
 

  

 مفاهیم پرستاری (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

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

 16/11/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

  01دانشجويان  : تعداد  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 04مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری  1044ماه  تاريخ بازنگری : اسفند

. 

 مفهوم تصوير ذهني از خود  عنوان جلسه :

 آشنايي با مفهوم تصوير ذهني از جسم خويشتن هدف كلي جلسه : 

 
 دانشجو بتواند  اهداف اختصاصي : 

 دينما فيرا تعر شتنياز خو يذهن ريتصو . 
 كند نبیارا  نفس به دعتماو ا جسماز  هنيذ تصوير طتباار. 
  هدد حشر يمختلف زندگ یرا در دوران ها خويشتن جسماز  هنيذ تصوير تکاملو  شدر حلامر. 
 توصیف كندرا  خويش جسماز  هنيذ تصويردر  لختالا. 
 دببر منارا  خويشتن جسماز  هنيذ تصوير تغییر به نسبت دفر لعملا عکس بر موثر ملاعو. 

 دينما فیرا توص يذهن ريفرد و خانواده در اختالل در تصو يانطباق ریو غ يانطباق یعکس العمل ها. 
 بیان نمايدرا  جسماز  هنيذ تصوير لختالدر ا ریگازسا كنشوا. 

  شرح دهد.مراقبت های پرستاری درباره اختالل در تصوير ذهني از جسم خويشتن را  
 مجازیروش آموزش : 

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد.  عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

surgical nursing, 14
th

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

 1131د مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری . معماريان ربابه. كاربر -               

 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 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 دومجلسه 
 

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

 11/11/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

 01تعداد دانشجويان  :  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 04مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری 1044ماه  تاريخ بازنگری : اسفند

. 

 مفهوم پیشگیری و سطوح آن و مداخالت پرستاری در پیشگیری ها  عنوان جلسه :

 شناخت انواع سطوح  پیشگیری و مداخالت پرستاری از پیشگیری اولیه تا توانبخشي هدف كلي جلسه : 

 
  اهداف اختصاصي : 

 .مفهوم پیشگیری، تعريف، اصول و سطوح پیشگیری را شرح دهد 
 را مورد بحث قرار دهد. سه سطح از مراقبت های پیشگیری كننده 
  .مداخالت پرستاری در سطوح پیشگیری را توضیح دهد 

 
 مجازیروش آموزش : 

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد.  آزمون : متعاقباَ عنوان و نوع

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

surgical nursing, 14
th

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

 1131معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -               
هینکل جانیس ال، چیوير كری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي  -             

 1136. تهران: جامعه نگر . 1412رواني اجتماعي ، ويراست چهاردهم  برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکي و

پوتر پاتريشیا ای، پری آن گريفین و ديگران. ترجمه ی نجفي طاهره، خاتوني علیرضا و ديگران.  اصول و  -              
 1131فنون پرستاری پوتر و پری. تهران: جامعه نگر. 

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

 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 

 

 
  



 

 سومجلسه 

 

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

 11/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

 01تعداد دانشجويان  :  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 114مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری  1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

. 

 مفهوم تنیدگي و سازگاری عنوان جلسه :

 آشنايي با مفاهیم تنیدگي و سازگاری هدف كلي جلسه : 

 
 دانشجو بتواند   اهداف اختصاصي : 

 كند  فيرا تعر يدگیمفهوم تن. 
 .تنش زاهای مختلف )فیزيکي ، فیزيولوژيک، رواني ، اجتماعي( را با هم مقايسه نمايد . 
 دينما هیعوامل موثر بر پاسخ به تنش را توص. 
 نام ببردتنش را  در پاسخ بهبدن  و رواني کيولوژيزیف عالئم و نشانه های. 
 دهد. حیرا توض عمومي یسازگار سندروم 
 از تنش را نام برد. يعوارض ناش 
 دينما فیدر تنش را توص یمراقبت و مداخالت پرستار. 

 هدد توضیحرا  زیساآرام  یشهارو. 
 مجازیروش آموزش : 

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

 پروژه        /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف          /   

 اعالم می گردد.  عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

surgical nursing, 14
th

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

هینکل جانیس ال، چیوير كری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي  -               
 1136. تهران: جامعه نگر . 1412، ويراست چهاردهم  برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکي و رواني اجتماعي

 1131معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -               

 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 04مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان:    

 دقیقه 14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

  



 

 چهارمجلسه 
 

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

 11/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

 01تعداد دانشجويان  :  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 114مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری  1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

. 

 ناتوانيمفهوم معلولیت و   عنوان جلسه :

 معلولیت نا تواني و آشنايي با مفهوم  هدف كلي جلسه : 

 
 دانشجو بتواند  اهداف اختصاصي : 

  .معلولیت و انواع آن را تعريف كند 
 كنند  يو ابراز م دهيگرد يدچار ناتوان رایكه اخ يمارانیرا كه توسط ب يمعمول يـ روان يروح یها عکس العمل ،
 .دينما نییتع
 با مشکالت مثانه و روده بگنجاند. مارانیمثانه و روده را در برنامه مراقبت ب يآموزش بازتوان 
 

 مجازیروش آموزش : 

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد.  عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

surgical nursing, 14
th

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

 1131. تهران: حیدری .  معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری -               
هینکل جانیس ال، چیوير كری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي  -             

 1136. تهران: جامعه نگر . 1412برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکي و رواني اجتماعي ، ويراست چهاردهم 

پوتر پاتريشیا ای، پری آن گريفین و ديگران. ترجمه ی نجفي طاهره، خاتوني علیرضا و ديگران.  اصول و  -              
 1131فنون پرستاری پوتر و پری. تهران: جامعه نگر. 

 ).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 04مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان:    

  دقیقه 14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 جلسه پنجم

 

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

 13/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

 01تعداد دانشجويان  :  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 114كالس: مدت 

 مدرس: خانم اسدی الری  1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

. 

 مفهوم توانبخشي  عنوان جلسه :

 آشنايي با مفهوم توانبخشي هدف كلي جلسه : 

 
 دانشجو بتواند  اهداف اختصاصي : 

  توضیح دهد.اصول و فلسفه بازتواني ، نوتواني و توانبخشي را 
 .انواع بازتواني را نام ببرد 
 با مشکالت مثانه و روده بگنجاند. مارانیمثانه و روده را در برنامه مراقبت ب يآموزش بازتوان 
 

 مجازیروش آموزش : 

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

 /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          

 اعالم می گردد.  عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

surgical nursing, 14
th

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

 1131معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -               
سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي هینکل جانیس ال، چیوير كری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد  -             

 1136. تهران: جامعه نگر . 1412برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکي و رواني اجتماعي ، ويراست چهاردهم 

پوتر پاتريشیا ای، پری آن گريفین و ديگران. ترجمه ی نجفي طاهره، خاتوني علیرضا و ديگران.  اصول و  -              
 1131ری پوتر و پری. تهران: جامعه نگر. فنون پرستا

 ).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 04مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان:    

  دقیقه 14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

  



 

 ششمجلسه 
 

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

 1/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

 01تعداد دانشجويان  :  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 114مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری  1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

. 

 مفهوم سالمند و سالمندشناسي  عنوان جلسه :

 آشنايي با مفهوم سالمندی هدف كلي جلسه : 

 
  اهداف اختصاصي : 

 دينما فيرا تعر یسالمند مفهوم  . 
 را شرح دهد. یسالمند ،و تکامل شرفتیپ یها یبراساس تئور 
 دينما فیرا توص یدر سالمند عيشا یهايماریو ب کيولوژيزیف راتییتغ  
 كند. انیرا در افراد سالمند ب يكننده و حفظ سالمت یریشگیپ يمراقبت بهداشت تیاهم 
 دينما ييافراد سالمند را شناسا يو جسم ي، شناختيمشکالت مهم ذهن. 
 .مراقبت های پرستاری از سالمندان را شرح دهد. 
 

  روش آموزش : حضوری

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد.  عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

surgical nursing, 14
th

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

 1131معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری .  -               
چیوير كری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي هینکل جانیس ال،  -             

 1136. تهران: جامعه نگر . 1412برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکي و رواني اجتماعي ، ويراست چهاردهم 

 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 04مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان:    

 دقیقه 14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 مهفتجلسه 
 

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

 13/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

 01دانشجويان  : تعداد  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 114مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری  1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

. 

 مفهوم مرگ و مراحل رويارويي با آن  عنوان جلسه :

 آشنايي با مفهوم مرگ و مردن هدف كلي جلسه : 

  اهداف اختصاصي : 
 دينما فيمفهوم مرگ را تعر  
 دينما انیمختلف ب یها هيمرگ را بر طبق نظر مراحل  
 دينما فینسبت به مردن و مرگ را توص یواكنش ها. 
 دينما يمحتضر و خانواده آنها را بررس مارانیب یازهاین. 
 دينما انیمراقبت محتضر را ب ياخالق یجنبه ها. 
 دهد حیرا توض )در حال احتضار( مشرف به مرگ مارانیب از یپرستار مراقبت 

 
  روش آموزش : حضوری

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 اعالم می گردد.  عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

surgical nursing, 14
th

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

 1131مفاهیم و نظريه های پرستاری . تهران: حیدری . معماريان ربابه. كاربرد  -               

 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 04مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان:    

 دقیقه 14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 

 مهشتجلسه 
 

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

 16/1/1041 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلي  :  

  11-11روز:  دوشنبه                               ساعت:   مفاهیم پايه پرستارینام درس )واحد(  :  

 01تعداد دانشجويان  :  1 تعداد واحد: نظری نوع واحد:

 مسئول درس: جناب آقای دكتر رضوی دقیقه 114مدت كالس: 

 مدرس: خانم اسدی الری  1044تاريخ بازنگری : بهمن ماه 

. 

 صدمات و ترمیم سلولي  عنوان جلسه :

 آشنايي با صدمات و ترمیم سلولي هدف كلي جلسه : 

 
 دانشجو بتواند  اهداف اختصاصي : 

 شرح دهد. ی را ، هموستاز و سازگار ياصول ثبات داخل 
 دينما تعريفرا  برگشت قابل غیرو  پذير برگشت سلولي تصدما 
 دببر منارا  سلولي سیبآ هكنند ديجاا ملاعو. 
 هدد توضیحرا  سیبآ به سلولي سخپا. 
  هدد حشررا  ترمیمو  بلتهاافرآيند. 
 با همديگر مقايسه نمايدرا )هايپرتروفي ، آتروفي و ... (  سلولي ترمیم مختلففرآيندهای  اعنوا . 
 تعیین كند. شرح دهد.را و ثبات  یبدن در حفظ سازگار يجبران یها سمیمکان تیاهم 
 كند. يحفظ ثبات بررس یو اثرات آن را بر رو میترم یالگو 
 كند نبیارا  سلولي ترمیمو  سیبآ مختلف حلامردر  ریپرستا یها قبتامر . 

 
  روش آموزش : حضوری

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

 /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه 

 اعالم می گردد.  عنوان و نوع آزمون : متعاقباَ

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

surgical nursing, 14
th

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

هینکل جانیس ال، چیوير كری اچ. ترجمه ی اسمعیلي حسین، عابد سعیدی ژيال. پرستاری داخلي جراحي  -             

 1136. تهران: جامعه نگر . 1412ويراست چهاردهم  برونر و سودارث جلد دوم: مفاهیم بیوفیزيکي و رواني اجتماعي ،

              

 ).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 04مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان :   

 دقیقه 14مدت زمان:    

  دقیقه 14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 

 نهملسه ج

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 10/10/0010تاريخ ارائه درس :  0011 - 10سال تحصیلی  :  

   00 - 01:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 آقای دکتر رضوی:  مسئول درس دقیقه 001:  مدت کالس                 0:  تعداد واحد

 0011اريخ تدوين و بازنگری:  بهمن ماه ت

 

 :  ترتیب حروف الفبا(مدرسین) به 
 دكتر رضوی

. 

 شوک:  مفهوم  جلسهعنوان 

 انواع شوک و مراحل و درمان آن: آشنايی با  جلسههدف کلی 

 در پايان اين جلسه قادر باشد:  دانشجو  اختصاصیاهداف 

 شوک و پاتوفیزيولوژی آن را شرح دهد. -0

 ( را نام ببرد.عفونی ،نافیالکتیکآ ،نیکروژنو ،يعیزتو ،نیکژيوردکا ،لمیکوهیپوطبقه بندی انواع شوک ) -0

 متوسط و شديد با يگديگر مقايسه کند.  –عالئم بالینی شوک هیپوولمیک را در مراحل خفیف  -0

 صدمات سیستم های مختلف را در رابطه با عوارض شوک شرح دهد. -0

 يکديگر مقايسه و شرح دهد.انواع شوک را از نظر اتیولوژی، پاتوفیزيولوژی و مراقبت و درمان طبی و پرستاری با  -1

 ضرورت جايگزينی انواع مايعات را شرح دهد. -6

 داروهای مصرفی در انواع شوک را بشناسد و نکات مراقبتی مربوط به آنها را توضیح دهد. -7

 در مورد اهمیت حمايت تغذيه ای در تمام انواع شوک بحث کند. -8

 اجتماعی از بیمار مبتال به شوک و خانواده اش را شرح دهد. –نقش پرستار در حمايت روانی -9

 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رايانهيتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    
-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10

th
 ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1131معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های پرستاری. تهران: حیدری.  -

 دقیقه  1مدت زمان :     مقدمه  ●

 کلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  11مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان :   

 دقیقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری  ●

 دقیقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس  ●

 

 



 

 دهمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 19/10/0010تاريخ ارائه درس :  0011 - 10سال تحصیلی  :  

   00 - 01:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 
 : نظری نوع واحد

 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  :

 آقای دکتر رضوی:  مسئول درس دقیقه 001:  مدت کالس                 0:  تعداد واحد

 0011اريخ تدوين و بازنگری:  بهمن ماه ت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 دكتر رضوی

. 

 فرايند پرستاری  :  مفهوم جلسهعنوان 

  مراحل، فوايد و اهمیت فرايند پرستاری شنايی باآ:  جلسههدف کلی 

 در پايان اين جلسه قادر باشد:  دانشجو  اختصاصیاهداف 
 فرايند پرستاری را تعريف کند.-0

 مراحل فرآيند پرستاری را به ترتیب اولويت نام ببرد. -0

 . هدد توضیحرا  شیابیارزاجرا و  ی،يزر برنامه ،تشخیص ،سیربر -0
 فرايند پرستاری را برشمارد.فوايد استفاده از -0

 کند. نبیارا  رانبیمااز  قبتامردر  ریپرستا يندآفر همیتا -1

 نمايد تعريفرا  حتمالیو ا قطعی ریپرستا یها تشخیص-6

 نحوه بررسی و گرفتن تاريخچه بیمار توسط پرستار را شرح دهد.-7

 در نقش مصاحبه کننده نام ببرد. مهارت های پرستار را-8

 نگارش تشخیص های پرستاری، مشکالت مشترک، اهداف و برايندهای مورد انتظار را شرح دهد.نحوه -9

 .دببر منارا  یيزر برنامهدر  رنتظاا ردمو نتايج-01

 برنامه مراقبت پرستاری را با توجه به مشکالت بیمار تدوين نمايد.-00

 .هدد توضیح افهدا به يابی ستد انمیز تعییندر  يندآفر مرحله خرينآ انعنو بهرا  يابیارز-00

 برای يک بیمار ارائه دهد. سیستماتیکروش  بهبا استفاده از فرآيند پرستاری يک طرح مراقبت پرستاری -00

 بحث گروهیروش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رايانهيتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    
-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10

th
 ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1131پرستاری. تهران: حیدری.  معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های -

 

 دقیقه  1مدت زمان :     مقدمه  ●

 کلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  11مدت زمان :   

 -مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان :   



 دقیقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری  ●

 دقیقه  1  مدت زمان :  ارزشیابی درس  ●

 

 

 یازدهمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 06/10/0010تاريخ ارائه درس :  0011 - 10سال تحصیلی  :  

   00 - 01:  ساعتشنبه        دو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 آقای دکتر رضوی:  مسئول درس دقیقه 001:  مدت کالس                 0:  تعداد واحد

 0011اريخ تدوين و بازنگری:  بهمن ماه ت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 دكتر رضوی

. 

 نسرطا ممفهو:   جلسهعنوان 

  هارتومو یبند جهو در نسرطا اپیدمیولوژی و پیشگیری از ن،سرطا ممفهو با شنايی: آ جلسههدف کلی 

 در پايان اين جلسه قادر باشد:  دانشجو  اختصاصیاهداف 
 . کند تعريفرا  نسرطا-0

 .  کند کررا ذ نسرطا ژیپیدمیولوا-0

 . هدد حشررا  نسرطادر  تکثیرو  شدر یلگوهاا-0

 . هدد توضیحرا  نسرطا زمتاستا یههارا-0

 . کند نبیارا  نسرطا ژیتیولوا-1

 . هند حشررا  نسرطا ثانويهو  لیهاو یپیشگیر-6

 . کند نبیارا  نسرطا تشخیص یشهارو-7 

  د.کن کررا ذ نسرطا یهارتومو اعنوا یبند مرحلهو  یبند جهدر-8

 مقايسه نمايد.عملکرد و رفتار سلول های طبیعی و سرطانی را با يکديگر -9

 بین تومور خوش خیم و بدخیم افتراق قائل شود.-01

 مواد و عوامل سرطان زای شناخته شده را مشخص نمايد.-00

 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رايانهيتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    
-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10

th
 ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1131پرستاری. تهران: حیدری. معماريان ربابه. كاربرد مفاهیم و نظريه های  -

 

 دقیقه  1مدت زمان :     مقدمه  ●

 کلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 دقیقه  11مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان :   



 دقیقه  01مدت زمان :    بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری  ●

 دقیقه  1زمان :   مدت  ارزشیابی درس  ●

 

 

 دوازدهمجلسه 

 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 00/10/0010تاريخ ارائه درس :  0011 - 10سال تحصیلی  :  

   00 - 01:  ساعت        شنبهدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 آقای دکتر رضوی:  مسئول درس دقیقه 001:  مدت کالس                 0:  تعداد واحد

 0011اريخ تدوين و بازنگری:  بهمن ماه ت

 

 :  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(
 دكتر رضوی

. 

 درمان سرطان هاانواع :   جلسهعنوان 

  حیاجر عملاز  بعدو  قبل ریپرستا قبتامر -حیاجر نمارد:  جلسههدف کلی 

 در پايان اين جلسه قادر باشد:  دانشجو  اختصاصیاهداف 
 . کند کررا ذ نسرطادر  مانیدر افهدا-0

 . کند نبیارا  نسرطادر  نمادر اعنوا-0

 . هدد توضیحرا  ها نسرطادر  حیاجر نمادر-0

 .هدد حشررا  نسرطادر  عمل ازبعد و  قبل ریپرستا قبتامر-0

 بین اهداف درمان سرطان، پیشگیری، تشخیص، درمان، نظارت و تسکین تفاوت قائل شود.-1

 بحث گروهی روش آموزش : سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، 

 دئو پروژکتور ، رايانهيتخته سفید ، وامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :    
-Smeltezer Sc, Bare B(2014), Bruner and suddarth`s Text Book of Medical Surgical 
 Nursing. (10

th
 ed). Philadelphia:Lippincott.  2018 

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

Philadelphia:Saunders. 
 1131یم و نظريه های پرستاری. تهران: حیدری. معماريان ربابه. كاربرد مفاه -

 

 دقیقه  1مدت زمان :     مقدمه  ●

 کلیات درس  ●

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت  ▪

 بخش دوم درس  ▪

 دقیقه  11مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان :   

 دقیقه  01مدت زمان :   

 دقیقه  1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری  ●



 دقیقه  1مدت زمان :    ارزشیابی درس  ●

 

 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                    پرستاریگروه آموزشی:                  پرستاریکده: دانش

 01/10/0011تاريخ ارائه درس :  0011 - 10سال تحصیلی  :  

   00 - 01:  شنبه        ساعتدو:   روز نام درس )واحد(  :  مفاهیم پايه پرستاری 

 نفر 01 تعداد دانشجويان  : : نظری نوع واحد

 آقای دکتر رضوی:  مسئول درس دقیقه 001:  مدت کالس                 0:  تعداد واحد

 0011اريخ تدوين و بازنگری:  بهمن ماه ت

 

 :  ترتیب حروف الفبا(مدرسین) به 
 دكتر رضوی

. 

  نسرطادر  مانیدر شیمیو  مانیدر پرتو:   جلسهعنوان 

 ریپرستا قبتامرو  ارضعو ،نسرطادر  مانیدر شیمیو  مانیدر پرتو با شنايی: آ جلسههدف کلی 

 در پايان اين جلسه قادر باشد:  دانشجو  اختصاصیاهداف 
 . کند تعريفرا  مانیدرپرتو-0

 کند. نبیار ا  مانیدرپرتو اعنوا-0

 .هدد حشررا  مانیدرپرتو ارضعو-0

 . هدد توضیحرا  مانیدرپرتودر  ریپرستا قبتامر-0

 . کند تعريفرا  مانیدر شیمی-1

 . هدد حشررا  مانیدر شیمی یشهارو-6

 .  کند نبیارا  نناآ دهستفاارد اموو  مانیدر شیمی یهادارو اعنوا-7

 . کند نبیارا  پیاکموتر بخش نکنارکا به طمربو يمنیا تنکا-8
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