بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با انواع ديابت آشنا گردد.

زمان ---:مدرس :سمیه زارع

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
تعداد واحد 2 :

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-1آشنايي با ديابت

 .1انواع ديابت را توضیح دهد.

شناختي

-سخنراني

ويدئو پروژکتور

پرسش شفاهي حین

 .2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص ،پاتوفیزيولوژی،

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

تدريس

عاليم و نشانهها ،راههای درماني ،عوارض و مراقبتهای

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

پرستاری الزم در انواع ديابت را لیست کند.

 -نمايش فیلم

فیلم

 .3آموزشهای الزم و مراقبت از خود را به مددجوی ديابتي
توضیح دهد.

شناختي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با چاقي مرضي آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :سمیه زارع

حیطه

روش ارائه درس

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

مكان :کالس ----
تعداد واحد 2 :

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

آشنايي با چاقي مرضي

 -1چاقي مرضي را تعريف کند.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص ،پاتوفیزيولوژی،

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

عاليم و نشانهها ،راههای درماني ،عوارض و مراقبتهای

امتحان پايان ترم

پرستاری الزم در چاقي مرضي را لیست کند.
 -3آموزشهای الزم و مراقبت از خود را به مددجوی با چاقي
مرضي توضیح دهد.

کوئیز

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در يك بیمار ديابتي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار ديابتي

جلسه3 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

 -سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند.

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک امتحان پايان ترم

 -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

شناختي

-پرسش و پاسخ پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در يک بیمار ديابتي را شرح دهد.

شناختي

ارائه فرآيند کالسي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در يك بیمار با چاقي مرضي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار با چاقي مرضي

جلسه4 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در يک بیمار با چاقي مرضي را شرح دهد.

شناختي

امتحان پايان ترم
ارائه فرآيند کالسي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه5 :

هدف کلي :دانشجو با سكته قلبي آشنا گردد.
رئوس مطالب

-

آشنايي

با

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

سکته

.1

قلبي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

زمان----- :

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

حیطه

روش ارائه درس

علل ايجاد کننده  MIرا نام ببرد.

شناختي

 .2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص،

شناختي

پاتوفیزيولوژی ،عاليم و نشانهها ،راههای درماني،
عوارض و مراقبتهای پرستاری الزم در  MIرا

بحث گروهي
پرسش و پاسخ

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژکتور

کوئیز

وايت برد و ماژيک
پاور پوينت
امتحان پايان ترم

لیست کند.
.3

راههای پیشگیری کننده از  MIرا لیست نمايد.

شناختي

.4

مراقبتهای الزم در  MIرا براساس فرآيند پرستاری

شناختي

توضیح دهد.

سخنراني

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه6 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با بیماري پر فشاري خون آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

تعداد واحد 2 :
وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

آشنايي با بیماری پرفشاری

 -1علل ايجاد کننده پرفشاری خون را نام ببرد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

خون

 -2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص ،پاتوفیزيولوژی،

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

عاليم و نشانهها ،راههای درماني ،عوارض و مراقبتهای
پرستاری الزم در پرفشاری خون را لیست کند.
 -3راههای پیشگیری کننده از پرفشاری خون را لیست
نمايد.
 -4مراقبتهای الزم در پرفشاری خون را براساس فرآيند
پرستاری توضیح دهد.

مكان :کالس -----

کوئیز

امتحان پايان ترم
شناختي
شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در سكته قلبي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار با سکته قلبي
 -اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند.

جلسه7 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

امتحان پايان ترم

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک ارائه فرآيند کالسي

 -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در يک بیمار با سکته قلبي را شرح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در بیماري پر فشاري خون آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار با پر فشاری خون
 -اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

جلسه8 :
زمان--- :

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

امتحان پايان ترم

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

ارائه فرآيند کالسي

 -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در يک بیمار با پرفشاری خون را شرح

شناختي

دهد.

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه9 :

هدف کلي :دانشجو با بیماري آسم آشنا گردد.
رئوس مطالب

آشنايي با بیماری آسم

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -1علل ايجاد کننده آسم را نام ببرد.

شناختي

-سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص ،پاتوفیزيولوژی،

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

-نمايش فیلم

فیلم آموزشي

عاليم و نشانهها ،راههای درماني ،عوارض و
مراقبتهای پرستاری الزم در آسم را لیست کند.
 -3راههای پیشگیری کننده از آسم را لیست نمايد.
-4مراقبتهای الزم در آسم را براسااس فرآيناد پرساتاری
توضیح دهد.

شناختي
شناختي

کوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه10 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با آلرژي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

حیطه

روش ارائه درس

رئوس مطالب

آشنايي با آلرژی

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -1علل ايجاد کننده آلرژی را نام ببرد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص ،پاتوفیزيولوژی،

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

عاليم و نشانهها ،راههای درماني ،عوارض و مراقبتهای

امتحان پايان ترم

پرستاری الزم در آلرژی را لیست کند.
 -3راههای پیشگیری کننده آلرژی را لیست نمايد.
-4مراقبتهای الزم در آلرژی را براساس فرآيند پرستاری
توضیح دهد.

امتحان مستمر

شناختي
شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در آسم آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار با مشکل آسم
 -اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند.

جلسه11 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

امتحان پايان ترم

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

ارائه فرآيند کالسي

 -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در يک بیمار آسمي را شرح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در آلرژي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار با مشکل آلرژی

جلسه12 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در يک بیمار با مشکل آلرژی را شرح دهد.

شناختي

امتحان پايان ترم
ارائه فرآيند کالسي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با سرطان پستان آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه13 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

 -1علل ايجاد کننده سرطان پستان را نام ببرد.

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص ،پاتوفیزيولوژی،

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

اشنايي با سرطان پستان

عاليم و نشانهها ،راههای درماني ،عوارض و مراقبتهای
پرستاری الزم در سرطان پستان را لیست کند.
 -3راههای پیشگیری کننده سرطان پستان را لیست نمايد.
-4مراقبتهای الزم در سارطان پساتان را براسااس فرآيناد
پرستاری توضیح دهد.

شناختي
شناختي

کوئیز
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 14

هدف کلي :دانشجو با سرطان پروستات آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

اشنايي با سرطان پروستات

 -1علل ايجاد کننده سرطان پروستات را نام ببرد.

شناختي

-سخنراني

ويدئو پروژکتور

 -2عوامل مستعدکننده ،راههای تشخیص،

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

پاتوفیزيولوژی ،عاليم و نشانهها ،راههای درماني،

امتحان پايان ترم

عوارض و مراقبتهای پرستاری الزم در سرطان
پروستات را لیست کند.
 -3راههای پیشگیری کننده سرطان پروستات را لیست

شناختي

-4مراقبتهااای الزم در ساارطان پروسااتات را براساااس

شناختي

نمايد.
فرآيند پرستاری توضیح دهد.

کوئیز

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در سرطان پستان و سرطان پروستات آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار با سرطان پستان
 اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند. -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری در يک بیمار با سرطان پستان را شرح دهد.
بیمار با سرطان پروستات
 فرآيند پرستاری در يک بیمار با سرطان پروساتات را شارحدهد.

جلسه15 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختي
شناختي

امتحان پايان ترم
ارائه فرآيند کالسي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه16 :

هدف کلي :دانشجو با تصادفات و انواع تروما و اقدامات الزم در هر کدام آشنا گردد.
رئوس مطالب

آشنايي با تصادفات
آشنايي با انواع تروما

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

.1

انواع تروما را نام ببرد.

زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي

 -سخنراني

ويدئو پروژکتور

 .2روشهای تشخیصي درماني آنرا شرح دهد.

شناختي

 -بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 .3فرآيند پرستاری برای يک بیمار مباتال باه تروماای

شناختي

 -پرسش و پاسخ

پاور پوينت

جمجمه را برنامه ريزی کند.

امتحان پايان ترم

 .4انواع ضايعات نخاعي را نام ببرد.

شناختي

 .5روشهای تشخیصي درماني انواع ضايعات نخااعي را

شناختي

شرح دهد.

کوئیز

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس مراقبتهاي پرستاري در منزل
تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

تعداد واحد 2 :

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

شناختي

سخنراني

ويدئو پروژکتور

امتحان پايان ترم

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

ارائه فرآيند کالسي

 -مراحل فرآيند پرستاری را لیست نمايد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در يک بیمار با تصادفات يا تروماها را شارح

شناختي

هدف کلي :دانشجو با فرآيند پرستاري در بیمار با تصادفات و انواع تروما آشنا شود.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه17 :

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

ارائه فرآيند پرستاری در  -فرآيند پرستاری را تعريف کند.
بیمار با تصادفات و انواع  -اهداف استفاده از فرآيند پرستاری را بیان کند.
تروماها

دهد.

