی، یزدی مقدم حم -6

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

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 زمان :   دقیقهمدت 

 مدت زمان:     دقیقه

 مدت زمان :     دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 جلسه  سوم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 02/6/1044  تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت     شنبه:     روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :   نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهریور ماه تاریخ تدوین / بازنگری: 
 

 یتاسکل یعضالن یبه تروما انیو درمان مبتال مراقبت -صدمات حاد سیستم اسکلتی عضالنی :  جلسهعنوان 
 ( شکستگی)

 :   جلسههدف کلی 

 ....ا ر انواع صدمات حاد سیستم عضالنی و اسکلتی) رگ به رگ شدن ، پیچ خوردگی ، در رفتگی ، کوفتگی ، شکستگی و

 بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری را بیان نماید.

 .انواع شکستگی، عالئم، روش های درمانی و اصول مراقبت پرستاری در شکستگی ها را شرح دهد 
 :  اختصاصیاهداف 
 .انواع صدمات حاد سیستم عضالنی و اسکلتی را نام ببرد 

 .انواع رگ به رگ شدن را بیان نماید 

 چ خوردگی را نام ببرد.عالیم پی 

 .عالیم دررفتگی را نام ببرد 

 .مراقبت های مربوطه در صدمات حاد سیستم اسکلتی و عضالنی را شرح دهد 

 کند. ییحاد 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 

 .مراقبت های پرستاری در هرکدام از انواع شکستگی ها را شرح دهد 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر ک -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  ری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 

 



 جلسه چهارم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             حضرت زینب)س(پرستاری :  دانشکد

 01/6/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-12:   ساعت        یکشنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 

 

 و سالمتی بیماری :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

  بیماریها، روشهای تشخیصی، عوارض، درمانتعریف بیماری، طبقه بندی، علل، عالیم، سیر 

 اهداف جزئی : 

 توضیح دهد .  بیماری را مفاهیم سالمت و 

 تعریف نماید.  سالمت را بر عوامل موثر 

  .نیازهای اساسی انسان موجود در نظریه مازلو را تعریف کند 

 .سه سطح از مراقبت های پیشگیری کننده را مورد بحث قرار دهد 

  عوامل خطر را توضیح دهد.چهار مورد از 

 .تعدیل عوامل خطرساز و تغییر رفتارهای بهداشتی را مورد بحث قرار دهد 

 ترکیبی       /       (lineoffمجازی )  حضوری         /     روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :  

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

سه تا پانزده ، ویر -5 سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر ا

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 



 جلسه پنجم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 11/6/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11:   ساعت     چهارشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 :  جلسهعنوان 

 بیماریهای دستگاه قلب و عروق )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی( 

 

 :   جلسههدف کلی 

 شریان کرونر ) آرترواسکلروز، آنژین صدری ، انفارکتوس قلبی( را بشناسد.علل ، عالیم ، و اصول مراقبتی  در بیماری های 
 :  اختصاصیاهداف 

 انواع بیماریهای شریان کرونر را نام ببرد.

 علل بروز هر کدام از بیماری های شریان کرونر را بیان نماید.

 عالیم هر کدام از بیماری های شریان کرونر را نام ببرد.

 کدام از بیماری های شریان کرونر را توضیح دهد.هر  اقدامات تشخیصی

 اقدامات درمانی را در هر کدام از بیماری های شریان کرونر توضیح دهد.

 بیان نماید.شریان کرونر مراقبت های پرستاری را در هر کدام از بیماری های 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  هینکل -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 

 

 

 

 جلسه  ششم



 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 1/2/1044  تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت      شنبه:    روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :   نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 14مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 یکلتاس یبه اختالالت عضالن انیمراقبت و درمان مبتال -  پاتولوژی های سیستم اسکلتی و عضالنی:  جلسهعنوان 
 (یاستخوان ی)تومورها

 :   جلسههدف کلی 

 نام برده  ار عضالنی )آرتریت ، استئومیلیت، بیماری پاژه ، استئوپروز ، و....(سیستم اسکلتی و  و اختالالتپاتولوژی شایع  انواع 

 و اصول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.

  استخوانی و اصول مراقبتی در هر کدام از این بیماری ها را توضیح دهد.انواع تومورهای  
 :  اختصاصیاهداف 
 .علل و عالئم آرتریت را نام ببرد 

 .تست های تشخیصی در بیماران مبتال به آرتریت را نام ببرد 

 در بیماران مبتال به آرتریت را شرح دهد. مراقبت های پرستاری 

  بیان نماید.علل و عالئم استئومیلیت را 

 .مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به استئومیلیت را شرح دهد  

 دهد. حیرا توض سیاستئوپروز یدرمان ریو تداب یریشگیپ پاتوژنز 

 .انواع تومورهای استخوانی را نام ببرد 

  تومورهای استخوانی را بیان نماید.علل 

  را نام ببرد. و بدخیم عالیم تومورهای استخوانی خوش خیم 

 دهد. حیرا توض کیمتاستات ای هیمبتال به تومور استخوان اول مارانیب یدرمان ریو تداب علت 

 . مراقبت های پرستاری در بیمار مبتال به تومور استخوانی را شرح دهد 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر ک -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  ری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 

 جلسه هفتم



 

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           حضرت زینب)س(پرستاری :  دانشکد

 0/2/1044تاریخ ارائه درس :   1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-12روز :    یکشنبه     ساعت :  

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 

 چشم های  بیماری :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

  بیماری های چشم، روش های تشخیصی و درمان مروری بر آناتومی و فیزیولوژی 

 اهداف جزئی : 
 .آناتومی و فیزیولوژی چشم را شرح دهد 

 .مراقبت های مربوط به آماده سازی ، آموزش و پیگیری بیماران در روشهای تشخیصی و درمان بیماریهای چشم را توضیح دهد 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923امعه نگر. راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: ج -6

 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 جلسه هشتم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 2/2/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

مراقبت نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و 
 های آن

 11-11:   ساعت     چهارشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 14مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 
 

 :  جلسهعنوان 

 بیماریهای دستگاه قلب و عروق )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی( 

 

 :   جلسههدف کلی 

 بیماریهای مادرزادی قلب ) نقص دیواره بین بطنی ، بازماندن کانال شریانی ،کوارکتاسیون آئورت، تترالوژی فالوت و....( را بشناسد.

 :  اختصاصیاهداف 

نقص دیواره بین بطنی ، بازماندن کانال شریانی ،کوارکتاسیون آئورت، تترالوژی انواع بیماریهای مادرزادی قلب ) 

 فالوت و....( را نام ببرد.

 علل بروز هر کدام از بیماری های مادرزادی قلبی را بیان نماید.

 عالیم هر کدام از بیماری های مادرزادی قلبی  را نام ببرد.

 مادرزادی قلبی را توضیح دهد.هر کدام از بیماری های  اقدامات تشخیصی

 در هر کدام از بیماری های مادرزادی قلبی توضیح دهد. را اقدامات درمانی

 مراقبت های پرستاری را در هر کدام از بیماری های مادرزادی قلبی بیان  نماید.

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  هینکل -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 

 

  



 جلسه  نهم
 

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 14/2/1044تاریخ ارائه درس :   1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11:  روز :    شنبه     ساعت 

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 گوش و حلق و بینیهای  بیماری :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

  روش های تشخیصی و درمان بیماری های گوش مروری بر آناتومی و فیزیولوژی ، 

 اهداف جزئی : 
 .آناتومی و فیزیولوژی گوش را شرح دهد 

  .مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش  و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی بیماریهای گوش را توضیح دهد 

 های پرستاری در بیماریهای گوش ) اوتیت ، کلستاتوم ، اتواسکلروز ، البیرنتیت ، سندرم مراقبت  علل ، عالیم ، درمان و

 منیر( را توضیح دهد.

 .علل اوتیت را بیان نماید 

  اوتیت را نام ببرد.عالیم 

  را شرح دهد. اوتیتمراقبت های های پرستاری در 

   را بیان نماید. سندرم منیرعلل 

 .عالیم منییر را نام ببرد 

 را توضیح دهد. مراقبت های پرستاری در منییر 

 .علل اتو اسکلروز را بیان نماید 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف         

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 جلسه دهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 10/2/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11:   ساعت     چهارشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 بیماریهای دستگاه قلب و عروق )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی( :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 دریچه ای قلب را بشناسد. بیماریهای داخلی قلب ) اندوکاردیت ، میوکاردیت ، پریکاردیت ، و...( و بیماریهای
 :  اختصاصیاهداف 

 را نام ببرد.بیماریهای داخلی قلب ) اندوکاردیت ، میوکاردیت ، پریکاردیت ، و...( انواع 

 را بیان نماید.بیماریهای داخلی قلب علل بروز هر کدام از 

 را نام ببرد.بیماریهای داخلی قلب عالیم هر کدام از 

 را توضیح دهد.بیماریهای داخلی قلب اقدامات تشخیصی هر کدام از 

 توضیح دهد.بیماریهای داخلی قلب در هر کدام از  را اقدامات درمانی

 مراقبت های پرستاری را در هر کدام از بیماریهای داخلی قلب بیان  نماید.       

 را نام ببرد.دریچه ای قلب بیماریهای انواع 

 را بیان نماید.دریچه ای قلب بیماریهای علل بروز هر کدام از 

 را نام ببرد.دریچه ای قلب بیماریهای عالیم هر کدام از 

 را توضیح دهد.دریچه ای قلب بیماریهای اقدامات تشخیصی هر کدام از 

 توضیح دهد.دریچه ای قلب بیماریهای در هر کدام از  را اقدامات درمانی

 بیان  نماید. ی پرستاری را در هر کدام از بیماریهای دریچه ای قلبمراقبت ها       

 ترکیبی       /       (offlineمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی– adobe connect سامانه نوید و 
 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 



 جلسه یازدهم

 

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 12/2/1044تاریخ ارائه درس :   1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11روز :    شنبه     ساعت :  

 11دانشجویان  :  تعداد نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 چشم های  بیماری :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 تالالت قرنیه ، بیماری های شبکیه(اخ ،های چشم ) عیوب انکساری ، کاتاراکت ، گلوکوم  آشنایی با انواع بیماری 
 اهداف جزئی : 

 اختالالت قرنیه ، بیماریهای چشم ) عیوب انکساری ، کاتاراکت ، گلوکوم ، مراقبت های پرستاری در علل ، عالیم و درمان و 

 های شبکیه( را توضیح دهد. بیماری

 کاتاراکت را بیان نماید. علل 

  .مراقبت  های پرستاری در کاتاراکت را شرح دهد 

  .علل گلوکوم را بیان نماید 

  را نام ببرد. گلوکوم  عالیم 

  را توضیح دهد. مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به گلوکوم 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

 دقیقه   1مدت زمان:    مت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قس

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 جلسه دوازدهم

 

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 11/2/1044تاریخ ارائه درس :   1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-12ساعت :      یکشنبهروز :    

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 

 ادراری ، روش های تشخیصی و درمانی و مجاری بیماری های کلیه :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری 

 اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های کلیه 

 اهداف جزئی : 
 . ساختمان و عملکرد کلیه و سیستم ادراری را شرح دهد 

 .انواع تست های تشخیصی جهت تشخیص بیماران مبتال به اختالالت سیستم ادراری را نام ببرد 

  مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی خاص کلیه و سیستم ادراری را مراقبتهای

 توضیح دهد.

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

سودارث جلد  -5 ستاری داخلی جراحی برونر و  ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر سه تا پانزده ، ویرا
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 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 جلسه سیزدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 01/2/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11:   ساعت     چهارشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 :  جلسهعنوان 

 بیماریهای دستگاه قلب و عروق )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی( 

 

 :   جلسههدف کلی 

 ترومبوز ورید عمقی ، هایپرتنشن ، رینود، واریس و...( آشنا شود.با بیماریهای عروق محیطی ) 

 :  اختصاصیاهداف 
 انواع بیماریهای عروق محیطی را نام ببرد.

 علل بروز هر کدام از بیماری های عروق محیطی را بیان نماید.

 عالیم هر کدام از بیماری های عروق محیطی را نام ببرد.

 را توضیح دهد. بیماری های عروق محیطیاقدامات تشخیصی هر کدام از 

 اقدامات درمانی را در هر کدام از بیماری های عروق محیطی توضیح دهد.

 بیان  نماید. عروق محیطیبیماری های مراقبت های پرستاری را در هر کدام از        

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  هینکل -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر
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 مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات 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 گیری 

 

  



 دهمجلسه چهار

 

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 00/2/1044تاریخ ارائه درس :   1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11ساعت :      شنبهروز :    

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 ادراری ، روش های تشخیصی و درمانی و مجاری بیماری های کلیه :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 را بشناسد و اصول مراقبتی در هر کدام از گلومرولونفریت(  سیستیت، )پیلونفریت، اختالالت عفونی سیستم ادراری

 بیماری ها را بیان نماید.

 اهداف جزئی : 
 .علل سیستیت را بیان نماید 

 .عالیم سیستیت را نام ببرد 

 را شرح دهد. مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به سیستیت 

  .انواع پیلونفریت را نام ببرد 

 .علل پیلونفریت را بیان نماید 

 .علل گلومرولونفریت  را بیان نماید 

 .عالیم گلومرولونفریت را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری در گلومرولونفریت را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به پیلونفریت را شرح دهد 

  تشخیصی جهت تشخیص اختالالت عفونی را نام ببرد.تست های 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 تاالر گفتگو      فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /  

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پرستتتاری داخلی جراحی برونر و ستتودارث جلد ستته تا پانزده ، ویراستتت چهاردهم 
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 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 جلسه پانزدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 01/2/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-12:   ساعت     یکشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 عنوان جلسه :  

 بیماریهای تنفسی )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی(                     

 

 :   جلسههدف کلی 

 .را بشناسد تنفسی و اقدامات و تست های تشخیصی در بیماری های آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفس

 :  اختصاصیاهداف 
 را توضیح دهد. سیستم تنفسی آناتومی

 و عروق را شرح دهد. سیستم تنفسیفیزیولوژی 

 را نام ببرد. سیستم تنفسیروشهای تشخیصی  در تشخیص بیماران مبتال به بیماری های 

 را بیان نماید. بیماری های  تنفسیروش های تشخیصی موارد کاربرد مربوط به هر کدام از 
 انجام و مراقبت های پرستاری مربوط هر کدام از روش های تشخیصی را توضیح دهد.نحوه        

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر
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 مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات 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 گیری 

 

  



 

 دهمشانزجلسه  
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 01/2/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        چهارشنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 

 

 ادراری ، روش های تشخیصی و درمانی و مجاری بیماری های کلیه :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 را بیان نماید. علل و اصول مراقبتی در نارسایی حاد و مزمن کلیه 

  مراقبتی در تومورهای دستگاه ادراری را بیان نماید.علل و اصول 

 اهداف جزئی : 
 .علل نارسایی حاد را بیان نماید 

 .عالیم نارسایی حاد را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری  درنارسایی حاد را شرح دهد 

 .تست های تشخیصی در بیماران مبتال به نارسایی کلیه را نام ببرد 

  مزمن را بیان نماید.علل نارسایی 

 .عالیم نارسایی مزمن کلیه را نام ببرد 

  .علل  تومورهای کلیوی را شرح دهد 

 .عالیم تومورهای کلیوی را نام ببرد 

 .اصول درمانی در تومورهای کلیوی را شرح دهد 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  هینکل -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142
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 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

  



 دهمهفجلسه  
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 1/1/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        شنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 ادراری ، روش های تشخیصی و درمانی و مجاری بیماری های کلیه :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 ( را بشناسد و اصول مراقبتی سنگ های ادراری )مثانه نوروژنیک، بی اختیاری ادراری، انواع پاتولوژی های مجاری ادراری

 در هر کدام از بیماری ها را بیان نماید.

 اهداف جزئی : 
 .علل مثانه نوروژنیک را بیان نماید 

 .انواع مثانه نوروژنیک را نام ببرد 

  مثانه نوروژنیک را نام ببرد.عالیم 

 .مراقبت های پرستاری در مثانه نوروزنیک را شرح دهد 

 .علل بی اختیاری ادراری را بیان نماید 

 .انواع بی اختیاری ادراری را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری در بی اختیاری ادراری را شرح دهد 

  .علل صدمات دستگاه ادراری را شرح دهد 

 ادراری را بیان نماید. علل بروز سنگ های 

 .انواع سنگ های ادراری را نام ببرد 

 .مراقبت های پرستاری در سنگ های ادراری را شرح دهد 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

س -5 سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر ه تا پانزده ، ویرا
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 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 جلسه هجدهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 1/1/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        شنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0واحد: تعداد 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 بیماری های پستان ، روش های تشخیصی و درمانی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

  مروری بر آناتومی پستان 

 ماستیت ، فیبرو آدنوما ، تغییرات فیبروکیستیک و....(، آشنایی با  پستان )فیشری با بیماریهای خوش خیم آشنای ،

 بیماریهای بدخیم  پستان

 اهداف جزئی : 
 .اناتومی و فیزیولوژی پستان را شرح دهد 

  های مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی بیماریهای پستان توضیح دهد. مراقبت 

  را بیان نماید. فیشرعلل 

  را بیان نماید.ماستیت  علل 

 .انواع بیماری های بدخیم پستان را نام ببرد 

 نام ببرد.بیماریهای بدخیم پستان را یم عال 

 مراقبت های پرستاری در بیماری های بدخیم پستان را شرح دهد. علل ، عالیم ، درمان و   

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  
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 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 جلسه نوزدهم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 9/1/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

بیماری های داخلی و مراقبت نام درس )واحد(:آشنایی با 
 های آن

 11-12:   ساعت     یکشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 14مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 عنوان جلسه :  

 بیماریهای تنفسی )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی(                     

 :   جلسههدف کلی 

 .اختالالت سیستم تنفس فوقانی ) رینیت ، سینوزیت ، فارنژیت و...( را بشناسد

 :  اختصاصیاهداف 
 را نام ببرد.اختالالت سیستم تنفس فوقانی انواع 

 را بیان نماید.اختالالت سیستم تنفس فوقانی علل بروز هر کدام از 

 را نام ببرد.اختالالت سیستم تنفس فوقانی عالیم هر کدام از 

 را توضیح دهد.اختالالت سیستم تنفس فوقانی اقدامات تشخیصی هر کدام از 

 توضیح دهد.اختالالت سیستم تنفس فوقانی اقدامات درمانی را در هر کدام از 

 بیان  نماید.اختالالت سیستم تنفس فوقانی مراقبت های پرستاری را در هر کدام از        

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 /          پروژه        /        تاالر گفتگو    فعالیت آموزشی :   تکلیف      

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  
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 مدت زمان:      دقیقه مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات 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 گیری 

 

 
  



 جلسه بیستم
 

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 10/1/1044تاریخ ارائه درس :   1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11ساعت :      چهارشنبهروز :    

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 مروری برآناتومی و فیزیولوزی غدد  و علل ، انواع و درمان دیابت، اختالالت هیپوفیز و آدرنال عنوان جلسه :

 هدف کلی جلسه :  

  مروری برآناتومی و فیزیولوزی غدد  و علل ، انواع و درمان دیابت، اختالالت هیپوفیز و آدرنال 
 اهداف اختصاصی : 

 فراگیر بتواند در پایان جلسه: 

 را شرح دهد.  یساختمان و عملکرد غدد داخل 

   را نام ببرد.  ابتیواع دنا 

   دهد.  حیرا توض ابتیعلل د 

  را شرح دهد.  ابتیدر د یدرمان یهامراقبت 

   را نام ببرد.  زیپوفیانواع اختالالت ه 

    مزه  را شرح دهد.  یب ابتیعلل د 

   را شرح دهد.  کیورتید یهورمون آنت نا به جای علل سندرم ترشح 

   دینما انیرا ب سونیعلل آد . 

   را نام ببرد.  سونیمبتال به آد مارانیب میعال 

   دینما انیرا ب  نگیعلل  کوش . 

   توضیح دهدرا  نگیمبتال به کوش ماریب میعال . 

   دینما انیرا ب تومایعلل فئوکروس . 

  با مشکالت مختلف آدرنال شرح دهد مارانیدر ب یاصول مراقبت 

 /        ترکیبی      (lineoffمجازی   )روش آموزش :  حضوری         /       

   : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی 
 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  

 

 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 جلسه  بیست و یکم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 اعالم می گردد متعاقباَ  تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 اعالم می گردد متعاقباَ:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044بازنگری: شهریور ماه تاریخ تدوین / 

 

 

  پاراتیروئیدو  آشنایی با انواع پاتولوژی های تیروئیدعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  

  پاراتیروئید)هیپو تیروئید، هایپر تیروئید هیپوپارا تیروئید، هایپرپاراتیروئید( و  آشنایی با انواع پاتولوژی های تیروئید  
 اهداف اختصاصی : 

 فراگیر بتواند در پایان جلسه: 

   دینما انیرا ب دیروئیت پویعلل ه . 

   را نام ببرد.  یدیروئیپوتیمبتال به ه مارانیب و درمان  میعال 

  را نام ببرد.  یدیروئیمبتال به اختالالت ت مارانیدر ب یصیتشخ یتست ها 

   دینما انیرا ب  دیروئیت پریعلل ها . 

   را نام ببرد.  یدیروئیپرتیمبتال به ها مارانیب و درمان میعال 

   را شرح دهد.  یدیروئیمبتال به مشکالت ت مارانیدر ب یاصول مراقبت 

 ( را شروپارا تیروئید، هایپرپاراتیروئیدهیپعلل، عالیم، درمان و مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت پاراتیروئید ).ح دهد 

 

          حضوریروش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  

 

 دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه 1مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 11مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 جلسه بیست و دوم

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 16/1/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-12:   ساعت     یکشنبه:     روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 فرامرزیانمدرس : خانم  دقیقه 14مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 عنوان جلسه :

 بیماریهای تنفسی )علل، عالیم، روشهای تشخیصی و درمانی(               

 

 :   جلسههدف کلی 

اختالالت سیستم تنفس تحتانی ) برونشیت حاد و مزمن ، آمفیزم ، آسم ، پنومونی ، آمبولی ، سل ریوی ، بیماریهای مزمن ریوی 

 و...( را بشناسد.

 :  اختصاصیاهداف 
 را نام ببرد. تحتانیاختالالت سیستم تنفس انواع 

 را بیان نماید. تحتانی اختالالت سیستم تنفسعلل بروز هر کدام از 

 را نام ببرد. تحتانیاختالالت سیستم تنفس عالیم هر کدام از 

 را توضیح دهد. تحتانیاختالالت سیستم تنفس اقدامات تشخیصی هر کدام از 

 توضیح دهد. تحتانیاختالالت سیستم تنفس اقدامات درمانی را در هر کدام از 

 بیان  نماید.اختالالت سیستم تنفس تحتانی مراقبت های پرستاری را در هر کدام از        

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

  : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر ک -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  ری اچ. ترجمه مترجمین. پر
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 مدت زمان:      دقیقه ت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسم

 کلیات 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 گیری 

 
  



 ومجلسه بیست و س

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 اعالم می گردد متعاقباَ  تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 اعالم می گردد متعاقباَ:  روز

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 94مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 
 

 علل ، انواع و درمان دیابتآشنایی با عنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  

   علل ، انواع و درمان دیابتآشنایی با 
 اهداف اختصاصی : 

 فراگیر بتواند در پایان جلسه: 

 .اتیولوژی، انواع، تظاهرات بالینی، روش های تشخیصی و درمانی در بیماری دیابت را توضیح دهد 

 .درمان غذایی و دارویی دیابت را شرح دهد 

  دیابت را بیان کند.برنامه درمانی و مراقبتی از بیماران مبتال به 

          حضوریروش آموزش :  

   : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی 
 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  

 

 دقیقه   14مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه 1مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 11مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 جلسه بیست و چهارم

 

 کارشناسی اتاق عمل گروه آموزشی:  اتاق عمل                 مقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 00/1/1044تاریخ ارائه درس :   1044-1041تحصیلی  :  سال 

نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت 
 های آن

 11-11ساعت :      شنبهروز :    

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 مسئول درس: خانم اسدی الری واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 64مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 گوارش یها یماریدر ب یصیتشخ یو تست ها اقداماتو  گوارش ستمیس یولوژیزیو ف یبر آناتوم یمرورعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  

 گوارش ستمیس یولوژیزیو ف یبر آناتوم یمرور 

 گوارش یها یماریدر ب یصیتشخ یو تست ها اقدامات 
 اهداف اختصاصی :

  فراگیر بتواند در پایان جلسه: 
 .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 

 مراقبتهای پرستاری الزم در بیماریهای سیستم گوارشی را توضیح دهد. 

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

 /        ترکیبی      (lineoffمجازی   )روش آموزش :  حضوری         /       

   : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی 
 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  
 

 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 

 جلسه بیست و پنجم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 01/1/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-12:   ساعت        یکشنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 

 

 و معده آشنایی با انواع پاتولوژی های مریعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  

  و معده آشنایی با انواع پاتولوژی های مری 
 اهداف اختصاصی : 

 فراگیر بتواند در پایان جلسه: 

   ی ، تظاهرات بالینی و سامان دهی مراقبتی آن ها مر سرطانو  کولیورتیدا، یآشاالزدر مشکالت مختلف مری از قبیل

 را شرح دهد.

  بیماری ریفالکس معدهتظاهرات بالینی و سامان دهی مراقبتی ( به مریGERD) .را شرح دهد 

   را توضیح دهد. شدن مری سوراخو  فتق هیاتال ،مری بارتعلل، عالئم بالینی، درمان و مراقبت از بیماران 

  ،تظاهرات بالینی، درمان و مراقبت التهاب حاد معده، التهاب مزمن معده و زخم معده را با یکدیگر مقایسه اتیولوژی

 کند.

 .درمان غذایی، دارویی و جراحی زخم معده را توضیح دهد 

 .علل، عالیم، درمان و مراقبت از بیماران مبتال به سرطان معده را شرح دهد 

 /        ترکیبی      (lineoffمجازی   )روش آموزش :  حضوری         /       

   : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی 
 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  

 

 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 جلسه  بیست و ششم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 06/1/1044  تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت      چهارشنبه:   روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 اختالالت سیستم عصبی )سردرد( -تست های تشخیصی در سیستم عصبی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 .انواع تست های تشخیصی در سیستم عصبی را بیان نماید 

  .انواع سردرد و اصول مراقبتی در هر کدام از این اختالالت را توضیح دهد 

 اهداف جزئی : 

  تشخیصی خاص اختالالت سیستم مراقبتهای مربوط به آماده سازی ، آموزش ، و پیگیری بیماران را در روشهای

 ا توضیح دهد.عصبی ر

  سردرد را بیان نماید. ، عالئم و درمان انواع علل 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 اعالم می گردد. متعاقبا  عنوان و نوع آزمون : 

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پرستتتاری داخلی جراحی برونر و ستتودارث جلد ستته تا پانزده ، ویراستتت چهاردهم 
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 .4923بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با -6

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

 کلیات 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 گیری 

 

  



 جلسه  بیست و هفتم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 09/1/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        شنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 

 

 آشنایی با انواع پاتولوژی های رودهعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  

  آشنایی با انواع پاتولوژی های روده 
 اهداف اختصاصی : 

 فراگیر بتواند در پایان جلسه: 

 کرون ،  تیتونی، پر تیروده آپاندس یالتهاب یهایماریو ب ریپذ کیانواع مشکالت مختلف روده ) سندرم روده تحر ،

 اولسروز و اختالت آنورکتال ( را بشناسد.    تیکول

  دینما انیروده را ب یالتهاب یها یماریب میعال و علل بروز. 

 روده را نام ببرد.  یالتهاب یماریب صیجهت تشخ یصیتشخ یتست ها 

   روده را شرح دهد یالتهاب یها یماریدر ب  یاصول مراقبت. 

 دینما انیرا ب تیسیعلل بروز آپاند . 

    را نام ببرد.  تیسیآپاند میعال 

   توضیح دهدرا  تیسیآپاند صیجهت تشخ یصیتشخ یتست ها . 

 /        ترکیبی      (lineoffمجازی   )روش آموزش :  حضوری         /       

   : سامانه نوید–رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا امکانات آموزشی 
 آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت 

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  

 

 دقیقه   1مدت زمان:    قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( مقدمه :   )این

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 هشتمجلسه  بیست و 
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 1/9/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        چهارشنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 داخل جمجمه(اختالالت سیستم عصبی )تغییر در وضعیت هوشیاری ، افزایش فشار  :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 فشار داخل جمجمه( را  شیاختالالت سیستم عصبی )تغییر در وضعیت هوشیاری ، افزا یعالئم نشان دهنده

 .دینما انیدر هر کدام از اختالالت را ب یبشناسد و اصول مراقبت

 اهداف جزئی : 

 دینما انیعلل اختالالت سیستم عصبی را ب. 

 فشار داخل جمجمه را نام ببرد. شیمبتال به افزا مارانیب عالیم 

 مبتال به تغییر در وضعیت هوشیاری ، افزایش فشار داخل جمجمه را  مارانیومراقبت های پرستاری در ب درمان

 توضیح دهد.

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

اچ. ترجمه مترجمین. پرستتتاری داخلی جراحی برونر و ستتودارث جلد ستته تا پانزده ، ویراستتت چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر کری 

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 

 

  



 جلسه بیست و نهم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 6/9/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        شنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 

 

  آشنایی با انواع پاتولوژی های کیسه صفراعنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  

   پاتولوژی های کیسه صفرا ) سنگ کیسه صفرا ، کوله سیستیت(آشنایی با انواع 
 اهداف اختصاصی : 

 فراگیر بتواند در پایان جلسه: 

 صفرا  را نام ببرد.  سهیانواع مشکالت مختلف ک 

  را نام ببرد.  یصفراو یانواع سنگ ها 

   را نام ببرد.  یصفراو یسنگ ها صیجهت تشخ یصیتشخ یتست ها 

    دینما انیرا ب یصفراو یعلل بروز سنگ ها . 

    توضیح دهدرا  یصفراو یسنگ ها میعال . 

 را شرح دهد.  یصفراو یها سنگمبتال به  مارانیدر ب  یاصول مراقبت 

   دینما انیرا ب تیستیعلل بروز کوله س . 

   توصیف کندرا  تیستیکوله س میعال . 

   را نام ببرد.  تیستیمبتال به کوله س مارانیب صیجهت تشخ یصیتشخ یتست ها 

   هد.را شرح د تیستیمبتال به کوله س مارانیدر ب یاصول مراقبت 

 /        ترکیبی      (lineoffمجازی   )روش آموزش :  حضوری         /       

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

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف         

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  

 

 دقیقه   1مدت زمان:    حضوری تکمیل گردد.(مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 جلسه  سی ام

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 14/9/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        چهارشنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 14مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 (یاختالالت سیستم عصبی  )سکته مغز :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 را شرح دهد.  یمغز یدر سکته ها یعلل ، عالیم، درمان ومراقبت های پرستار  

 اهداف جزئی : 

  سکته مغزی را بیان نماید.و عالئم علل 

 .مراقبت های پرستاری در سکته های مغزی را شرح دهد 

 .تست های تشخیصی در بیماران مبتال به سکته های مغزی را نام ببرد 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923. راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر -6

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

 کلیات 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 گیری 

 

  



 جلسه سی و یکم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 11/9/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        شنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الری: خانم  مسئول درس واحد 0تعداد واحد: 

 مقدممدرس : خانم  دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 

 

  های کبدآشنایی با انواع پاتولوژی های پانکراس و انواع پاتولوژی عنوان جلسه : 

 هدف کلی جلسه :  

آشنایی با انواع پاتولوژی های پانکراس ) پانکراتیت حاد و مزمن ( و آشنایی با انواع پاتولوژی های کبد )، سیروز و عوارض آن ،  

 کانسر کبد(

 اهداف اختصاصی : 
 فراگیر بتواند در پایان جلسه: 

 دهد. حیکبد و سرطان کبد را توض روزیدچار س مارانیب یپرستار ریدرمان و تداب ،ینیعلل، تظاهرات بال 

 کند. فیحاد و مزمن را توص تیپانکرات یو پرستار یطب ریو تداب ینیتظاهرات بال ،یولوژیزیپاتوف 

 دهد. صیحاد را از مزمن تشخ تیپانکرات 

 /        ترکیبی      (lineoffمجازی   )روش آموزش :  حضوری         /       

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

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

ed 2018. Philadelphia:Lippioncott. 2018 thnursing, 14  

 

 دقیقه   1مدت زمان:    مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه 11 مدت زمان : 

 دقیقه -مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:  

 دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 جلسه  سی و دوم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 12/9/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        چهارشنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 اختالالت سیستم عصبی  ) دژنراتیو ، عفونی  و ...( :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 در هرکدام  ی، میاستنی گراویس و....( را بشناسد و اصول مراقبت نسونیختالالت دژنراتیو سیستم عصبی )پارک

 .دینما انیها را ب یماریاز ب

 یماریدر هرکدام از ب یعفونی سیستم عصبی ) مننژیت ، آیسه مغزی و..( را بشناسد و اصول مراقبت اختالالت 

 .دینما انیها را ب

 اهداف جزئی : 
  نام ببرد.را   و عالئم مالتیپل اسکلروزیسعلل 

  مراقبت های پرستاری درMS .را شرح دهد 

 .علل پارکینسون را بیان نماید 

  بیماران مبتال به پارکینسون را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در 

  مننژیت را بیان نماید.و عالئم علل 

  .مراقبت های های پرستاری در مننژیت را شرح دهد 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ستاری داخلی جراحی بر -5 ست چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ونر و 
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 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 

 



 جلسه  سی و سوم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 04/9/1044 تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11:   ساعت        شنبه:  روز نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن

 11تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0واحد: تعداد 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 04مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 با بیماریهای شایع پوستی ییآشنا-پوست  یولوژیزیو ف یبر آناتوم یمرور :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

  دهد.آناتومی و فیزیولوژی پوست  را شرح 

 )...را بشناسد و صول مراقبتی در هر کدام از بیماری   بیماریهای شایع پوستی) آکنه ولگاریس ، درماتیت ، پسوریازیس و

 ها را نام ببرد.

 اهداف جزئی : 
 .آناتومی و فیزیولوژی پوست را توضیح دهد 

 را بیان نماید. علل آکنه ولگاریس 

  .انواع  درماتیت را نام ببرد 

  .عالیم پسوریازیس را نام ببرد   

 شرح دهد.صول مراقبتی در هر کدام از بیماری ها را ا 

 

 ترکیبی       /       (lineffoمجازی   ) حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          فعالیت آموزشی :   تکلیف

 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. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  چهاردهم هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  -6

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

 کلیات 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 گیری 

 
 

  



 
 

 جلسه  سی و چهارم
 

 کارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:  اتاق عمل               گروه آموزشی:             پرستاری حضرت زینب)س(:  دانشکد

 اعالم می گرددمتعاقباَ  تاریخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(:آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن
        اعالم می گردد بهچهارشن متعاقباَ :  روز

 11-11:   ساعت

 11دانشجویان  : تعداد  نوع واحد: نظری 

 اسدی الریمسئول درس: خانم  واحد 0تعداد واحد: 

 مدرس : خانم اسدی الری دقیقه 94مدت کالس: 

 1044تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور ماه 
 

 یپوست یو تومورها یبیماریهای عفون :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 کدام از بیماری ها را بیان نماید.  را بشناسد و اصول مراقبتی در هر بیماریهای عفونی و تومورهای پوستی 

 اهداف جزئی : 

 را بیان نماید. علل بیماریهای عفونی پوستی 

 .عالیم بیماری های عفونی پوستی را نام ببرد 

   نام ببرد.نومورهای پوستی را انواع و عالئم 

 .روش های درمانی تومورهای پوستی را توضیح دهد 

 ترکیبی       /       (offlineمجازی   ) /               حضوریروش آموزش :  

 سامانه نوید –رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا  امکانات آموزشی : 
 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد. متعاقبا  عنوان و نوع آزمون : 

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

Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2041. 

Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 

Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition.  

ست چهاردهم  -5 سه تا پانزده ، ویرا سودارث جلد  ستاری داخلی جراحی برونر و  هینکل جانیس ال، چیویر کری اچ. ترجمه مترجمین. پر

 4931. تهران: جامعه نگر . 8142

 .4923با بیماری های داخلی طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل. تهران: جامعه نگر.  راد مصطفی، یزدی مقدم حمیده. آشنایی -6

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

 کلیات درس

 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 

 
 
 
 
 

 


