
 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش برنامه ریزی درسیکمیته تخصصی   

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 
 

 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان  پیش نیاز جلسه: دقیقه 021 مدت زمان جلسه: آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس موضوع جلسه: 2پرستاری بزرگساالن و سالمندان  نام درس:

 حشمتی فر نام مدرس: پرستاری -کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی: پرستاریدانشکده: پرستاری دانشکده:

 2-4 -دوشنبه روز و ساعت برگزاری جلسه: 21/00/0999 تاریخ جلسه: چهارم ترم تحصیلی: 99-99 سال تحصیلی:

 

 

 آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،روا

 حرکتی(_نی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

نحوه 

 ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

ارزشیابی آغازین، برقراری ارتباط و 
فیزیولوژی مروری بر تشریح و 

 دستگاه تنفس

(ساختمان و عملکرد سیستم فوقانی و تحتانی راه 0

 های هوایی تنفسی را توصیف کند.

پرفیوژن، دیفیوژن، شنت و نسبت -(نسبت تهویه2

گردش خون ریوی و فرایندهای مربوط به آنها را 

 توصیف کند.

طبیعی و غیر طبیعی ریه را  (تفاوت بین صداهای9

 بداند.
به سواالت با اشتیاق پاسخ گفته و داوطلبانه در بحث (4

 ها شرکت کند.   

 

 شناختی (1

 یشناخت (2

 یشناخت (3

 عاطفی (4

 دانش -1
 دانش -2

 تجزیه و تحلیل -3

 پاسخ دادن -4

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمك آموزشی 

)اسالید ،پاورپوینت ( برگزار 
میگردد و به منظور افزایش 
همكاری دانشجویان وتاکید 
 بر آموزش دانشجو محور ،

بخشی از تدریس به صورت 
 می پرسش و پاسخ اجراء 

 گردد .

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیك 

.ترجمه و ارائه مقاله یا 1
کنفرانس درخصوص 

موضوعات درسی با استفاده از 
اینترنت یا ژورنالهای پرستاری 

 .استادبا هماهنگی 
.مشارکت فعال در بحث ها 2

 و پرسش و پاسخ
 

امتحان میان 
درصد 33ترم:

 نمره نهایی        
کوئیزهای طول  

ترم و پرسش و 
پاسخ کالسی 

درصد نمره 13
 نهایی 

امتحان پایان 
درصد 03ترم 

 نمره نهایی

123 
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 2پیش نیاز جلسه: پرستاری بزرگساالن و سالمندان  دقیقه 021مدت زمان جلسه:  معاینه سیتم تنفسی فوقانیموضوع جلسه:  2نام درس: پرستاری بزرگساالن و سالمندان 

 نام مدرس: حشمتی فر پرستاری -رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی دانشکده:پرستاری دانشکده: پرستاری

 2-4 -ساعت برگزاری جلسه: دوشنبهروز و  22/00/0999تاریخ جلسه:  چهارمترم تحصیلی:  99-99سال تحصیلی: 

 

 

 آشنایی با معاینه سیتم تنفسی فوقانی و روش های تشخیص در بیماری های تنفسی هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،روا)

 حرکتی(_نی

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

سالمت،  تاریخچه بررسی نحوه

 اقدامات و فیزیکی معاینات

 مشکالت ریوی تشخیصی

با معاینات فیزیكی در سیستم تنفسی فوقانی آشنا  (0
 گردد.

 انجام دهد.معاینات فیزیكی در سیستم تنفسی  (2

 انواع حجم های ریوی را توصیف نماید. (9

 تست های عملكرد ریه را توضیح دهد. (4

 آزمایش گازهای خون شریانی را شرح دهد. (5

 پالس اکسیمتری را بیان نماید. (6

بررسیهای تشخیصی پرتونگاری در بیماری های  (2
 تنفسی را بیان نماید.

 

 

 شناختی -1

 شناختی -2

  یشناخت -3

 یشناخت -4

 یشناخت -5

 یشناخت -0

 شناختی -7

 

 دانش -1

 کاربرد -2

 شدان -3

 دانش -4

 دانش -5

 شدان -0

 دانش -7

 

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمك آموزشی 

)اسالید ،پاورپوینت ( برگزار 
میگردد و به منظور افزایش 
همكاری دانشجویان وتاکید 
 بر آموزش دانشجو محور ،

بخشی از تدریس به صورت 
 می پرسش و پاسخ اجراء 

 گردد .

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیك 

 گوش دادن فعال 
 پاسخ به سواالت 

 انجام تكنیك ها

امتحان میان 
درصد نمره 33ترم:

 نهایی        
کوئیزهای طول ترم  

و پرسش و پاسخ 
درصد نمره 13کالسی 

 نهایی 
امتحان پایان ترم 

 درصد نمره نهایی03
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 2نام درس: پرستاری بزرگساالن و سالمندان 
 یسوتمسو یانسوداد یها یماریب موضووع جلسوه: 

   یفوقان یتنفس
 2بزرگساالن و سالمندان  پیش نیاز جلسه: پرستاری دقیقه 021مدت زمان جلسه: 

 نام مدرس: حشمتی فر پرستاری -رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی دانشکده:پرستاری دانشکده: پرستاری

 2-4 -روز و ساعت برگزاری جلسه: دوشنبه 4/02/0999تاریخ جلسه:  چهارم ترم تحصیلی:  99-99سال تحصیلی: 

 عفونت ها و بیماری های انسدادی سیستم تنفسی فوقانی   هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

_)شناختی،عاطفی،روانی

 حرکتی(

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 سیستم عفونتهای

 دستگاه فوقانی

مراقبتهای  و تنفس

 پرستاری

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری بیماری  1
 رینیت را توصیف نماید.

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری رینیت  2
 ویروسی را توصیف نماید.

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری  3
 رینوسینوزیت را توصیف نماید.

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری فارنژیت  4
 را توصیف نماید.

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری التهاب  5
 لوزه ها و الرنژیت را توصیف نماید. 

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری در  0
 انسداد حنجره را شرح دهد.

 شناختی 1

 شناختی 2

  یشناخت 3

 یناختش 4

 یشناخت 5

 یشناخت 0

 شناختی 7

 شدان -1

 دانش -2

 شدان -3

 دانش -4

 دانش -5

 دانش -0

 دانش -7

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمك آموزشی 
)اسالید ،پاورپوینت ( 

 برگزار میگردد 

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیك 

 گوش دادن فعال 
 پاسخ به سواالت 

 پرستاری و ارایه فرایند

امتحان میان 
درصد نمره 33ترم:

 نهایی        
کوئیزهای طول ترم  

و پرسش و پاسخ 
درصد نمره 13کالسی 

 نهایی 
امتحان پایان ترم 

 درصد نمره نهایی03
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 2بزرگساالن و سالمندان  نام درس: پرستاری
 یسوتمسو یانسوداد یها یماریب موضووع جلسوه: 

 تحتانی یتنفس
 2پیش نیاز جلسه: پرستاری بزرگساالن و سالمندان  دقیقه 021مدت زمان جلسه: 

 نام مدرس: حشمتی فر پرستاری -رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی دانشکده:پرستاری دانشکده: پرستاری

 2-4 -روز و ساعت برگزاری جلسه: دوشنبه 00/02/0999تاریخ جلسه:  چهارم ترم تحصیلی:  99-99سال تحصیلی: 

 بیماری های دستگاه تنفس تحتانی هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،روا

 حرکتی(_نی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

یق)دق

 (ه

 

 تحتانی سیستم عفونتهای

مراقبتهای  و تنفس دستگاه 

 پرستاری

 در فرایند یاد دهی شرکت نماید 1

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری  2
 بیماری آتلكتازی را توصیف نماید.

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری  3
بیماری تراکئوبرونشیت حاد را توصیف 

 نماید.

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری  4
 بیماری پنومونی را توصیف نماید.

عالئم، تشخیص، درمان و تدابیر پرستاری  5
 سندرم شدید حاد تنفسی را توصیف نماید.

 

 عاطفی 1

 شناختی 2

 شناختی 3

  یشناخت 4

 یشناخت 5

 
 

 دانش -1

 دانش -2

 دانش -3

 درک -4

 

 

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمك آموزشی 
)اسالید ،پاورپوینت ( 

 برگزار میگردد 

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیك 

 گوش دادن فعال 
 پاسخ به سواالت 

 و ارایه فرایند پرستاری

امتحان میان 
درصد نمره 33ترم:

 نهایی        
کوئیزهای طول ترم  

و پرسش و پاسخ 
درصد نمره 13کالسی 

 نهایی 
امتحان پایان ترم 

 درصد نمره نهایی03
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 2بزرگساالن و سالمندان  نام درس: پرستاری
 یسوتمسو یانسوداد یها یماریب موضووع جلسوه: 

 تحتانی یتنفس
 2پیش نیاز جلسه: پرستاری بزرگساالن و سالمندان  دقیقه 021مدت زمان جلسه: 

 نام مدرس: حشمتی فر پرستاری -رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی دانشکده:پرستاری دانشکده: پرستاری

 2-4 -روز و ساعت برگزاری جلسه: دوشنبه 09/02/0999تاریخ جلسه:  چهارم ترم تحصیلی:  99-99سال تحصیلی: 

 بیماری های دستگاه تنفس تحتانی هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،ر

 حرکتی(_وانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

یق)دق

 (ه

 

 تحتانی سیستم عفونتهای

مراقبتهای  و تنفس دستگاه 

 پرستاری

 یپرستار یردرمان و تداب یص،عالئم، تشخ 1
 .یدنما یفرا توص یپلورز یماریب

 یپرستار یردرمان و تداب یص،تشخ عالئم، 2
 .یدنما یفپلور را توص یوژناف یماریب

 یپرستار یردرمان و تداب یص،تشخ عالئم، 3
 .یدنما یفرا توص یمامپ یماریب

 یپرستار یردرمان و تداب یص،تشخ عالئم، 4
 .یدنما یفرا توص یویادم ر یماریب

به سواالت با اشتیاق پاسخ گفته و  5
 داوطلبانه در بحث ها شرکت کند.   

 

 شناختی -1

  شناختی -2

  یشناخت -3

 یشناخت -4

 عاطفی -5

 
 

 دانش -1

 دانش -2

 دانش -3

 دانش -4

 پاسخ دادن -5

 

 

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمك آموزشی 
)اسالید ،پاورپوینت ( 

 برگزار میگردد 

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیك 

 گوش دادن فعال 
 پاسخ به سواالت 

 فرایند پرستاریو ارایه 

امتحان میان 
درصد نمره 33ترم:

 نهایی        
کوئیزهای طول ترم  

و پرسش و پاسخ 
درصد نمره 13کالسی 

 نهایی 
امتحان پایان ترم 

 درصد نمره نهایی03
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 2پیش نیاز جلسه: پرستاری بزرگساالن و سالمندان  دقیقه 021مدت زمان جلسه:  یهمزمن ر یها یماریب  موضوع جلسه:  2بزرگساالن و سالمندان  نام درس: پرستاری

 نام مدرس: حشمتی فر پرستاری -رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی دانشکده:پرستاری دانشکده: پرستاری

 2-4 -روز و ساعت برگزاری جلسه: دوشنبه 21/0/0999تاریخ جلسه:  چهارم ترم تحصیلی:  99-99سال تحصیلی: 

 آشنایی با بیماری های مزمن ریه  هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،روا

 حرکتی(_نی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

یق)دق

 (ه

 

 بیماری های مزمن ریه و

 مراقبتهای پرستاری

 

 یپرستار یردرمان و تداب یص،عالئم، تشخ 1
 یفرا توص یهر یمزمن انسداد یماریب

 .یدنما

 یپرستار یردرمان و تداب یص،تشخ عالئم، 2
 .یدنما یفرا توص یزمآمف یماریب

 یپرستار یردرمان و تداب یص،تشخ عالئم، 3
 .یدنما یفرا توص یبرونشكتاز یماریب

 یپرستار یردرمان و تداب یص،تشخ عالئم، 4
 یدنما یانآسم را ب یماریب

به سواالت با اشتیاق پاسخ گفته و  5
 داوطلبانه در بحث ها شرکت کند.   

 

 شناختی -1

 شناختی -2

 شناختی -3

 یشناخت -4

 عاطفی -5

 
 

 دانش -0

 دانش -7

 دانش -8

 دانش -9

 

 

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمك آموزشی 
)اسالید ،پاورپوینت ( 

 برگزار میگردد 

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیك 

 گوش دادن فعال 
 پاسخ به سواالت 

 و ارایه فرایند پرستاری

امتحان میان 
درصد نمره 33ترم:

 نهایی        
کوئیزهای طول ترم  

و پرسش و پاسخ 
درصد نمره 13کالسی 

 نهایی 
امتحان پایان ترم 

 درصد نمره نهایی03
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش برنامه ریزی درسیکمیته تخصصی   
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