
 
سبشٍار پشضىی علَم هزوش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش وویتِ ترػػی بزًبهِ ریشی زرسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح زرس    

 

پزستبری زر اذتالالت هبزر ٍ  :ًبم زرس

 ًَساز
 پزستبری بْساضت هبزر ٍ ًَساز :پیص ًیبس سبعت 2 :هست سهبى جلسِ :هَضَع جلسِ

 پزستبری :زاًطىسُ حویسُ گلی :ًبم هسرس
وبرضٌبسی  :رضتِ ٍ همطع تحػیلی

 پزستبری
 75/0: ٍاحس

  :خ جلسِتبری 4 :تزم تحػیلی 98-99:سبل تحػیلی
سِ ضٌبِ  :رٍس ٍ سبعت بزگشاری جلسِ

 16-18سبعت 
 

 

 

 .بطٌبسسرا بطَر وبهل  ًَسازاى آسیب پذیز زاًطجَ بتَاًس:     ّسف ولی ایي جلسِ

رئَس هطبلب 
 اّساف رفتبری

 :زرس لبزرذَاّس بَز یبىزاًطجَ پس اس پب
 یبزگیزی یطِح

 (حزوتی_ضٌبذتی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تسریس)

ایل ٍسهَاز ٍ 

 یآهَسشووه 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تىویلی زاًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیببی

 سهبى

 (یمِزق)

 

 ًَساز ًبرس -1

 ون ٍسى -2

 زیز رس -3

 

 یحرا تَض  یزپذ یةهشخصات ًَساداى آس

دّذ 

اختالالت  کن ٍسى ًَساد ًارس ٍ هشخصاى

 .دّذ یحًَساداى را تَض یيّوزاُ تا ا

 یحرا تشز یزرساد دّا ٍ عالئن ًَس ٍیژگی

 کٌذ

ٍ هزاقثت ّای ی رشذ داخل رحن یزتاخ

 هزتَطِ را تیاى کٌذ

 یةدر ًَساداى آس یپزستار یّا هزاقثت

 کٌذ یاىرا ب یزپذ

 

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
نیپایا  

90 
 دقیقه



 
سبشٍار پشضىی علَم هزوش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش وویتِ ترػػی بزًبهِ ریشی زرسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح زرس    

 

 

پزستبری زر اذتالالت هبزر ٍ  :ًبم زرس

 ًَساز
 پزستبری بْساضت هبزر ٍ ًَساز :پیص ًیبس سبعت 2 :هست سهبى جلسِ اذتالالت ّوَلتیه:هَضَع جلسِ

 پزستبری :زاًطىسُ حویسُ گلی :ًبم هسرس
وبرضٌبسی  :رضتِ ٍ همطع تحػیلی

 پزستبری
 75/0: ٍاحس

  :تبرید جلسِ 4 :تحػیلی تزم 98-99:سبل تحػیلی
سِ ضٌبِ  :رٍس ٍ سبعت بزگشاری جلسِ

 16-18سبعت 
 

 

 

 

 

 .را بطَر وبهل ضزح زّساذتالالت ّوَلتیه زاًطجَ بتَاًس :     ّسف ولی ایي جلسِ

رئَس هطبلب 
 اّساف رفتبری

 :زرس لبزرذَاّس بَز یبىزاًطجَ پس اس پب
 یبزگیزی یطِح

 (حزوتی_ضٌبذتی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (ُطبك)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تسریس)

ایل ٍسهَاز ٍ 

 یآهَسشووه 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تىویلی زاًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیببی

 سهبى

 (یمِزق)

 

 اذتالالت ّوَلیتیه -1

 یزلبى فیشیَلَصیه -2

 ًبسبسگبری ذًَی -3

 زرهبى سرزی -4

 .سردی ًَساد را تعزیف کٌذ

 .اًَاع سردی را ًام تثزد 

را  هزاقثت ّای هزتَط تِ اًَاع سردی

. تَضیح دّذ

 .درهاى سردی را شزح دّذ

کزى ایکتزٍس ٍ اریتزٍ تالستَس جٌیٌی را 

 تَضیح دّذ

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
سبشٍار پشضىی علَم هزوش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش وویتِ ترػػی بزًبهِ ریشی زرسی  
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تالالت هبزر ٍ پزستبری زر اخ :ًبم زرس

 ًَساز
 پزستبری بْساضت هبزر ٍ ًَساز :پیص ًیبس سبعت 2 :هست سهبى جلسِ ًَساز آسیب پذیز:هَضَع جلسِ

 پزستبری :زاًطىسُ حویسُ گلی :ًبم هسرس
وبرضٌبسی  :رضتِ ٍ همطع تحػیلی

 پزستبری
 75/0: ٍاحس

  :تبرید جلسِ 4 :تزم تحػیلی 98-99:سبل تحػیلی
سِ ضٌبِ  :ی جلسِرٍس ٍ سبعت بزگشار

 16-18سبعت 
 

 

 

 

 

 

 .زاًطجَ بتَاًس ًَسازاى آسیب پذیز را بطَر وبهل بطٌبسس:     ّسف ولی ایي جلسِ

رئَس هطبلب 
 اّساف رفتبری

 :زرس لبزرذَاّس بَز یبىزاًطجَ پس اس پب
 یبزگیزی یطِح

 (حزوتی_ضٌبذتی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تسریس)

ایل ٍسهَاز ٍ 

 یآهَسشهه ن

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تىویلی زاًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیببی

 سهبى

 (یمِزق)

 

 ّیپَگلیسوی -1

 ّیپَتزهی -2

 ذفگی -3

 زیستزس تٌفسی -4

. ّیپَگلیسوی را تَضیح دّذ

ّیپَتزهی را شزح دّذ  

. سٌذرم دیستزس تٌفسی را تَضیح دّذ

 .خفگی در ًَساد را شزح دّذ

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سش و سخنرانی، پر
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
سبشٍار پشضىی علَم هزوش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش وویتِ ترػػی بزًبهِ ریشی زرسی  
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پزستبری زر اذتالالت هبزر ٍ  :ًبم زرس

 ًَساز
 پزستبری بْساضت هبزر ٍ ًَساز :پیص ًیبس سبعت 2 :هست سهبى جلسِ احیب ًَساز:هَضَع جلسِ

 پزستبری :اًطىسُز حویسُ گلی :ًبم هسرس
وبرضٌبسی  :رضتِ ٍ همطع تحػیلی

 پزستبری
 75/0: ٍاحس

  :تبرید جلسِ 4 :تزم تحػیلی 98-99:سبل تحػیلی
سِ ضٌبِ  :رٍس ٍ سبعت بزگشاری جلسِ

 16-18سبعت 
 

 

 

 

 

 

 

 .را بطَر وبهل ضزح زّس احیب ًَساززاًطجَ بتَاًس:     ّسف ولی ایي جلسِ

رئَس هطبلب 
 اّساف رفتبری

 :زرس لبزرذَاّس بَز یبىزاًطجَ پس اس پب
 یبزگیزی یطِح

 (حزوتی_ضٌبذتی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تسریس)

ایل ٍسهَاز ٍ 

 یآهَسشووه 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تىویلی زاًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیببی

 سهبى

 (یمِزق)

 

 .فراینذ احیا نوزاد را بطور کامل شرح دهذ احیب -1

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
سبشٍار پشضىی علَم هزوش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش وویتِ ترػػی بزًبهِ ریشی زرسی  

)Lesson  Plan )فزم طزح زرس    

پزستبری زر اذتالالت هبزر ٍ  :ًبم زرس

 ًَساز
 اضت هبزر ٍ ًَسازپزستبری بْس :پیص ًیبس سبعت 2 :هست سهبى جلسِ غسهبت ٍارز بِ ًَساز:هَضَع جلسِ

 پزستبری :زاًطىسُ حویسُ گلی :ًبم هسرس
وبرضٌبسی  :رضتِ ٍ همطع تحػیلی

 پزستبری
 75/0: ٍاحس

  :تبرید جلسِ 4 :تزم تحػیلی 98-99:سبل تحػیلی
سِ ضٌبِ  :رٍس ٍ سبعت بزگشاری جلسِ

 16-18سبعت 
 

 

 

 

 

 

 

 .ر وبهل ضزح زّسرا بطَغسهبت ٍارز بِ ًَساز زاًطجَ بتَاًس :     ّسف ولی ایي جلسِ

رئَس هطبلب 
 اّساف رفتبری

 :زرس لبزرذَاّس بَز یبىزاًطجَ پس اس پب
 یبزگیزی یطِح

 (حزوتی_ضٌبذتی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَسش
 (ضیَُ تسریس)

ایل ٍسهَاز ٍ 

 یآهَسشووه 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تىویلی زاًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیببی

 سهبى

 (یمِزق)

 

 غسهبت جوجوِ -1

 الَّوبتَمسف -2

 وبپَت سَوسیساًئَم -3

 ضىستگی جوجوِ -4

 ضىستگی تزلَُ -5

 زررفتگی فوَر -6

 

. صذهات ٍارد تِ ًَساد را ًام تثزد 
 .غسهبت جوجوِ را تَضیح زّس

 .سفبلَّوبتَم را تَضیح زّس

 .وبپَت سَوسیساًئَم را تَضیح زّس

 .ضىستگی جوجوِ را تَضیح زّس

 .ضىستگی تزلَُ را تَضیح زّس

 .تَضیح زّسزررفتگی فوَر را 

عالئن، تشخیص، درهاى ٍ هزاقثت ّای 

 .پزستاری هزتَط تِ صذهات را تیاى کٌذ

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
سبشٍار پشضىی علَم هزوش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش وویتِ ترػػی بزًبهِ ریشی زرسی  
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ت هبزر ٍ پزستبری زر اذتالال :ًبم زرس

 ًَساز

تطبیك ذبًَازُ بب ٍضعیت :هَضَع جلسِ

جسیس 
 پزستبری بْساضت هبزر ٍ ًَساز :پیص ًیبس سبعت 2 :هست سهبى جلسِ

 پزستبری :زاًطىسُ حویسُ گلی :ًبم هسرس
وبرضٌبسی  :رضتِ ٍ همطع تحػیلی

 پزستبری
 75/0: ٍاحس

  :تبرید جلسِ 4 :تزم تحػیلی 98-99:سبل تحػیلی
سِ ضٌبِ  :بزگشاری جلسِ رٍس ٍ سبعت

 16-18سبعت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .را بطَر وبهل ضزح زّستطبیك ذبًَازُ بب ٍضعیت جسیس زاًطجَ بتَاًس :     ّسف ولی ایي جلسِ

رئَس هطبلب 
 اّساف رفتبری

 :زرس لبزرذَاّس بَز یبىزاًطجَ پس اس پب
 یبزگیزی یطِح

 (حزوتی_ضٌبذتی،عبطفی،رٍاًی)
 سطح

 (طبمِ)

 یرٍش آهَسش
 (یسضیَُ تسر)

ایل ٍسهَاز ٍ 

 یآهَسشووه 

 یتْبیفعبلیف ٍ ٍظب

 تىویلی زاًطجَیبى
 ًحَُ ارسضیببی

 سهبى

 (یمِزق)

 

بزرسی ٍ ارسیببی ذبًَازُ  -1

 بب فزسًس ًبٌّجبر

بزرسی ٍ ارسیببی ذبًَازُ  -2

 بب ًَساز هززُ

بزرسی ٍ ارسیببی ذبًَازُ  -3

 بب ًَساز آسیب پذیز

 

 

تطریع ّب ٍ هزالبت ّبی پزستبری 

 .ٍازُ بب فزسًس ًبٌّجبر را بٌَیسسزرذػَظ ذبى

تطریع ّب ٍ هزالبت ّبی پزستبری 

 .را بیبى وٌس زرذػَظ ذبًَازُ بب ًَساز هززُ

تطریع ّب ٍ هزالبت ّبی پزستبری زرذػَظ 

 .را بٌَیسس ذبًَازُ بب ًَساز آسیب پذیز

 
 

 

 

 شناختی

 
 

 

 

…… 
…… 
…… 
…… 

 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ

ویذئو پرو ژکتور و 
 وایت برد

شرکت فعال در کالس و 
 مشارکت در بحث

 ورودی و  آزمون
 پایانی

90 
 دقیقه



 
سبشٍار پشضىی علَم هزوش  هطبلعبت تَسعِ آهَسش وویتِ ترػػی بزًبهِ ریشی زرسی  
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: منابع
 آخریي ٍیرایش. پرستاری ٍ بهداشت هادراى ٍ ًَزاداى. ربابه ،ضیغوی کاشاًی 

 آخریي ٍیرایش. ههٌاز سٌجری ٍ دکترههٌاز شَقی : ترجوه. درسٌاهه پرستاری ٍ بهداشت هادراى ٍ ًَزاداى. لیفر 

 آخریي ٍیرایش. هوکاراى ٍ هقدم فرشاد حسیي ،دکتر هفتن ًلسَى،ٍیرایش ًَزاداى هباًی  

Nursing care of infant and children (wongS) 
 


