
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 14/6/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041اول سال تحصيلي نيمسال سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                 يکشنبه  روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرانجام خانم :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 تعریف سالمت و بیماری، منشا و طبقه بندی بیماریها، عوامل موثر در ایجاد بیماری:  جلسهعنوان 

 طبقه بندی بیماریها، عوامل موثر در ایجاد بیماری تعریف سالمت و بیماری، منشا وبا آشنایی  : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 .مفاهیم سالمت و بیماری را توضیح دهد 

 عوامل موثر بر سالمت را تعریف کند 

 تعدیل عوامل خطر ساز و تغییر رفتارهای بهداشتی را بیان کند 

 ترکیبی       /     مجازی        /           حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24     :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    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

 



 
 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 12/6/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                يکشنبه   روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرانجام خانم :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آب و الکترولیت:  جلسهعنوان 

آشنایی با مفاهیم اسمز، انتشار، فیلتراسیون و انتقال فعال و آشنایی با نقش  کلیشه ، ریشه و  شدد درون ریشز در  : جلسههدف کلی 

 تنظیم میزان مایعات بدن

 

 :  اختصاصیاهداف 
 اسمز و انتشار را تعریف کند 

 عوامل موثر بر اسمواللیته سرم و ادرار را نام ببرد 

  دد درون ریز در تنظیم مایعات بدن بیان کندنق  کلیه، ریه و  

 فیلتراسیون و انتقال فعال را تعریف کند 

 تظاهرات بالینی در کمبود حجم مایعات را شرح دهد 

  بدن )هایپرولمی( را بیان کندتظاهرات بالینی در افزای  حجم مایعات 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 9/2/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:              شنبه     روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرانجامخانم  :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آب و الکترولیت:  جلسهعنوان 

 آشنایی با اختالالت مربوط به افزای  و کاه  ) سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و...( : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
  شرح دهدعالئم افزای  و کاه  سدیم بدن را 

 عالیم افزای  و کاه  پتاسیم را شرح دهد 

 عالئم افزای  و کاه  کلسیم بدن را بیان کند 

 اقدامات پرستاری الزم را در اختالالت مربوط به الکترولیتها را توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 جلسه چهارم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 24/2/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041تحصيلي نيمسال اول سال سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                 يکشنبه  روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 اسدی الری خانم :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت خونی :  جلسهعنوان 

آشنایی با سلولهای خونی و اختالالت مربوط به گلبولهای قرمز و انشوا  آنمشی )هیپوپرولیفراتیشو، همشولیز، خشون : جلسههدف کلی 

 ریزی(

 

 :  اختصاصیاهداف 
 انوا  آنمی را نام ببرد 

  تشخیصی و درمانی الزم را در انوا  کم خونی  توضیح دهداقدام 

 عملکرد سلولهای خونی را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه پنجم
 
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 22/2/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:           يکشنبه        روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای دكتر رضوی :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

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

 آناتومی و فیزیولوژی و اقدامات و تستهای تشخیصی در بیماریهای قلبی را بشناسد : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 آناتومی قلب را توضیح دهد 

  رح دهدشفیزیولوژی قلب را 

 روشهای تشخیصی در تشخیص بیماران مبتال به بیماریهای قلبی و عروقی را بیان کند 

 چگونگی انجام مراقبتهای پرستاری مربوط به هر کدام از روشهای تشخیصی را توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، ، اسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 11/2/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:            شنبه       روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای دكتر رضوی :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

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

 آشنایی با اختالل ریتم و هدایت قلبی  : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 انوا  دیس ریتمی های قلبی را نام ببرد 

   دیس ریتمی ها ی قلبی را شرح دهد.درمان هرکدام از انوا 

 اقدامات پرستاری الزم مربوط به هرکدام از دیس ریتمی ها را توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 10/2/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:           يکشنبه        روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجامخانم  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 خانم اسدی الری :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت خونی:  جلسهعنوان 

 ایی با بیماری پلی سیتمی، نوتروپنی  و لنفوپنیآشن : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 عالئم پلی سیتمی  را شرح دهد 

 اقدامات پرستاری الزم را در پلی سیتمی را شرح دهد 

 اقدامات پرستاری الزم را در نوتروپنی بیان کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 2/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:          يکشنبه        روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 خانم اسدی الری :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت خونی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با لوسمی و انوا  آن، لنفوما و مولتیپل میلوما : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 انوا  لوسمی را نام ببرد 

 اقدامات پرستاری الزم را در بیماری لوسمی را شرح دهد 

  عالئم بیماری مولتیپل میلوما را بیان کند 

 انوا  لنفوما را نام ببرد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم
 
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 2/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                شنبه   روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای دكتر رضوی :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های دستگاه قلب و عروق )علل ،عالئم ، روشهای تشخیصی و درمانی(:  جلسهعنوان 

 نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونر آشنایی با بیماری: جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
  بیماری عروق کرونر را شرح دهدعلل نارسایی قلبی و 

 عالئم نارسایی قلبی را توضیح دهد 

 اقدامات تشخیصی و درمانی الزم مربوط به بیماری عروق کرونر را بیان کند 

 .اقدامات پرستاری الزم مربوط به بیماری عروق کرونر را توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    



  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 8/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:               يکشنبه    روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 خانم اسدی الری :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت خونی :  جلسهعنوان 

 DICآشنایی با اختالالت خون ریزی دهنده )ترومبوسیتوپنی، هموفیلی( و  : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 را شرح دهد اقدامات تشخیصی و درمانی را در ترومبوسیتوپنی 

 مراقبتهای پرستاری الزم را در بیماری هموفیلی را شرح دهد 

  عالئم اختاللDIC را نام ببرد 

  اقدامات پرستاری الزم را درDIC را توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک ، ، ویدئو پروژکتوراسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 جلسه يازدهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 21/8/2042 ارائه درس :تاريخ  2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                يکشنبه   روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 

 بیماری های تنفسی )علل، عالئم، روشهای تشخیصی و درمانی(:  جلسهعنوان 

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی را بشناسد : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 آناتومی سیستم تنفسی را شرح دهد 

 فیزیولوژی سیستم تنفسی را بیان کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24     مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 12/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                شنبه   روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای دكتر رضوی :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های دستگاه قلب و عروق ) علل، عالئم، روشهای تشخیصی و درمانی(:  جلسهعنوان 

 بیماریهای قلبی مادرزادی و اورژانسهای جراحی قلب را بشناسد : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
  مربوط به بیماری های قلبی مادرزادی را شرح دهداقدامات تشخیصی و درمانی الزم 

 اقدامات پرستاری الزم در ارتباط با اورژانس های جراحی قلب را شرح دهد 

  الزم در ارتباط با بیماری های قلبی مادرزادی را شرح دهداقدامات پرستاری 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سيزدهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 11/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:         يکشنبه          روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های تنفسی )عالئم، علل، روشهای تشخیصی و روشهای معاینه(:  جلسهعنوان 

 روشهای تشخیصی و روش های معاینه در بیماریهای تنفسی را بشناسد : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
  بیان کندروشهای تشخیصی در تشخیص بیماران مبتال به بیماریهای سیستم تنفسی را 

 .نحوه ی انجام ومراقبتهای پرستاری مربوط به هر کدام از روشهای تشخیصی را شرح دهد 

 .معاینات فیزیکی در سیستم تنفسی فوقانی را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، ، ویدئو پروژکتور و اسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  



  دقيقه  14مدت زمان:     بخش دوم درس 

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهاردهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 19/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:             يکشنبه      روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 بیماری های تنفسی )عالئم، علل، روشهای تشخیصی و روشهای معاینه(:  جلسهعنوان 

 رینیت، سینوزیت، فارنژیت و...( را بشناسداختالالت سیستم تنفسی فوقانی  ) : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
  فوقانی را نام ببردانوا  اختالالت سیستم تنفسی 

 عالئم هر کدام از اختالالت سیستم تنفسی فوقانی را شرح دهد 

 اقدامات تشخیصی و درمانی هر کدام از اختالالت سیستم تنفسی فوقانی را شرح دهد 

 مراقبتهای پرستاری را در هرکدام از اختالالت سیستم تنفسی فوقانی را بیان کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پانزدهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 1/9/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:              شنبه     روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای دكتر رضوی :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های دستگاه قلب و عروق ) علل، عالئم، روشهای تشخیصی و درمانی(:  جلسهعنوان 

 سیستم وریدی و شریانی را بشناسدبیماری های مربوط به : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 عالئم مربوط به بیماریهای وریدی و شریانی را بیان کند 

 اقدامات تشخیصی و درمانی مربوط به هرکدام از اختالالت سیستم وریدی و شریانی را توضیح دهد 

 سیستم وریدی و شریانی را شرح دهد. اقدامات پرستاری الزم مربوط به هر کدام از اختالالت 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 



 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شانزدهمجلسه 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 6/9/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:             يکشنبه      روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 معاینه(بیماری های تنفسی )عالئم، علل، روشهای تشخیصی و روشهای :  جلسهعنوان 

 آسم و ...( را بشناسد  وCOPDمزمن ریوی )بیماریهای  : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 علل بروز هر کدام از بیماریهای مزمن ریوی را شرح دهد 

 اقدامات تشخیصی و درمان هر کدام از بیماریهای مزمن ریوی را بیان کند 

  کدام از اختالالت مزمن ریوی را شرح دهدمراقبتهای پرستاری را در هر 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 



 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 

 جلسه هفدهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 21/9/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:             يکشنبه      روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای دكتر رضوی :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و درمانی(بیماری های دستگاه قلب و عروق ) علل، عالئم، روشهای تشخیصی :  جلسهعنوان 

 افزای  و کاه  فشار خون و عوارض ناشی از آنها را بشناسد: جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 پرفشاری خون را تعریف کند 

 انوا  پرفشاری خون را بیان کند 

 اقدامات پرستاری الزم در کنترل بیماری پرفشاری خون را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هجدهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 29/9/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:          شنبه         روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 خانم سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

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

 آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری و اقدامات تشخیصی در بیماری های کلیه را بشناسد : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 ساختمان و عملکرد کلیه و سیستم ادراری را شرح دهد 

 انوا  تستهای تشخیصی جهت تشخیص بیماران مبتال به اختالالت سیستم ادراری را بیان کند 

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

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 



 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه نوزدهم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 14/9/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:           يکشنبه        روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های تنفسی )عالئم، علل، روشهای تشخیصی و روشهای معاینه(:  جلسهعنوان 

 مونی ، آبسه ریوی، سل ریوی و...( را بشناسدوعفونتهای شایع سیستم تنفسی ) پن: جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 عالئم هر کدام از اختالالت عفونی سیستم تنفسی را بیان کند 

  توضیح دهدز اختالالت عفونت سیستم تنفسی در هر کدام ااقدامات درمانی الزم 

  در مورد هر کدام از اختالالت عفونی سیستم تنفسی را بیان کند مراقبتهای پرستاری الزم 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، ، اسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه بيستم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 16/9/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041 نيمسال اول سال تحصيليسال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:           شنبه        روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای دكتر رضوی :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 بیماری های دستگاه قلب و عروق ) علل، عالئم، روشهای تشخیصی و درمانی(:  جلسهعنوان 

 آشنایی با تب روماتیسمی و بیماریهای دریچه ای قلب : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 عالئم تنگی دریجه میترال را نام ببرد 

  درمانی در تنگی دریچه میترال را شرح دهداقدامات 

 مراقبتهای پرستاری الزم در ترمیم و تعویض دریچه قلب را شرح دهد 

 عالئم رگورژیتاسیون آئورت را نام ببرد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، ، ویدئو پروژکتور و اسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترمپایان عنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه بيست و يکم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 12/9/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:             يکشنبه      روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 آقای عوض پور :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 بیماری های تنفسی )عالئم، علل، روشهای تشخیصی و روشهای معاینه(:  جلسهعنوان 

 بیماریهای آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسی را بشناسد: جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
  نام ببرد آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسی راعلل بروز هر کدام از بیماریهای 

  نام ببرد آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسی رااقدامات تشخیصی و درمانی هر کدام از بیماریهای 

  کند بیان آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسی رامراقبتهای پرستاری را در هر کدام از بیماریهای 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24     مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه بيست و دوم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 0/24/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:              يکشنبه     روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرانجام خانم :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

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

 ادراری ) پیلونفریت، سیستیت، گلومرولونفریت( را بشناسداختالالت عفونی سیستم : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 علل  ایجاد سیستیت را بیان کند 

 عالئم سیستیت را بیان کند 

 علل پیلونفریت را نام ببرد 

 علل و عالئم گلومرولونفریت را بیان کند 

 مراقبتهای پرستاری در گلومرولونفریت را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 جلسه بيست و سوم
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 24/24/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                شنبه  روز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجام خانم مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 سرانجام خانم :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

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

 تومورهای دستگاه ادراری را بشناسد نارسایی حاد و مزمن کلیه و: جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 علل و عالئم نارسایی حاد کلیه را بیان کند 

  مراقبتهای پرستاری در نارسایی حاد کلیه را شرح دهد 

 علل و عالئم نارسایی مزمن کلیه را بیان کند 

 علل و عالئم تومورهای کلیوی را نام ببرد 

  درمانی در تومورهای کلیه را شرح دهد.اقدامات 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چهارم جلسه بيست و
 

 کارشناسی،هوشبری مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 22/24/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                   يکشنبهروز:    (2بيماری های داخلي جراحي  )نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 سرانجامخانم  مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 خانم سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 20/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و درمانیبیماری های کلیه و مجاری ادراری، روشهای تشخیصی :  جلسهعنوان 

 ادراری ) مثانه نوروژنیک، بی اختیاری ادراری، سنگهای سیستم ادراری ( را بشناسدانوا  پاتولوژی سیستم : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 علل مثانه نوروژنیک را بیان کند 

 .اقدامات پرستاری الزم در مثانه نوروژنیک را شرح دهد 

  اختیاری ادراری را نام ببردانوا  بی 

 علل بروز سنگهای سیستم ادراری را بیان کند 

 .مراقبتهای پرستاری الزم را در سنگهای سیستم ادراری را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، ، ویدئو پروژکتور و اسالید پروژکتورامکانات آموزشی: 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

1-Robert K. Stoelting, Ronal D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingston. Last ed. 
2- Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / elsevier. Latest ed. 
3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. Latest ed. 
4-Thomas E Andereoli and Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Latest ed. 

 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


