
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 92/6/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تدوين  تاريخ
 

 Roles and Functions of the Nurse:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 Identify 6 roles nurses play that truly make them the heart of healthcare 

 Identify ADPIE – Nursing Process Steps. 

          مجازی   :  روش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1     :مدت زمان  مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 

 جلسه دوم

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 09/7/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Nursing Process:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge 

 Identify 6 roles nurses play that truly make them the heart of healthcare 

 Identify ADPIE – Nursing Process Steps. 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 اعالم خواهد شدمتعاقبا عنوان و نوع آزمون : 

 English for Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:      :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان : 

 دقیقه   01مدت زمان:   

  دقیقه   01مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 02/7/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:



 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 

 

 The Illness-Wellness Continuum:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Explain Travis's Illness-wellness continuum  

 Define complementary and alternative therapies: the nurse's role 
 

          مجازی:     روش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهارمجلسه 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 96/7/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

  Complementary and Alternative Therapies:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Explain Travis's Illness-wellness continuum  
 Define complementary and alternative therapies: the nurse's role 
 



          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 خواهد شدمتعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پنجمجلسه 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 1/8/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

  Complementary and Alternative Therapies:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Explain Travis's Illness-wellness continuum  
 Define complementary and alternative therapies: the nurse's role 
 

          مجازی:     روش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  



  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمجلسه 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 01/8/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

  Physical Examination:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
  Describe 4 techniques in physical examination 
  Follow guidelines for physical examination  

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 هفتمجلسه 

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 90/8/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 

 

 Pain and Suffering in Islam:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Explain nurses’ code of ethics: 9 provisions for being an ethical nurse 

  State the history of pain in Islam 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه هشتم

 پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                                   گروه آموزشی:  پرستاری                                                پرستاری:   هدانشکد

 0/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 زبان تخصصی پرستارینام درس )واحد(  :  
 

 
 01-01 ساعت:                           دوشنبهروز:   

 نظری نوع واحد:
 

 - تعداد دانشجويان  :

 سید علی حسینی مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 



 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Pain and Suffering in Islam:  جلسهعنوان 

 :   جلسه هدف
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Explain nurses’ code of ethics: 9 provisions for being an ethical nurse 
  State the history of pain in Islam 

          :     مجازیروش آموزش 

 سامانه نوید امکانات آموزشی : 

  متعاقبا اعالم خواهد شدفعالیت آموزشی :   

 خواهد شدمتعاقبا اعالم عنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursing منبع درس :

 دقیقه 1مدت زمان:       مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 نهمجلسه 

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

 8/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی پرستاری
 

 
 01-01ساعت: روز:   دوشنبه                           

 نوع واحد: نظری
 

 -تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 9تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Risks of Hospitalizationعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to: 
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Describe nosocomial infections and hospital-acquired illnesses  
 

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی : سامانه نوید 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و 



  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 1مدت زمان:      مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه دهم

 ه تحصیلی: پرستاری:   پرستاری                                                گروه آموزشی:  پرستاری                                   مقطع / رشتدانشکده

 01/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی پرستاری
 

 
 01-01دوشنبه                           ساعت: روز:   

 نوع واحد: نظری
 

 -تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 9تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Risks of Hospitalizationعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to: 
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Describe nosocomial infections and hospital-acquired illnesses  
 

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی : سامانه نوید 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 1مدت زمان:      مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه يازدهم



 ه تحصیلی: پرستاری:   پرستاری                                                گروه آموزشی:  پرستاری                                   مقطع / رشتدانشکده

 99/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی پرستاری
 

 
 01-01روز:   دوشنبه                           ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 -تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 9تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Pain Interventionsعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  

 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Define pain and identify its classification  
 Follow nursing clinical guidelines: pain assessment and measurement 
 Describe nurse’s role in pain management  

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی : سامانه نوید 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 خواهد شدعنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم 

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 1مدت زمان:      مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه دوازدهم

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

 92/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی پرستاری
 

 
 01-01ساعت:      روز:   دوشنبه                      

 نوع واحد: نظری
 

 -تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 9تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 



 

 Pain Interventionsعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  
 Define pain and identify its classification  
 Follow nursing clinical guidelines: pain assessment and measurement 
 Describe nurse’s role in pain management  

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی : سامانه نوید 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 1مدت زمان:      مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 جلسه سیزدهم

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

 6/2/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی پرستاری
 

 
 01-01روز:   دوشنبه                           ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 -تعداد دانشجويان  : 

 علی حسینیمسئول درس: سید  9تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

 Pain Interventionsعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Upon completion of this chapter, you should be able to:  
 Define related key terms and expand your vocabulary knowledge  

 Define pain and identify its classification  
 Follow nursing clinical guidelines: pain assessment and measurement 
 Describe nurse’s role in pain management  



 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی : سامانه نوید 

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 1مدت زمان:      مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  

  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 جلسه چهاردهم
 

 ه تحصیلی: پرستاری:   پرستاری                                                گروه آموزشی:  پرستاری                                   مقطع / رشتدانشکده

 01/01/0011تاريخ ارائه درس :  0010-0011سال تحصیلی  :  

 نام درس )واحد(  :  زبان تخصصی پرستاری
 

 
 01-01روز:   دوشنبه                           ساعت: 

 نوع واحد: نظری
 

 -تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: سید علی حسینی 9تعداد واحد: 

 سید علی حسینی  :مدرس دقیقه 01مدت کالس: 

 01/6/0011تاريخ تدوين 

 

  reviewعنوان جلسه : 

 هدف جلسه :  
Reviewing the content presented during the semester and giving further explanations   

 

 روش آموزش :     مجازی         

 امکانات آموزشی : سامانه ادوبی كانکت

 فعالیت آموزشی :   متعاقبا اعالم خواهد شد 

 متعاقبا اعالم خواهد شدعنوان و نوع آزمون : 

  English for the Students of Nursingمنبع درس : 

  دقیقه 1مدت زمان:      مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه  01مدت زمان:  



  دقیقه  01مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 


