
  

   1400-1401در نیمسال اول سال تحصیلی   2سالمندان   پرستاری بزرگساالن ودرس ( ترکیبی COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 

 معرفی درس: 
ایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد فرآیند پرستاری و  هدف کلی این درس  

 بهره گیری از مهارت تفکر خالق، اصول اخالقی و موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری می باشد. 
و عدم امکان برگزاری کالسها به صورت حضوری،کلیه جلسات این درس    19با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووید   

  به صورت مجازی برگزار خواهد شد. استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط نرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در 

ارگذاری می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد  بخش منابع ب

درس   این  جهت  دهد.  انجام  را  الزم  ارزیابی  تکالیف،  به  دانشجویان  دهی  پاسخ  میزان  و  غیاب  و  لیست حضور  اساس  بر  تواند  می  مربوطه 

انشجو موظف است در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از  تکلیف مشخص خواهد شد که دچهار

 نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد.  

 

 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد : 
 سیستم دفعی ادراری -1-1

 اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان -2-1

 اختالالت گردش خون  -3-1

 اختالالت تنفسی  -4-1

  پرستاری   پیوسته کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:               پرستاری گروه آموزشی      دانشکده :  پرستاری حضرت زینب)س( الرستان 

 واحد  3 :  تعداد واحد 2پرستاری بزرگساالن / سالمندان      :   نام درس

 نظری  نوع واحد :

 نیاز: پیش  

 1فارماکولوژی، پرستاری بزرگساالن / سالمندان 

 روز و ساعت برگزاری کالس:  

 10-12دوشنبه  

 10-12سه شنبه  

 10-12چهارشنبه  

                                          آقای دکتر محمدرضا رضویمسئول برنامه :     

 mrerazavi@yahoo.com   آدرس پست الکترونیکی:          52245009شماره تماس دانشکده:  

   سرکار خانم سارا مقدم -رضا رضوی آقای دکتر محمد –سرکار خانم مرضیه اسدی مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(: 

 آقای دکتر محمدرضا رضوی تهیه و تنظیم :   

 1400شهریورماه   تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 1هدف كلي ❖

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری، تست های تشخیصی و معاینه فیزیکی  
 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

 مداخالت سالمندی مرتبط با عملکرد سیستم ادراری را توصیف کند. ▪

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

 شرح دهد. را اختالالت سیستم ادراری نشانه های عمده در عالئم و   ▪

 

 2هدف كلي ❖

 آشنایی با بیماری های عفونی دستگاه ادراری 
 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

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

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

 د. پاتوفیزیولوژی و تظاهرات بالینی عفونت های دستگاه ادراری فوقانی)پیلونفریت و آبسه های کلیوی( را شرح ده ▪

 

 3هدف كلي ❖

 شناخت انواع سنگ های کلیه و  مجاری ادراری 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 پاتوفیزیولوژی سنگ های مجاری ادراری را توضیح دهد.  ▪

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

 استفاده نماید. سنگ های مجاری ادراری از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به  ▪

 
 4هدف كلي ❖

 آشنایی با تومورهای کلیه و مجاری ادراری، انواع انحرافات ادراری 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

اند    انحراف مسیر ادراری قرارگرفتهاز فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوب مراقبتی برای بیماری که تحت عمل جراحی   ▪

 استفاده نماید. 



 5هدف كلي ❖

   آشنایی با  اختالالت دفع ادرار بزرگساالن، اختالالت عروقی و مادرزادی کلیه

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

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

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

 انواع بی اختیاری ادرار را تعریف کند. ▪

 را توصیف کند. ر طبی بیماری شریان و ورید کلیویپاتوفیزیولوژی، تظاهرات کلینیکی، مراقبت ها و تدابی ▪

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

 6هدف كلي ❖

 آشنایی با صدمات دستگاه ادراری  

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 علل نارسایی حاد و مزمن کلیوی را شرح هد.  ▪

 درمانی دیالیز خونی، دیالیز صفاقی و درمان های مستمر جایگزینی کلیه را مقایسه نماید. روش های  ▪

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

 توصیف کند.

  استفاده نارسایی حاد و مزمن کلیویچهارچوب مراقبتی برای بیماران مبتال به   از فرآیند پرستاری به عنوان ▪

 ماید. ن

 7هدف كلي ❖

 فیزیکی معاینه و تشخیصی تستهای پستان، و تناسلی مثلی، تولید  سیستم فیزیولوژی و ناتومیآ بر مروری 

 پستان  تولید مثل، تناسلی و  سیستم اختالالت های شایع نشانه و عالیم و

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل و پستان را شرح دهد.  ▪

معاینات تشخیصی و آزمایشاتی را که به منظور تعیین تغییرات دستگاه تناسلی و پستان و عملکرد آن ها به کار می رود   ▪

 پرستار را قبل، حین و بعد از این معاینات شرح دهد. و نیز نقش  

 تولید مثل، تناسلی و پستان را توضیح دهد.    عالئم و نشانه های شایع اختالالت سیستم ▪

 8هدف كلي ❖

 ساماندهی و مراقبت پرستاری از زنان مبتال به عفونت های دستگاه تناسلی و لگن و اختالالت ساختاری

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع مختلف عفونت های واژینال و والوواژینال، عالئم، نشانه ها و درمان های هر یک را مقایسه نماید.  ▪



با بهره گیری از فرآیند پرستاری، برنامه مراقبتی برای بیماران مبتال به عفونت های دستگاه تناسلی تنظیم  ▪

 نماید. 

م، نشانه ها، درمان و مراقبت های پرستاری از بیماران مبتال به فرآیندهای التهابی و اختالالت ساختمانی  عالئ ▪

 دستگاه تولید مثل زنان را مورد بحث قرار دهد. 

 9هدف كلي ❖

 تومورهای دستگاه تناسلی)خوش خیم و بدخیم( ساماندهی و مراقبت پرستاری از زنان مبتال به

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 شرح دهد. 

 . از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران تحت عمل هیسترکتومی استفاده کند ▪

 ار مبتال به سرطان دستگاه تولید مثل زنان تحت پرتودرمانی را توضیح دهد.اقدامات پرستاری برای بیم ▪

 10هدف كلي ❖

 اختالالت سیستم تناسلی  مبتال به مردان ساماندهی و مراقبت پرستاری از 

 
 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 انواع پروستاتکتومی را با توجه به مزایا و معایب آن ها با هم مقایسه کند.  ▪

عمل  ▪ تحت  یا  پروستات  سرطان  به  مبتال  بیماران   از  مراقبت  برای  چارچوبی  عنوان  به  پرستاری  فرآیند  از 

 جراحی پروستاتکتومی استفاده کند. 

پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و درمان آن ها را به هم مقایسه کند و شرح اختالالت مختلف آلت تناسلی،   ▪

 دهد. 

 11هدف كلي ❖

 با توجه به تشخیص های پرستاری از مددجویان مبتال به اختالالت پستان ساماندهی و مراقبت 

 اهداف اختصاصي  ❖
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بدخیم پستان را مقایسه کند. پاتوفیزیولوژی اختالالت خوش خیم و   ▪

 رهنمودهای مبتنی بر شواهد برای شناسایی زودهنگام سرطان پستان را خالصه کند. ▪

 یک برنامه آموزشی برای آموزش خودآزمایی پستان تهیه کند.  ▪

 روش های مختلف درمان سرطان پستان را شرح دهد.  ▪

ن را که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند،  نیازهای جسمی، روانی و توانبخشی بیماران مبتال به سرطان پستا ▪

 شرح دهد. 

 از فرآیند پرستاری به عنوان چارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت پستان استفاده کند.  ▪



 
 12هدف كلي ❖

ف  یناتومآبر    ی مرور ❖ تستها  ستمیس   یولوژیزیو  و عروق،  معا  یصیتشخ  یقلب  و    میو عال  یکیزیف  نهیو 

 ی قروع ی قلب   ستمیاختالالت س  ع یشا ینشانه ها

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ارتباط بین ساختار آناتومیک و عملکرد فیزیولوژیک سیستم قلبی عروقی شرح دهد.  ▪

بیماری   ▪ به  مبتال  بیمار  بالینی  معاینه  و  تاریخچه سالمتی  در  فاکتورها  ریسک  از  بررسی  به یک  عروقی  قلبی 

 عمل آورد. 

از تاریخچه سالمتی و معاینه بالینی   ▪ از یافته های کسب شده  را با استفاده  عالئم عمده اختالل قلبی عروقی 

 بیمار تشخیص داده و مورد ارزشیابی قراردهد. 

و  ▪ رایج  های  تست  با  ارتباط  در  پرستاری  مداخالت  سایر  و  بیمار  کردن  آماده  بالینی،  های  شاخص  درباره 

 پروسیجرهای تشخیصی در عملکرد قلبی عروقی و بیماری های مرتبط به آن بحث کند. 

 13هدف كلي ❖

 ی صدر نیمبتال به آنژ مارانیاز ب یپرستار ند یو مراقبت بر اساس فرآ یسامانده

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 های پرستاری آنژین صدری را توصیف نماید. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبت  ▪

 از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به آنژین صدری استفاده کند.  ▪

 14هدف كلي ❖

 انفارکتوس میوکارد  مبتال به مارانیاز ب یپرستار ند یو مراقبت بر اساس فرآ یسامانده

 اهداف اختصاصي  ❖

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان  

 پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبت های پرستاری انفارکتوس میوکارد را توصیف نماید.  ▪

 از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد استفاده کند.  ▪

 وگرافی و آنژیوپالستی را شرح دهد. مراقبت پرستاری از بیمار تحت عمل جراحی قلب، آنژی ▪

 15هدف كلي ❖

 نارسایی قلب مبتال به مارانیاز ب یپرستار ند یو مراقبت بر اساس فرآ یسامانده

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 علت و عالئم بالینی نارسایی قلب را توضیح دهد.  ▪

 شرح دهد. روش اداره بیماران مبتال به نارسایی قلب را  ▪

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

 مراقبت های پرستاری و پزشکی از بیماران مبتال به نارسایی قلبی را توصیف نماید.  ▪

 



 

 16هدف كلي ❖

 آشنایی با بیماری های دریچه قلب 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت دریچه ای قلب را تعریف کند.  ▪

را شرح  ▪ آئورت  و  میترال  دریچه  اختالالت  به  مبتال  بیماران  درمان  و  مراقب  بالینی،  تظاهرات  پاتوفیزیولوژی، 

 . دهد

 17هدف كلي ❖

 کاردیومیوپاتی( آشنایی و شناخت بیماریهای عفونی و ساختمانی قلب)آندوکاردیت، میوکاردیت، پریکاردیت و  

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

میوکاردیت،   ▪ آندوکاردیت،  به  مبتال  بیماران  درمان  و  پرستاری  مراقب  بالینی،  تظاهرات  پاتوفیزیولوژی، 

 پریکاردیت و کاردیومیوپاتی را شرح دهد. 

 

 18هدف كلي ❖

بیماری های عروق محیطی)بیماری بورگر، رینود و آنوریسم  ساماندهی و مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال به  

 آئورت( 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 از معیارهای مناسب برای بررسی گردش خون استفاده کند.  ▪

ک، بیماری های مختلف شریانی)بیماری بورگر، رینود و آنوریسم آئورت(، علل، تغییرات پاتولوژیک و فیزیولوژی ▪

 تظاهرات بالینی، مراقبت، درمان و پیشگیری آن ها را با یکدیگر مقایسه کند.

 19هدف كلي ❖

ب  ان یاز مددجو  یو مراقبت پرستار  یسامانده به  آترواسکلروز، ترومبوز، آمبولی  )یط یعروق مح  ی ها  یماریمبتال 

 شریانی، اختالالت وریدی، واریس و اختالالت لنفاوی( 
 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اقدامات پیشگیری کننده از بروز نارسایی ورید، زخم پا و واریس وریدها را با یکدیگر مقایسه کند. ▪

شریانی،  تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان  بیماری های آترواسکلروز، ترومبوز، آمبولی  علل، تغییرات پاتولوژیک و فیزیولوژیک،   ▪

 اختالالت وریدی، واریس را توصیف کند.

 از فرآیند پرستاری به عنوان چهارچوبی برای مراقبت از بیماران مبتال به بیماری های عروق محیطی  استفاده کند. ▪

 علت، عالئم، درمان و مراقبت پرستاری اختالالت لنف را شرح دهد.  ❖

 

 



 20هدف كلي ❖

ف  ی آناتوم ی شایع اختالالت  عالئم و نشانه ها  ، یکیزیف  نهیمعا  ، فوقانی و تحتانی  ی تنفس  ستم یس   ولوژی یزی و 

 مربوطه 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ساختمان و عملکرد راه های تنفسی و تحتانی را توضیح دهد.  ▪

 پرفیوژن را توضیح دهد.-تهویه، پرفیوژن، دیفیوژن و اختالالت تهویه ▪

 جهت انجام یک بررسی و شناخت جامع از سیستم تنفس را توضیح دهد.روش های مناسب   ▪

 یافته های طبیعی و غیر طبیعی به دست آمده از طریق مشاهده، لمس، دق و سمع سیستم تنفسی را تمییز دهد. ▪

 نشانه های اصلی اختالل عملکرد تنفسی را تشخیص دهد.  ▪

 21هدف كلي ❖

 ی تنفس ستم یمربوط به س  ی صی تشخ یشرح تست ها 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تست های تشخیصی و مراقبت های پرستاری مربوط به آن ها را برای ارزیابی عملکرد تنفسی تعیین نماید.  ▪

 22هدف كلي ❖

 ه یر ی بولو آم افراگم یشناخت اختالالت مربوط به پرده جنب، د

 اهداف اختصاصي  ❖

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره  

 عوامل خطرساز آمبولی ریه، روش های پیشگیری و درمان آن ها را به طور اختصاصی مشخص کند.  ▪

 علت، عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری اختالالت مربوط به پرده جنب و دیافراگم را شرح نماید.  ▪

 23هدف كلي ❖

   هی ر میبدخ یها ی ماریمبتال به ب  مارانیاز ب ی و مراقبت پرستار یسامانده

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

ریه بحث   ▪ به سرطان  مبتال  بیماران  در  مربوطه،  پرستاری  برنامه های  و  درمان  و روش های  عالئم  عوامل خطر،  درباره 

 نماید. 

 24هدف كلي ❖

پرستار  یسامانده مراقبت  مددجو  یو  س   انیاز  اختالالت  به  برونشکتازیتحتان  ی تنفس  ستمیمبتال    ، ی)آسم، 

 ( COPDو   سی بروزیف ک یستیس  ،یآتلکتاز

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

پرستاری، درمان، تشخیص، پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، تعریف، ها، نشانه عالئم، ▪ آسم،  نوتوانی   و پیشگیری فرآیند 

 را شرح دهد.  COPD و سیبروزیف  کیستیس ،یآتلکتاز ،یبرونشکتاز

 در مورد داروهای مصرفی در درمان آسم بحث کند.  ▪



 25هدف كلي ❖

آبسه    ، ی)انواع پنومونیتحتان   ی تنفس  ستم یمبتال به اختالالت س   ان یاز مددجو  یو مراقبت پرستار  یسامانده

 (ه ی ر یعفونت ها ریو سا  یویر

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع بیماری های عفونی ریه را با توجه به علت، عالئم بالینی، اقدامات پرستاری، عوارض و پیشگیری مقایسه کند.  ▪

 استفاده کند. از فرایند پرستاری برای مراقبت از بیماران مبتال به پنومونی، آبسه ریوی و سایر بیماری های عفونی ریه  ▪

 26هدف كلي ❖

 فوقانی   یتنفس ستمیمبتال به اختالالت س  انیاز مددجو ی و مراقبت پرستار یسامانده

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

درمان و  اختالالت سیستم فوقانی تنفسی و بیماری های عفونی این سیستم را با در نظر گرفتن علت بروز، عالئم بالینی،   ▪

 پیشگیری مقایسه کند. 

 از فرآیند پرستاری به عنوان یک چهارچوب برای مراقبت از بیماران با عفونت های سیستم فوقانی تنفس استفاده کند.  ▪

 27هدف كلي ❖

 ه بیماری های شغلی و صدمات قفسه سینه مبتال ب  انیاز مددجو ی و مراقبت پرستار یسامانده

 اهداف اختصاصي  ❖

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در  

 عوارض ترومای قفسه سینه، عالئم بالینی، مداخالت درمانی و مراقبت های پرستاری آن را توضیح دهد.  ▪

 علت، عالئم، درمان و مراقبت پرستاری بیماری های شغلی را توضیح دهد.  ▪

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

   :امکانات آموزشی ❖
، فیلم های    ،سامانه نویداستوری الین ،و با استفاده از نرم افزارهایی شامل    و کامپیوتر  ویدوئو پروژکتور  ،اسالید پروژکتور   ▪

 آموزشی 

   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلی     در نظر دارید؟   درسی  خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله  /آیا کتاب  

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

 

 

 
 



 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعه شده برای  

 
❖ 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.    

 
 

-- 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله 

-  

- 

- 

 

 

...( عالوه بر   • در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و 

 ، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید  منبع درسی کتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور *

عنوان   • به  را   )... و  جزوه  اسالید،  مجموعه  کتاب،  )مانند  دیگری  محتوای  دارید  نظر  در  که  صورتی  منبع  در 

کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  ، مشخصات کامل آن را ذکر  به دانشجویان معرفی کنید   مطالعه بیشتر 

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 
آقای دکتر رضوی، خانم  /  1-6اختالالت سیستم دفعی ادراری اسالید پاورپوینت 

 مقدم 

محتوا هر جلسه   ،در زمان ارائه هر جلسه

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

/  1-4 سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان  اختالالت سیستم  اسالید پاورپوینت 

 خانم اسدی الری 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه  

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه   خانم مقدم  /1-7تنفسی  اختالالت سیستم  اسالید پاورپوینت 

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 

در زمان ارائه هر جلسه، محتوا هر جلسه   آقای دکتر رضوی /   1-8گردش خون   اختالالت سیستم  اسالید پاورپوینت 

 در سامانه نوید بارگذاری خواهد شد
* 



  

 آزمون های خود ارزيابي  ❖

 خیر  بلی    اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون ▪

دانشجویان مهلت پاسخ دادن   نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره   مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 
 

 

 

 

   

 

 

 

 های دانشجويان  تكاليف و پروژه   ❖

 شرح تکلیف  عنوان تکلیف  شماره 
مهلت پاسخ دادن  

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

 دادن مدرس

هدف از ارائه  

 تکلیف 

   تکلیف اول

 کالسی 

ارائه سواالت به صورت تشریحی  

و تستی ،بارگذاری در ماجول  

 تکلیف در سامانه نوید 
سامانه اعالم خواهد شد در اسرع وقت در   

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته  

پس از پاسخ  

 دانشجویان 

مرور جلسات  

سیستم دفعی  

 ادراری  

دوم  تکلیف 

 کالسی 

ارائه سواالت به صورت تشریحی  

و تستی ،بارگذاری در ماجول  

 تکلیف در سامانه نوید 
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد 

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته  

پس از پاسخ  

 دانشجویان 

  مرور جلسات 

سیستم تولید مثل،  

 تناسلی و پستان 

سوم  تکلیف 

 کالسی 

ارائه سواالت به صورت تشریحی  

و تستی ،بارگذاری در ماجول  

 تکلیف در سامانه نوید 
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد 

هفته حداکثر یک 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته  

پس از پاسخ  

 دانشجویان 

  مرور جلسات 

سیستم دفعی  

سیستم  و ادراری

تولید مثل، تناسلی  

    و پستان

 تکلیف

   چهارم

 کالسی 

ارائه سواالت به صورت تشریحی  

و تستی ،بارگذاری در ماجول  

 تکلیف در سامانه نوید 
خواهد شد در اسرع وقت در سامانه اعالم   

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته  

پس از پاسخ  

 دانشجویان 

  مرور جلسات 
 سیستم تنفسی 

 تکلیف

   چهارم

 کالسی 

ارائه سواالت به صورت تشریحی  

و تستی ،بارگذاری در ماجول  

 تکلیف در سامانه نوید 
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد 

حداکثر یک هفته 

ارائه تکلیفپس از   

حداکثر دو هفته  

پس از پاسخ  

 دانشجویان 

  مرور جلسات 
گردش   سیستم

 خون 

ششم تکلیف   

 کالسی 

ارائه سواالت به صورت تشریحی  

و تستی ،بارگذاری در ماجول  

 تکلیف در سامانه نوید 
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد 

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر دو هفته  

پس از پاسخ  

 دانشجویان 

  مرور جلسات 
گردش  سیستم 

سیستم   و   خون

   تنفسی



 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر  بلی    اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

........................................................................................................................................................................................... ...............  

 ................... ......................................................................................................................................................................................................  

 

 

 یر يادگي ی ها تي فعال ريسا ❖

مباحثه دقت    تیو هدا  ی (، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ  ی در سامانه امکان فعال ساز

به    لی. در صورت تماد ینما  ی ادیکمک ز  انیدر دانشجو  یتواند به پرورش تفکر انتقاد -یانجام شود م  یکاف

 :د یینما ل یرا تکم ری امکان موارد ز نیاستفاده از ا

 اتاق بحث )فورم(  ▪

بحث:   موضوع 

.................................................................................................................................................................................................  

 ارزشيابي دانشجويان 

 نحوه محاسبه نمره كل  ❖

 نمره  6سیستم گردش خون:  .1

 نمره  5سیستم تنفسی:  .2

 نمره  3سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان:  .3

 نمره  4سیستم دفعی ادراری:  .4

 0/ 5در جلسات حضوری و انالین:  ابیشرکت فعال در کالس و حضور و غ .5



 نمره  1/ 5های کالسی: تکلیف .6

 بارم نمره تاريخ موارد ارزشیابی 

اول ترم  میان  )سیستم    آزمون 

 پستان(  تولید مثل و
 نمره  3 25/08/1400

)سیستم   دوم  ترم  میان  آزمون 

 تنفسی(

 نمره  5 09/09/1400

ترم پایان  و    آزمون  عروق  و  )قلب 

 سیستم دفعی ادراری( 

 نمره  10 متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد

در   فعال  و شرکت  حضور  و  کالس 

 غیاب

 نمره  5/0 -

 نمره  5/1 . متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد  های کالسی تکلیف

 

 چند گزینه ای خواهد بود. -سواالت ارزشیابی ترکیبی از سواالت صحیح و غلط             

 

 

 مقررات  ❖

از دانشجویان عزیز انتظار می رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی  

 و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نماید : 

 موزشی می باشد.آغیبت مجاز طبق مقررات آیین نامه   (1

 ایر آزمون ها و پایان ترم.س انجام تکالیف و شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و  (2

   .نحوه  امتحان پایان ترم به صورت سؤاالت چند گزینه ای می باشد  (3

مراجعه به منابع معرفی شده جهت مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعتهای  (4

 مشاوره با اینجانب مطرح نمائید 

 10حداقل نمره قبولی: (5

 : طبق مقررات آموزشی می باشد. دفعات مجاز غیبت در کالس  تعداد (6

 

 



ر نیمسال اول سال تحصیلی د 99ی  ورود  پرستاریدانشجویان   2پرستاری بزرگساالن / سالمندان     س جدول زمان بندی در

1400-1401  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارائه 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی  سرکار خانم مقدم  1اختالالت سیستم دفعی ادراری   10-12دو شنبه  29/6/1400

 آزمون پایانی 

 1اختالالت سیستم تنفسی 10-12سه شنبه  30/6/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی  سرکار خانم مقدم 

 آزمون پایانی 

 1  اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان 10-12چهار شنبه  31/6/1400

 

سرکارخانم اسدی  

 الری

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی 

 آزمون پایانی 

 تعطیل رسمی  10-12دو شنبه  5/7/1400

 

    

 2اختالالت سیستم تنفسی 10-12سه شنبه  6/7/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی  سرکارخانم مقدم 

 آزمون پایانی 

 کوئیز آزمون پایانی  سرکار خانم اسدی     مجازی         نرم افزار تولید محتوا            2اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان     10-12چهار شنبه  7/7/1400

 الری                                                                               

 2اختالالت سیستم دفعی ادراری 10-12دو شنبه  12/7/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی  سرکار خانم مقدم 

 آزمون پایانی 

     تعطیل رسمی  10-12سه شنبه  13/7/1400

 3اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان 10-12چهار شنبه  14/7/1400

 

سرکارخانم اسدی  

 الری      

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی 

 آزمون پایانی 

 3ادراری  الالت سیستم دفعی  اخت 10-12دو شنبه  19/7/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی  سرکار خانم مقدم 

 آزمون پایانی 

 3اختالالت سیستم تنفسی   10-12سه شنبه  20/7/1400

 

سرکارخانم       

 مقدم 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی 

 آزمون پایانی 

 کوئیز  رم افزار تولید محتوا ن  مجازی  - - 10 -12چهار شنبه  21/7/1400

 آزمون پایانی 



ر نیمسال اول سال تحصیلی د 99ورودی    پرستاریدانشجویان   2پرستاری بزرگساالن / سالمندان     س جدول زمان بندی در

1401-1400 
 

 

 

 

 

 
 

 تاریخ ارائه 

 4اختالالت سیستم دفعی ادراری 10 -12دو شنبه  26/7/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  آقای دکتر رضوی 

 آزمون پایانی 

 4اختالالت سیستم تنفسی   10 -12سه شنبه  27/7/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  سرکار خانم مقدم

 آزمون پایانی 

 4اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان 10 -12چهار شنبه  28/7/1400

 

سرکارخانم اسدی  

 الری 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی 

 آزمون پایانی 

 5اختالالت سیستم دفعی ادراری  10 -12دو شنبه  3/8/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  آقای دکتر رضوی 

 آزمون پایانی 

 5اختالالت سیستم تنفسی   10 -12سه شنبه  4/8/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  سرکار خانم مقدم

 آزمون پایانی 

 کوئیز آزمون پایانی  نرم اقزار تولید محتوا            مجازی                                                                                                                       10 -12چهار شنبه  5/8/1400

                                         -                              - 

                                                                  

   -                                               10 -12دو شنبه  10/8/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  -         

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  سرکار خانم مقدم 6اختالالت تنفسی  10 -12سه شنبه  11/8/1400

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  آقای دکتر رضوی                          1اختالالت گردش خون  10 -12چهار شنبه  12/8/1400

 آزمون پایانی 

 6اختالالت سیستم دفعی ادراری 10 -12دو شنبه  17/8/1400

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  سر کار خانم مقدم

 آزمون پایانی 

  تعطیل رسمی  10 -12سه شنبه  18/8/1400

 

   

 2اختالالت گردش خون 10-12چهار شنبه  19/8/1400

 

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  آقای دکتر رضوی 

 آزمون پایانی 



ر نیمسال اول سال تحصیلی د 99ورودی  پرستاریدانشجویان   2پرستاری بزرگساالن / سالمندان     س جدول زمان بندی در

1401-1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارائه 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن مجازی  - - 10 -12دو شنبه  1400/ 8/ 24

 آزمون پایانی 

سرکار خانم اسدی  )سیستم تناسلی تولید مثل و پستان(   میان ترم اول    10 -12سه شنبه  1400/ 8/ 25

 الری

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن حضوری

 پایانی آزمون 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن حضوری آقای دکتر رضوی 3اختالالت گردش خون  10  -12چهار شنبه  1400/ 8/ 26

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن مجازی  - - 10 -12دو شنبه  1400/ 9/ 1

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن مجازی  مقدم  سرکارخانم 7تنفسی اختالالت  10 -12سه شنبه  1400/ 9/ 2

 آزمون پایانی 

 چهار شنبه  1400/ 9/ 3

 12- 10   

 نرم افزار تولید محتوا                     آنالین مجازی             آفای دکتر رضوی                                     4اختالالت گردش خون                              

                                 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن مجازی  - - 10 -12دو شنبه  1400/ 9/ 8

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن حضوری  سرکارخانم مقدم  میان ترم دوم )اختالالت سیستم تنفسی(  10 -12سه شنبه  1400/ 9/ 9

 پایانی آزمون 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن مجازی  آقای دکتر رضوی 5اختالالت گردش خون                                    10 -12چهار شنبه  1400/ 9/ 10

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن مجازی  - - 10 -12دو شنبه  1400/ 9/ 15

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید مح ن مجازی  - - 10 -12سه شنبه  1400/ 9/ 16

 آزمون پایانی 

 6اختالالت گردش خون                         10 -12چهارشنبه  1400/ 9/ 17

 

  مجازی  آقای دکتر رضوی

 توا رم افزار تولید مح ن

 کوئیز 

 آزمون پایانی 



 

ر نیمسال اول سال تحصیلی د 99ورودی  پرستاریدانشجویان   2پرستاری بزرگساالن / سالمندان     س جدول زمان بندی در

1401-1400 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارائه 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  - - 10 -12دو شنبه  22/9/1400

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  - - 10 -12سه شنبه  23/9/1400

 آزمون پایانی 

آقای دکتر   7اختالالت گردش خون                               10 -12چهار شنبه  24/9/1400

 رضوی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی 

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  - - 10 -12دو شنبه  29/9/1400

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  - - 10 -12سه شنبه  30/9/1400

 آزمون پایانی 

 کوئیز   نرم افزار تولید محتوا         مجازی               آقای دکتر رضوی                  8اختالالت گردش خون                           10 -12چهار شنبه  1/10/1400

 آزمون پایانی                                                                                                                                                                  

                                                                                        

 - 10 -12دو شنبه  6/10/1400

 

- 

 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن  مجازی 

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  - - 10 -12سه شنبه  7/10/1400

 آزمون پایانی 

 کوئیز  توا رم افزار تولید محن مجازی  - - 10 -12چهار شنبه  8/10/1400

 آزمون پایانی 


