
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه کیپزش و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
 2گساالن پرستاری بزر:  نام درس

 واحد  1.5میزان واحد: 
 مقطع تحصیلی دانشجویان:  پرستاری رشته تحصیلی:

 شناسیکار
ساختمان محل برگزاری: 

 4شماره
صدیقه مدرس: 
  ،عباسپور

 98-99اول نیمسال 

و  القی ق ، اصول اخالرآیند پرستاری و بهره گیری از مهارت تفکر خایجاد توانایی در دانشجو به منظور ارائه مراقبت به مددجویان بزرگسال و یا سالمند با کاربرد ف : هدف کلی درس

 موازین شرعی در ارائه خدمات و تدابیر پرستاری

 

شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

حیطه و 

 طبقه آن

 روش یاددهی

 یادگیری

وسایل مواد و 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو

 نحوه

ارزشیابی 

 

1 

مروری بر آشنایی با 
آناتومی و فیزیولوژی 

 تنفسی

 دانشجویان بتوانند : -1
 حیطه شناختی:

  آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس فوقانی را شرح دهد -1

آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس تحتاانی را تویاید د    -2

 .هد

هااای ریااوی را تویااید دهااد انت ااار و    حجمهااا و فرفیت -3

 پرفوزیون اکسیژن خون و حبابچه ها را شرح دهد

 . انتقال گازها در خون را تویید دهد -4
 

شناختی و 

 عاطفی

 ایسخنرانی، مباحثه
 گروهی کوچک –

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

90 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
آمادگی برای 
 جلسه آینده

 آغازین

 

                                                 
 

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه کیپزش و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 همراهی نمایند.مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و در  .2

 

2 

آشنایی با روشهای 

ت خیص در بیماریهای 

 تنفسی

 دانشجو یان بتوانند

 حیطه شناختی : 

 م ببردروشهای ت خیص بیماریهای تنفسی را نا -1

،  CXR مراقبتهای پرستاری الزم قبل و بعد از پروسیجرها . -2 

،تستهای  ABG، برونکوگرافی ،  کوپی اسپیرومتری ، برونکوس

قبل و بعد از آسپیراسیون از الزم مراقبتهای پرستاری  -عملکرد ریه ، 

 . را شرح دهد TTA طریق

 نحوه انجام آزمای های ت خیصی را تویید دهد - 3

 عاطفی :حیطه 
 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر-1

 .ندینما یشرکت و همراه تیمباحث مطرح شده با جد در -2

شناختی و 

 عاطفی
 ایسخنرانی، مباحثه

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

90 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
آمادگی برای 

 سه آیندهجل

 تکوینی

3 

آشنایی با درمان و مراقبت 
تنفس  الالت از اخت

 فوقانی

 دانشجویان بتوانند :
 حیطه شناختی:

م و ن انه های و مراقبت و درمان بیماریهای دستگاه تنفس ال ئع -1

 را تویید دهد (...رینیت و النزا سرما خوردگی آنفو)فوقانی 
اری در مورد ت خیص ، درمان وتدابیر پرست الئم ع  -2

 فارنژیت، تونسیلیت وسینوزیت را شرح دهدآلرژی ، سرماخوردگی، 

. . 
 

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .2

شناختی و 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
گروهی کوچک،  –

حل  –نمایشی 
 مسئله

 ت بردوای
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

90 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در

 جلسه آینده

 تکوینی
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4 

آشنایی با درمان و مراقبت 

تنفس  الالت از اخت

 فوقانی

 دانشجویان بتوانند 

 حیطه شناختی :

اه تانفس  و ن انه های و مراقبت و درمان بیماریهاای دساتگ   عالیم -1

، ساارطان انسااداد بینی،خااونریزی بینی،آپنه،انسااداد حنجااره (فوقااانی 

 را تویید دهد حنجره (

، ت ااخیص ، درمااان وتاادابیر پرسااتاری در موردانسااداد   عالیاام  -2

 بینی،خونریزی بینی،آپنه و انسداد حنجره را تویید دهد 

ت خیص ، درمان ، تدابیر پرستاری در انساداد حنجاره را    عالیم،  -3

اقدامات پرستاری و نوتوانی بعد از عمل جراحی سرطان  . شرح دهد

 حنجره را شرح دهد

 :یعاطف طهیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

 .ندینما یشرکت و همراه تی.در مباحث مطرح شده با جد2

شناختی و 

 عاطفی
 ایسخنرانی، مباحثه

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
آمادگی برای 
 جلسه آینده

 تکوینی

5 

آشنایی با درمان و مراقبت 
تنفس  الالت از اخت
 تحتانی

 دانشجویان بتوانند

 حیطه شناختی :

 اهمیت بیماریهای ریوی را در حال حایر تویید دهد -1

ی ، اقدامات ت خیصی ، اقدامات درمانی و بالینعالئم تعریف ،  -2 . 

 ابسه ریه ،تراکئو برون یت حاد را تویید دهد تاللمراقبتی اخ

بالینی ، روشهای ت خیصی مراقبتهای درمان عالئم تعریف ،  .  -3

 پی گیری پنومونی را شرح دهد 

 ا نواع بیماریهای شغلی ریه را نام برده و شرح دهد -4

و راههای پی گیری از بیماریهای شغلی افراد در معرض خطر  . -5

  ریه را بیان نماید

 لیل مبارزه با دخانیات به عنوان یک استراتژی کلی را شرحد  -5

 دهد

شناختی و 

 عاطفی

ای ی، مباحثهسخنران
 پرسش و پاسخ –

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم آموزشی، 

 عکس،

نرم افزار 

Power 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
 تکوینی
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 :یعاطف طهیح

 .به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند سیدر هنگام تدر -1

 .ندینما یشرکت و همراه تی.در مباحث مطرح شده با جد2

6 

درمان و مراقبت از 
بیماریهای انسدادی مزمن 

 و اسم

 دانشجویان بتوانند

 حیطه شناختی : 

ای ت خیصی مراقبتهای درمان و بالینی ، روشه عالئم تعریف ، -1-

  پی گیری برون یت مزمن را شرح دهد

بالینی ، روشهای ت خیصی ، مراقبتهای درمان و عالئم عریف ، ت . -2

 . پی گیری برون کتازی را تویید دهد

بالینی ، روشهای ت خیصی مراقبتهای درمان و عالئم تعریف ،    -3

 . پی گیری آمفیزم را شرح داده

بالینی ، روشهای ت خیصی مراقبتهای درمان و عالیم ، تعریف  - 4

 دهد پی گیری آسم را تویید 

 

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند. .2

3 

شناختی و 

 عاطفی

 ایسخنرانی، مباحثه
 ،پرسش و پاسخ

 وایت برد
 ماژیک

 و پروژکتورویدئ
کتاب، فیلم آموزشی، 

 عکس،

 Powerنرم افزار 

poin 

90 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

کالس وارایه 
 تحقیق

 تکوینی

 آشنایی با سرطان ریه 7

 دانشجویان بتوانند

 حیطه شناختی :

 انواع سرطانهای ریه را تویید دهد . -1
علل بروز و مکانیسم بروز سرطان و عوامل خطر آنرا شرح  .  -2
 هدد
بالینی و اقدامات ت خیصی در مراقبت از الئم پی گیری ، ع .  -3

 سرطان حنجره را تویید دهد

شناختی و 

 عاطفی

 ایسخنرانی، مباحثه
 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم آموزشی، 

 عکس،
 Powerنرم افزار 

poin 

90 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

ارائه -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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بالینی و اقدامات ت خیصی در مراقبت از عالئم پی گیری ،  .  -4
 سرطانهای برونکوژنیک را شرح دهد

 الیان مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از عمل جراحی های مبت .  -5

 . یید دهدبه سرطان ریه را تو

 
 

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

8 

آشنائی با روشهای 
مراقبت تنفسی وسیستم 

 ژدرنا

 دانشجویان بتوانند

 حیطه شناختی :

روشهای مراقبت تنفسی را نام ببرد روش انجام اکسیزن درمانی  - 1

  .را تویید دهد
روش روش انجام تنفس متناوب با ف ار مثبت را تویید دهد  -2

 را تویید دهد الیزرانجام درمان با نبو
 روش انجام فیزیوتراپی قفسه سینه را تویید دهد   -3

روش انجام تنفس دیافراگمی و تنفس با لبهای غنچه را شرح  -4
 دهد
ن درمانی ، تنفس متناوب با ژدر اکسیالزم مراقبتهای پرستاری - . -5

قفسه سینه و انواع تنفس ،ا فیزیوتراپی  الیزر ف ار مثبت درمان با نبو
 را شرح دهد

 .را نام ببرددرناژاندیکاسیون وسیستم  . -6
 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

شناختی و 

 عاطفی

 ایسخنرانی، مباحثه
 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 وژکتورویدئو پر
کتاب، فیلم آموزشی، 

 عکس،
 Powerنرم افزار 

poin 

90 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 کالس
 تکوینی 

 دانشجویان بتوانندآناتومی و فیزیولوژی و  9

 حیطه شناختی :
شناختی و 

ای سخنرانی، مباحثه
 پرسش و پاسخ–

 وایت برد
 ماژیک

120 
پرسش و پاسخ 

در انتهای 
 تکوینی
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بررسی و شناحت در 
 سیستم تولید مثل

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تولیدمثل سیستم تولید  -1

  .دھرح دمثل، تناسلی را ش

  .بررسی سیستم تولیدمثل،تناسلی را به طرزصحید انجام دهد-2

زیابی عملکردسیستم ار در مورداستفاده ت خیصی ایھآزمون -3

 تولیدمثل،تناسلی را به طرزصحید تویید دهد

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .2

 و همراهی نمایند در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت -2

 ویدئو پروژکتور عاطفی
کتاب، فیلم آموزشی، 

 عکس،
 Powerنرم افزار 

point 

ارائه -کالس
 تحقیق کالسی

10 
ساماندهی مراقبت در زنان 

 اللت تناسلیالبه اخت المبت

 یان بتواننددانشجو

 حیطه شناختی :

 ایھ عفونت پرستاری ایھ ومراقبت درمان ا،ھم و ن انه الئع -1

الت ساختاری دستگاه تناسلی،تومورهای الولگن،اخت تناسلی دستگاه

 دھدستگاه تناسلی زنان را تویید د

تولیدمثل  دستگاه سرطان به ال مبت زنان در پرستاری ایھمراقبت -2 .

انی و شیمی درمانی قرار می گیرند راتویید زنان که تحت پرتودرم

 .دهد

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .3

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

 

شناختی 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
 و پرسش و پاسخ

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerم افزار نر

point 

90 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 کالس
 تکوینی

11 

آناتومی وفیزیولوژی و 
بررسی وشناحت 

 پستان الالت اخت

 دانشجویان بتوانند

 حیطه شناختی :

  .دھمروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه پستان را شرح د -1

 بررسی سیستم پستان را به طرزصحید انجام دهد -2

 عملکردسیستم ارزیابی در مورداستفاده ت خیصی ایھآزمون-3- 

 طرزصحید تویید دهد به را پستان

شناختی 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
 و پرسش و پاسخ

 ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 کتاب،جزوه آموزشی،
 Powerنرم افزار 

point 

 تکوینی  پرسش و پاسخ 90
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 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. .4

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

11 

از  مراقبت یھساماند

مددجویان مبتال به 
 پستانالالت اخت

 دانشجویان بتوانند

 حیطه شناختی :

 ایھ بیماری از پرستاری ایھ مراقبت و درمان ا،ھم و ن انه عالئ -1

 در (پستان روفییپرتھک پستان نو ایھ،کیست،بیماری آبسه )پستان

 .دھتویید د را مردان

اللت خوش خیم پستان, بدخیم را م خص الپاتوفیزیولوژی اخت  -2

 دھکرده وتویید د

 به پستان معاینه یھیک برنامه آموزشی برای آموزش خود آگا .-3

 کند تدوین مراقبت درگیر ایھ گروه سایر و بیماران

انی و توان ور جسمی، ایھنیاز و درمان مختلف ایھروش  -4 .

 دھبه سرطان پستان را شرح د البخ ی بیماران مبت

از فرآیند پرستاری به عنوان یک چهارچوب، برای مراقبت از  .-5

به سرطان پستان که تحت عمل جراحی قرار می گیرند  البیماران مبت

 .استفاده کند

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

شناختی 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
 و پرسش و پاسخ

 ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 کتاب،جزوه آموزشی،
 Powerنرم افزار 

point 

 تکوینی  پرسش و پاسخ 90

12 
مربوط به  ت الالاخت

 سیستم تناسلی مردان

 دانشجویان بتوانند

 حیطه شناختی :

 ایھ بیماری از پرستاری ایھقبت مرا و درمان ا،ھو ن انه  الئمع -1

 یدروسل،واریکوسل،ھیضه،اورکیت،اپیدیمیت،ب  سرطان)

 .دھد تویید را (کریپتوارکیدیسم،فیموزیس

شناختی 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
 ش و پاسخو پرس

 ماژیک 
 ویدئو پروژکتور

 کتاب،جزوه آموزشی،
 Powerنرم افزار 

point 

 تکوینی پرسش و پاسخ 90



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه کیپزش و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ایھبیماری از پرستاری ایھ مراقبت و درمان ا،ھو ن انه  الئم ع– 2

 دھخیم سیستم تناسلی مردان را تویید د وخوش بدخیم

 بیماری از پرستاری ایھبت مراق و درمان ا،ھو ن انه  عالئم -  -3

 .دھپروستات و پروستاتیت را تویید د یپرپالزی ھ

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس به درس توجه داشته و با دقت گوش دهند. -1

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نمایند -2

13 
جمع بندی کلی مطالب 

 و رفع مشکل

 دانشجویان بتوانند :
 حیطه شناختی:

 مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح جامعی بدهد. -1

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. -2

 .ف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشدهد -3
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند.

شناختی 

 عاطفی

ای سخنرانی، مباحثه
 و پرسش و پاسخ

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب،جزوه آموزشی،

 Powerنرم افزار 

point 

90 
پرسش و پاسخ 
، حل مسائل 

 داده شده
 یپایان

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی
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