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 «بسمه تعالی»

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 جلسه اول:

 دانشجویان ترم دوم کارشناسی پرستاری مخاطبان:                          مفاهیم پایه پرستاری)نظری(: عنوان درس

 21تا  22 دوشنبه : ساعتساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                    واحد2 :)یا سهم استاد از واحد(تعدادواحد

  79/79 اول نیم سال تحصیلی 12/15 تا  10/15شنبه سه )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   زمان ارائه درس:

 خشای حمدا :مدرس        

 اصول و مهارت های پرستاریدرس و پیش نیاز:                                    کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی 
 

 : هدف کلی درس

با مفاهیم پایه م های خود در زمینه علوآشنایی دانشجویان با مفاهیم زیر بنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور تلفیق آموخته 
 پرستاری به هنگام مراقبتبه مددجویان

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 کاربرد فرایند پرستاریمانند آشنایی دانشجویان با مفاهیم زیر بنایی پرستاری  :اولهدف کلی جلسه 

 کاربرد فرایند پرستاریمانند آشنایی دانشجویان با مفاهیم زیر بنایی پرستاری  :اهداف ویژه جلسه اول

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم فرایند پرستاری را توضیح دهد2-2

 پنج مرحله فرایند پرستاری را شرح دهد 2-2

 تفاوت تشخیص های پرستاری با پزشکی را مثال بزند 2-3

 طرح مراقبتی از یک بیمار را بر اساس فرایند پرستاری بنویسد. 2-1

 

 :دومجلسه 

 و سازگاری تنیدگیمانند آشنایی دانشجویان با مفاهیم زیر بنایی پرستاری  :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 تنیدگی ، تطابق و سازگاری را تعریف کند. 2-2

 خصوصیات تنیدگی را تعریف کند2-2

 ثار تنیدگی را در بدن انسان توضیح دهدآ2-3

 انواع سازگاری را شرح دهد2-1

 تدابیر پرستاری در کنترل تنیدگی را توضیح دهد.   2-5
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 :سومجلسه 
 

 : هدف کلی درس

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 اختالل در تصویر ذهنی از خود :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اختالل در تصویر ذهنی از جسم خویش را توضیح دهد 3-2

 دالیل ایجاد اختالل در تصویر ذهنی را شرح دهد3-2

 مراقبت های پرستاری در مورد اختالل در تصویر ذهنی از جسم خویش را توضیح دهد3-3

 :چهارمجلسه 

 مربوطه شوک و مراقبت های پرستاری   هدف کلی درس :

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 شوک و انواع آن :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد-4

 ببرد شوک را تعریف نموده و تنواع آن رانام 1-2

 مراحل جبرانی شوک را توضیح دهد 1-2

  عالئم و نشانه های شوک را شرح دهد 1-3

1 

 :پنجمجلسه 

 مربوطه شوک و مراقبت های پرستاری ادامه  : هدف کلی درس

 شوک و انواع آن :پنجم هدف کلی جلسه

 :پنجم اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد-5

 



3 
 

 اقدامات اصلی در درمان شوک را توضیح دهد    2-5

 مراقبت های پرستاری در شوک را بیان نماید 2-5

 

  جلسه ششم:

 هدف کلی درس :

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 صدمات و ترمیم سلولیجلسه:اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 آسیب سلولی را تعریف کند 6-2

 مراحل آسیب سلولی را توضیح دهد 6-2

 ترمیم و انواع آنرا بشناسد  6-3

 تفاوت ترمیم و التیام را شرح دهد. 6-1

 جلسه هفتم:

 هدف کلی درس :

 جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر ا

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 سالمندی و سالمند شناسی:مهفتهدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه جلسه:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 سالمندی را تعریف کند 9-2

 تغیرات دستگاه های بدن را در سالمندی توضیح دهد 9-2

 مشکالت رایج سالمندی را نام ببرد 9-3

 تدابیر پرستاری الزم برای مشکالت سالمندی را شرح دهد 9-1

 

 م:هشتجلسه 
 هدف کلی درس :

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
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 امتحان میان ترم از مباحث تدریس شده  و ادامه درس     م :هشت هدف کلی جلسه
 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 پایان دانشجو قادر باشددر 

 : در پایان دانشجو قادر باشدو  تعریف واصول و سطوح پیشگیری ،پیشگیری :

 پیشگیری سطح اول ، دوم و سوم راتوضیح دهد7-2

 اثر بیحرکتی را بر روی دستگاه های بدن را شرح دهد 7-2

  مفهوم معلولیت و توانبخشی پیشگیری از بی حرکتی را توضیح دهد 7-3
29 

 

  م:نهجلسه 

 : هدف کلی درس

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 کنترل عفونت در بیمارستان : :منهاهداف ویژه جلسه 

 کنترل عفونت در بیمارستان ،نقش پرستار در کمیته های کنترل عفونت:منهاهداف ویژه جلسه 

 

 باشددر پایان دانشجو قادر 
 چرخه عفونت را بشناسد و حلقه های شش گانه را توضیح دهد 21-2
 نقش پرستار در کمیته های کنترل عفونت را شرح دهد 21-2
 تدابیرپرستاری برای کنترل عفونت های بیمارستانی را مثال بزند 21-3
 

   هفته دهم:

 : هدف کلی درس

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 :به تفکیک اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه

  دهمهدف کلی جلسه 

 مرگ را تعریف  کند9-2

 عالیم بالینی بیمار در مرحله پایانی را شرح دهد 9-2

 مراقبت های پرستاری در مرحله پایان عمر را توضیح دهد 9-3

 تغییرات جسد بعد از مرگ را توضیح دهد. 9-1

 تجویز مرگ از روی ترحم را توضیح دهد 9-5
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 یازدهمهفته 
 

 : هدف کلی درس

 )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات :

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 و بیولوژی سرطان( -پاتوبیولوژی -علت شناسی–اپیدمیولوژی  –مفهوم سرطان ) تعریف سرطان  :دهمازیاهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 کند سرطان را تعریف22-2
 مراحل رشد و تقسیم سلول طبیعی را بیان کند 22-2
 انواع اختالالت رشد سلول های غیر طبیعی را توضیح دهد 22-3
 مشخصات سلول های بدخیم را توضیح دهد 22-1
 فاکتور های موثر بر رشد تومور را نام ببرد  22-5

 :دوازدهمهفته 22
 در پایان دانشجو قادر باشد

 پاتوفیزیولوژی سرطان را توضیح دهدولوژی و یات 23-2
 -نحوه نام گذاری تومور ها را را شرح دهد 23-2
 انواع راه های گسترش سرطان را توضیح دهد 6

 هفته سیزدهم:

 : هدف کلی درس

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

  
 درمان بیماران مبتال به سرطان را توضیح دهدانواع روش های جراحی در  13-1
 رادیو تراپی را بشناسد و توضیح دهددرمان های رایج انواع  13-2

 مراقبت از بیماران با رادیوتراپی خارجی را توضیح دهد 13-3
 انواع روش های محافظتی در برابر اشعه را توضیح دهد. -13-4
  ایمنی تراپی را توضیح دهد 13-5

 

 چهاردهم:جلسه 

 : هدف کلی درس

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :چهاردهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

  دسته بندی دارو های شیمی درمانی را توضیح دهد 14-1
 روش های شیمی درمانی را توضیح دهد 14-2
   ردعوارض شیمی درمانی را نام بب 14-3
 هیپرترمی را توضیح دهد 14-4
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 جلسه پانزدهم:

 : هدف کلی درس

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 پانزدهمهدف کلی جلسه 

 : پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 پیشگیری از سرطان و نقش پرستار ، سرطان در سالمندی،فوریت های انکولوژی : 15-1
  موارد اورژانس در سرطان را نام ببرد 15-2
 اورژانس های انکولوژی را توضیح دهد  15-3
 نقش پرستار  در پیشگیری از سرطان  را توضیح دهد.  15-4
 در مورد سرطان در سالمندی،توضیح دهد. 15-5

 

 جلسه شانزدهم:

 : هدف کلی درس

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 شانزدهماهداف ویژه جلسه 
 مفهوم معلولیت و توانبخشی

 مفهوم معلولیت و توانبخشی را توضیح دهد 16-2

 بازتوانی ، نوتوانی و توانبخشی را شرح دهداصول و فلسفه  16-2

 و بیان کند انواع بازتوانی را بشناسد 16-3

 آشنایی داشته باشد و بتواند آن ها را توضیح دهد با تجهیزات و امکانات و کاربرد وسایل نوتوانی و توانبخشی 16-1

 

 :هفدهمهفته 
 

 : هدف کلی درس

 : )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 مراقبت در بیماری های حاد و مزمن : :هفدهمهدف کلی جلسه 
   

 :هفدهم اهداف ویژه جلسه
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم بیماری های حاد و مزمن را بیان کند 17-1
 شیوع و علل بیماری های مزمن را شرح دهد 17-2
 مزمن را توضیح دهدمراحل بیماری های  17-3
 تدابیر پرستاری در بیماری های مزمن را توضیح دهد.17-4
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 منابع:

1- Smeltzer, S,C Brunner and Suddarths, “ Text book of Medical Surgical Nursing”(last ed) 
Philadelphia: Lippincott. 

2- Black, H, M,Hawks,J.H. , Keeen,A.M,” Medical Surgical Nursing”.(last ed)   

3-Polask, A.L., Tatro,S.E., Luckmann’sCire,” Principle and practice of  Medical Surgical 
Nursing”.(last ed). Philadelphia 

 سخنرانی ، ، پرسش و پاسخروش تدریس:

 

 وایت برد ، پاورپوینت وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

 روش آزمون
سهم از نمره کل)بر حسب 

 درصد(
 ساعت تاریخ

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------ کوئیز

   هفت نمره کتبی ترمآزمون میان 

   نمره دوازده کتبی آزمون پایان ترم

 حضور فعال در کالس

فعالیتهایی 
مانند)تکالیف( شرکت 

 پرسش و پاسخدر 

 عدم غیبت

   نمره 2

 

 حضور به موقع در کالس ، انجام تکالیف کالسی و شرکت در بحث های علمیمقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 دانشکده EDOنام و امضای مسئول               نام و امضای مدیر گروه:                           نام و امضای مدرس:      

 :یخ ارسال تاریخ تحویل:                                                تاریخ ارسال:                                                  تار 
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 جدول زمان بندی

 55/51 -55/51روز و ساعت جلسه : سه شنبه 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 احمد خشای زیر بنایی پرستاری مانند کاربرد فرایند پرستاریآشنایی با مفاهیم  97/7/3 5

 احمد خشای  تنیدگی و سازگاریآشنایی با مفاهیم زیر بنایی پرستاری مانند   97/7/10 1

 احمد خشای اختالل در تصویر ذهنی از خود آشنایی با مفاهیم زیر بنایی پرستاری مانند  97/7/17 3

 احمد خشای پرستاری مربوطه  و انواع آنشوک و مراقبت های  97/7/24 4

 احمد خشای ادامه  شوک و انواع آن و آشنایی با درمان و مراقبت های پرستاری الزم 5/8/69 5

 احمد خشای صدمات و ترمیم سلولی   97/8/8 9

 احمد خشای سالمندی و سالمند شناسی  97/8/15 7

8 97/8/22 

 امتحان میان ترم

ارائه مداخالت پرستاری از  -اصول و سطوح پیشگیری ، تعریف ، پیشگیری

 پیشگیری تا توانبخشی

 احمد خشای

 احمدخشای کنترل عفونت در بیمارستان ،نقش پرستار در کمیته های کنترل عفونت 97/8/29 6

 احمدخشای مرگ و مراحل رویارویی با آن  و مراقبت های پرستاری مربوطه 97/9/6 51

55 13/6/97 
سرطان ) تعریف سرطان ، اپیدمیولوژی، علت شناسی، پاتوبیولوژی و مفهوم 

 بیولوژی سرطان(
 احمد خشای

51 20/6/76 
تومورها ) شناخت سلول ، تفاوت سلول طبیعی با سرطان ، تغییرات سلولی 

 ،تفاوت تومورهای خوش خیم وبدخیم
 احمد خشای

 احمد خشای ی پرتودرمانی، ایمنی درمان  -درمان های سرطان: جراحی ،  27/6/97 53

 احمد خشای شیمی درمانی ، گرمادرمانی  ،  -ادامه درمان های سرطان : 4/10/97 54

55 11/51/97 
نقش پرستار  در پیشگیری از سرطان ، سرطان در سالمندی،فوریت های  

 انکولوژی 

 احمد خشای

59 18/51/97 
بازتوانی،نوتوانی و مفهوم معلولیت و توانبخشی ، تعریف ، اصول و فلسفه 

 توانبخشی ،انواع بازتوانی
 احمد خشای

 احمد خشای مفهوم مراقبت های پرستاری در بیماری های حاد و مزمن   25/51/97 57

 
 


