
 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: آن یکاربردها و یپرستار فرآیند موضوع جلسه: مفاهیم پایه پرستاری نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری کده:نشدا مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله نام مدرس:

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

  تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 رانبیمااز قبت امردر آن د بررکاآن و حل مختلف امرری ،یند پرستاآفربا  نیادانشجو آشنایی هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 اندانشجویتکمیلی 
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 

مروری بر فرآیند پرستاری 

 و کاربرد آن
 

 

 آیند پرستاری را از نظر علمی تعریف کند.فر 

 .گام های فرآیند پرستاری را نام ببرد 

 ران را بیمااز قبت امرری در یند پرستاآهمیت فرا
 .کندن بیا

 شرح را حتمالی و اقطعی ری پرستای تشخیص ها
 دهد.

 وه بررسی و گرفتن تاریخچه بیمار توسط پرستار حن
 دهد. توضیحرا 

 اهداف و تشخیص های پرستاری ،  وشتن نحوه ن
 دهد. توضیحبرایندهای مورد انتظار را 

  برنامه مراقبت پرستاری را با توجه به مشکالت
 بیمار تدوین نماید.

 خرین ان آبه عنورا یابی ارزمرحله  و مرحله اجرا
 حشراف هدایابی به  ستان دمیزتعیین در مرحله 

 .هدد

 
 

 شناختی
 

 
 

 دانش

 

 
 

 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

رایانه)نرم افزار 
power 

point ماژیک ،)

 دته وایت برو تخ
 

 
 

 
 

ع و مشارکت فعال حضور به موق
 در مباحث

 

 

 

 

 
 کالسی پرسش و پاسخ

 آزمون پایانی
 

04 

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: تنیدگی و استرس موضوع جلسه: مفاهیم پایه پرستاری نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله نام مدرس:

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

 تاریخ جلسه: اریپرست 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 

 2301یزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری(، ترجمه معصومه نیشابوری، علی جدیدی، انتشارات بشری، م بیوف)مفاهی1421و سودارث برونرامه داخلی جراحی درسن-

 2301مفاهیم پایه، ترجمه زهرا مقصودی، الهه جهان، انتشارات بشری،  -1421ثدرسنامه داخلی جراحی برونر سودار-

 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتیمراقبت از بیمار()مفاهیم و چالش های 1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-

 

 ی آنرپرستای قبتهاامرو ری گازساو تنیدگی م مفهوا آشنایی دانشجویان بهدف کلی این جلسه: 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یآموزشش رو
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 یرگازساو  یتنیدگ
 

 .تنش)استرس( را تعریف نماید 

 آن را مختلف اع نوس و استره اکنندد یجاامل اعو
 .د ببرم نا

 عوامل موثر بر پاسخ به تنش را توصیه نماید. 

 یولوژیک بدن به تنش را شرح دهد.فیز پاسخ 

 .سندرم سازگاری عمومی را توضیح دهد 

  شرح دهد.عوارض ناشی از تنش را 

  توضیح دهد.مداخالت پرستاری در تنش را 

 

 
 

 شناختی
 

 
 

 دانش

 

 
 

 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

رایانه)نرم افزار 
power 

point ماژیک ،)

 دته وایت برو تخ
 

 
 

 
 

ت فعال ع و مشارکحضور به موق
 مباحث در

 

 

 

 

 
 کالسی پرسش و پاسخ

 آزمون پایانی
 

04 

 

 2301)مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری(، ترجمه معصومه نیشابوری، علی جدیدی، انتشارات بشری، 1421و سودارث برونرامه داخلی جراحی درسن-

 2301تشارات بشری، زهرا مقصودی، الهه جهان، انمفاهیم پایه، ترجمه  -1421ثدرسنامه داخلی جراحی برونر سودار-

 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتی)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: تصویر ذهنی از خود موضوع جلسه: مفاهیم پایه پرستاری نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله مدرس:م نا

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

 14-21دوشنبه  تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 مربوطه رتاپرس یقبتهاامرو هنی ذتصویر در ل ختالام مفهو اآشنایی دانشجویان ب هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری 

 درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

  نتصویر ذهنی از خویشت

 .تصویر ذهنی از خویشتن را تعریف نماید  

    را در دوران های جسم خویشتن از هنی ذتصویر
 .مقایسه نمایدمختلف زندگی 

  مل موثر بر اعو وخود از  هنیذتصویر ل در ختالا
 آن را شرح دهد.نسبت به د لعمل فراعکس 

   

  باقی و غیر انطباقی فرد و عکس العمل های انط
تصویر ذهنی را توصیف  خانواده در اختالل در

 نماید.

  جسم از هنی ذتصویر ل ختالری در اگازکنش ساوا
 هد.ح دشررا 

  در بررسی و پیگیری تغییر  یپرستار فرآیندکاربرد
 در تصویر ذهنی از جسم خویش را شرح دهد.

 

 
 

 شناختی
 

 
 

 دانش

 

 
 

 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

رایانه)نرم افزار 
power 

point ماژیک ،)

 دبر ته وایتو تخ
 

 
 

 
 

ع و مشارکت فعال حضور به موق
 در مباحث

 

 

 

 

 
 کالسی پرسش و پاسخ

 آزمون پایانی
 

04 

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 

 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: واع آنشوک و انموضوع جلسه: یم پایه پرستاریاهمف نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری صیلی:رشته و مقطع تح پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله نام مدرس:

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

  تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 2301)مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری(، ترجمه معصومه نیشابوری، علی جدیدی، انتشارات بشری، 1421و سودارث برونرامه داخلی جراحی درسن-

 2301مفاهیم پایه، ترجمه زهرا مقصودی، الهه جهان، انتشارات بشری،  -1421ثوداردرسنامه داخلی جراحی برونر س-

 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتی)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-

 

 الزم یقبتهاامرن و ماک ،درشواع نواک، شو یژفیزیولوو مکانیسم ک، شو  اآشنایی دانشجویان ب هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری 

 درس  یاندانشجو پس از پا

 :قادرخواهد بود

 یادگیری یطهح
 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

  هوم شوک و انواع آنمف

 نمایدشوک را بیان  مفهوم. 

 عوامل اساسی در ایجاد   شوک را شرح دهد. 

 انواع شوک را شرح دهد. 

  بیان می کند  را  شوک  انواععالئم بالینی در. 

   توضیح شوک  در انواعاصول درمانی و مراقبتی
 دهد.

 

 
 

 شناختی
 

 
 

 دانش

 

 
 

 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

ار نرم افزرایانه)
power 

point ماژیک ،)

 دته وایت برو تخ
 

 
 

 
 

ع و مشارکت فعال حضور به موق
 در مباحث

 

 

 

 

 
 کالسی پرسش و پاسخ

 آزمون پایانی
 

04 

 

 2301ت بشری، )مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری(، ترجمه معصومه نیشابوری، علی جدیدی، انتشارا1421و سودارث برونرامه داخلی جراحی درسن-

 2301مفاهیم پایه، ترجمه زهرا مقصودی، الهه جهان، انتشارات بشری،  -1421ثدرسنامه داخلی جراحی برونر سودار-

 2044، نگرتشارات جامعه نارادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتی)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: سالمندی و سالمندشناسی موضوع جلسه: مفاهیم پایه پرستاری نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  ده:دانشک
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله نام مدرس:

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

  تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 و سالمند شناسی سالمندبا مفهوم آشنایی دانشجویان : هدف کلی این جلسه

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 یابینحوه ارزش

 زمان

 (یقه)دق

 

 و سالمند شناسی سالمندی

  سالمندی را منطبق بر تعاریف سازمان
 بهداشت جهانی شرح دهد.

 در سالمندی را  ، ذهنی، روانیتغییرات جسمی
 .دهد رحش

  اهمیت مراقبت بهداشتی پیشگیری کننده و
  نماید.حفظ سالمتی را در افراد سالمند بیان 

   سالمندی  همراه با  بیماری های مزمن روند

 .درا شرح ده

   از فرایند پرستاری بعنوان یک چارچوب بررای
 مراقبت از بیماران مبرتال بره آلزایمرر اسرتفاده     

 .نماید

 
 

 شناختی
 

 
 

 دانش

 

 
 

 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

رایانه)نرم افزار 
power 

point ماژیک ،)

 دته وایت برو تخ
 

 
 

 
 

کت فعال ع و مشارحضور به موق
 در مباحث

 

 

 

 

 
 کالسی پرسش و پاسخ

 آزمون پایانی
 

04 

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 2301)مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری(، ترجمه معصومه نیشابوری، علی جدیدی، انتشارات بشری، 1421و سودارث برونرامه داخلی جراحی درسن-

 2301زهرا مقصودی، الهه جهان، انتشارات بشری،  مفاهیم پایه، ترجمه -1421ثدرسنامه داخلی جراحی برونر سودار-

 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتی)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 ساعت 1 مدت زمان جلسه: بیماری های مزمن :موضوع جلسه مفاهیم پایه پرستاری نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله مدرس: نام

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

  تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 یرپرستا یقبتهاامرو مزمن  ییهاربیما اآشنایی دانشجویان بهدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 تاریاهداف رف

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

و مزمن  ییهاربیما

 یرپرستا یقبتهاامر

 

 تعریف کند.را مزمن ی ضعیتهاو 

  فاکتورهای موثر بر افزایش بروز بیماری های
 مزمن را تعیین نماید.

 و  مزمنی ضعیت هاو ویها ربیمات خصوصیا
 شرح دهدرا  مراحل آن 

 حل امرس ساابر ری را پرستای قبتهاامر
به بیماران و خانواده مزمن ری مختلف بیما

 های آنها شرح دهد.

  در  را و مراقبت از خود ربیمازش موآنقش
 هد.دتوضیح را مزمن ی یهاربیما

  در مراقبت از بیماران مبتال فرایند پرستاری
 .شرح دهدبیمارهاری های مزمن به 
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 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

رایانه)نرم افزار 
power 

point ماژیک ،)

 دته وایت برو تخ
 

 
 

 
 

ع و مشارکت فعال حضور به موق
 در مباحث
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 2301ارات بشری، مفاهیم پایه، ترجمه زهرا مقصودی، الهه جهان، انتش -1421ثدرسنامه داخلی جراحی برونر سودار-

 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتی)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 دقیقه 09 مدت زمان جلسه: کنترل درد موضوع جلسه: مفاهیم پایه پرستاری نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله نام مدرس:

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

 تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 و مدیریت آن درد م مفهو ا آشنایی دانشجویان بهدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری طهیح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 درد مدیریت
 

  نمایدتعریف مفهوم درد را. 

 د.ببرم نادرد را مختلف اع نوا 

 ژی درد را تشریح نمایدفیزیولو. 

 موثر بر احساس درد را نام ببرد. ملعوا 

 .واکنش های نسبت به درد را توصیف نماید 

 .چگونگی ارزیابی جامع درد را توضیح دهد 

    روشهای دارویی و غیر دارویری کنتررل درد را

 . شرح دهد
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 یبحث گروه
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 دبرته وایت و تخ
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 در مباحث
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 2301)مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری(، ترجمه معصومه نیشابوری، علی جدیدی، انتشارات بشری، 1421و سودارث برونرامه داخلی جراحی درسن-

 2301مفاهیم پایه، ترجمه زهرا مقصودی، الهه جهان، انتشارات بشری،  -1421ثداردرسنامه داخلی جراحی برونر سو-

 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتی)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: کنترل عفونت در بیمارستان موضوع جلسه: هیم پایه پرستاریمفا نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری و مقطع تحصیلی: رشته پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله نام مدرس:

 (کودکان)آموزش  پرستاری ارشد

 تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

  :عفونی ییهاربیمادر له ویزاع انول و اصوابا آشنایی دانشجویان هدف کلی این جلسه  
 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

نت در کنترل عفو

بیمارستان ـ نقش پرستار 

در کمیته های کنترل 

 عفونت

 نمایدتعریف را ستانی رعفونت بیما. 

  شرح دهد.انواع عوامل عفونت زا را 

  مفهرروم بیمرراری عفررونی را توصرریف کرررده و
عوامل منجر به پیدایش  این بیماری را شررح  

 دهد. 

 ر بیمارستان هرا را  روش های کنترل عفونت د
  شرح دهد.

 د .ببرم نازی را سااجدت حتیاطاامختلف اع نوا 

 نماید.ن بیاارد را ستاندت احتیاطای اهارمعیا 
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 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

رایانه)نرم افزار 
power 

point ماژیک ،)

 دته وایت برو تخ
 

 
 

 
 

ع و مشارکت فعال حضور به موق
 در مباحث
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 2301مفاهیم پایه، ترجمه زهرا مقصودی، الهه جهان، انتشارات بشری،  -1421ثدرسنامه داخلی جراحی برونر سودار-



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ، ترجمه مصطفی شوکتی)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بخلی جراحی دا درسنامه-

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 ساعت 2 مدت زمان جلسه: معلولیت و توانبخشی موضوع جلسه: مفاهیم پایه پرستاری نام درس:
بیوشیمی ژی ، فیزیولو، ناتومی آ  پیش نیاز جلسه:

                                                                     شناسی، داروتغذیه ،

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری دانشکده: مامایی-پرستاری  دانشکده:
 کارشناس خیرخواه  لعل هاله نام مدرس:

 (ودکانک)آموزش  پرستاری ارشد

 تاریخ جلسه: پرستاری 3ترم  ترم تحصیلی: 2042-2041 :سال تحصیلی
-21دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

14 

 ی آنرپرستای قبتهاامرو ری گازساو تنیدگی م مفهو ا آشنایی دانشجویان بهدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

  معلولیت و توانبخشی

 
  .تعریف معلولیت را بیان کند 

 انواع  معلولیت را شرح دهد 

 ا  بیان  کند.سطوح عقب افتادگی ر 

    اهررداف سررازمان بهداشررت جهررانی در برراره
 معلولیت  را بیان کند.

   اصول کلی توانبخشی در معلولیت  را توضریح
 دهد.

 یم توانبخشی را  بیان کندت 

 .فلسفه بازتوانی را شرح دهد 

   از فرایند پرستاری بعنوان یک چارچوب بررای
مراقبت از بیمراران برا کمبودهرای مراقبرت از     

 ده نماید.خود استفا

 
 

 شناختی
 

 
 

 دانش

 

 
 

 رانیسخن
 یبحث گروه

 

 
 

رایانه)نرم افزار 
power 

point ماژیک ،)

 دته وایت برو تخ
 

 
 

 
 

ع و مشارکت فعال حضور به موق
 در مباحث
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 آزمون پایانی
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    
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 2044، نگرانتشارات جامعه رادی و همکاران. احمدآباد، سهیال مشعوف، مینا م ه مصطفی شوکتی، ترجم)مفاهیم و چالش های مراقبت از بیمار(1421رونر و سودارث بداخلی جراحی  درسنامه-

 


