بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با سیستم ادراري ،معاينات فیزيكي و تستهاي تشخیصي آن آشنا گردد.

زمان ---:مدرس :سمیه زارع

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  3 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-1آشنايي

با

آناتومي

و  -آناتومي سیستم ادراری را با استفاده از شکل توضیح دهد.

فیزيولوژی سیستم ادراری.
-2معاينات فیزيکي سیستتم
ادراری.

شناختي

-سینراني

ويدئو پروژکتور

پرسش شفاهي حین

 -فیزيولوژی سیستم ادراری را با به طور میت ر توضیح دهد.

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

تدريس

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -معاينات فیزيکي سیستم ادراری را توضیح دهد.

شناختي

 -3تستتتت ای تصیی تتتي  -انواع تست ای تصیی ي سیستم ادراری را نام ببرد.
 کاربرد تست ای تصیی ي سیستم ادراری را توضیح دهد.سیستم ادراری.
 مراقبت ای قبل و بعد تست ای تصیی ي را توضیح دهد. -4عالئم شتاي در سیستتم
ادراری.

 -عالئم شاي در سیستم ادراری را نام ببرد.

 -نمايش فیلم فیلم

شناختي
شناختي
شناختي

شناختي

معاينات فیزيکي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

هدف کلي :دانشجو با سیستیت ،آبسه کلیه ،پیلونفريت ،نفريت ،تومور دستگاه ادراري وسرطان زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي
مدرس :سمیه زارع

مكان :کالس ----
مدت  3 :ساعت

مثانه آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-1سیستیت

 -2آبسه کلیه

 -علل سیستیت را نام ببرد.

شناختي
کوئیز

 -عالئم سیستیت را نام ببرد.

شناختي

سینراني

ويدئو پروژکتور

 -روش ای تصیی ي درماني در سیستیت را توضیح دهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -درمان سیستیت را شرح دهد.

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -فرآيند پرستاری در سیستیت را توضیح دهد.

شناختي

دروس در کالس در س

 -علل آبسه کلیه را نام ببرد.

شناختي

امتحان پايان ترم

 -عالئم آبسه کلیه را نام ببرد.

شناختي

 -روش ای تصیی ي درماني در آبسه کلیه را توضیح دهد.

شناختي

 -درمان آبسه کلیه را شرح دهد.

شناختي

 -فرآيند پرستاری در آبسه کلیه را توضیح دهد.

شناختي

ترجمه و ارائه بعضي

 -3پیلونفريت

-4نفريت

-5تومورهای دستگاه ادراری

 -علل پیلونفريت را نام ببرد.

شناختي

 -عالئم پیلونفريت را نام ببرد.

شناختي

 -روش ای تصیی ي درماني در پیلونفريت را توضیح دهد.

شناختي

 -درمان پیلونفريت را شرح دهد.

شناختي

 -فرآيند پرستاری در پیلونفريت را توضیح دهد.

شناختي

 -علل نفريت را نام ببرد.

شناختي

 -عالئم نفريت را نام ببرد.

شناختي

 -روش ای تصیی ي درماني در نفريت را توضیح دهد.

شناختي

 -درمان نفريت را شرح دهد.

شناختي

 -فرآيند پرستاری در نفريت را توضیح دهد.

شناختي

 -علل تومورهای دستگاه ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -عالئم تومورهای دستگاه ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -روش ای تصیی ي درمتاني در تومورهتای دستتگاه ادراری را

شناختي

توضیح دهد.

 -6سرطان مثانه

 -درمان تومورهای دستگاه ادراری را شرح دهد.

شناختي

 -فرآيند پرستاری در تومورهای دستگاه ادراری را توضیح دهد.

شناختي

 -علل سرطان مثانه را نام ببرد.

شناختي

 -عالئم سرطان مثانه را نام ببرد.

شناختي

 -روش ای تصیی ي درماني در سرطان مثانه را توضیح دهد.

شناختي

 -درمان سرطان مثانه را شرح دهد.

شناختي

 -فرآيند پرستاری در سرطان مثانه را توضیح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

هدف کلي :دانشجو با صدمات دستگاه ادراري ،سنگ دستگاه ادراري و مشكالت دستگاه ادراري زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

آشنا گردد.
رئوس مطالب

 -1صدمات دستگاه ادراری

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 -صدمات دستگاه ادراری را نام ببرد.

شناختي

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

کوئیز

 -علل ايجاد کننده صدمات دستگاه ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -سینراني

ويدئو پروژکتور

 -عالئم صدمات دستگاه ادراری را نام ببرد.

شناختي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -درمان صدمات دستگاه ادراری را شرح دهد.

شناختي

-پرسش و پاسخ پاور پوينت

ترجمه و ارائه بعضي از

 -تدابیر پرستاری در صدمات دستگاه ادراری را توضیح دهد.

شناختي

 -نمايش فیلم فیلم آموزشي

دروس در کالس در س

-انواع سنگ ای دستگاه ادرای را نام ببرد.

شناختي

 -علل ايجاد کننده سنگ ای دستگاه ادرای را نام ببرد.

شناختي

 -عالئم سنگ ای دستگاه ادرای را نام ببرد.

شناختي

-يافته های تصیی ي در سنگ ای دستگاه ادرای را توضیح دهد.

شناختي

 -درمان جراحي سنگ ای دستگاه ادرای را شرح دهد.

شناختي

 -درمان غیرجراحي سنگ ای دستگاه ادرای را شرح دهد.

شناختي

-تدابیر پرستاری در صدمات دستگاه ادراری را توضیح دهد.

شناختي

-رژيم غذايي در انواع سنگ ای دستگاه ادرای را شرح دهد.

شناختي

سنگ شکن کلیه
-2سنگ ای دستگاه ادرای

امتحان پايان ترم

-3احتباس ادراری

 -4بي اختیاری ادراری

-5مثانه نوروژنیک

 -احتباس ادراری را در يک جمله بطور واضح توضیح دهد.

شناختي

 -علل ايجاد کننده احتباس ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -عالئم احتباس ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -درمان احتباس ادراری را شرح دهد.

شناختي

 -تدابیر پرستاری در احتباس ادراری را توضیح دهد.

شناختي

 -انواع بي اختیاری ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -علل ايجاد کننده بي اختیاری ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -مالحظات سالمندی در بي اختیاری ادراری را بیان کند.

شناختي

 -درمان بي اختیاری ادراری را شرح دهد.

شناختي

 -تدابیر پرستاری در بي اختیاری ادراری را توضیح دهد.

شناختي

 -مف وم مثانه نوروژنیک را در يک جمله واضح توضیح دهد.

شناختي

 -انواع مثانه نوروژنیک را نام ببرد.

شناختي

 -يافته های تصیی ي در مثانه نوروژنیک را نام ببرد.

شناختي

 -درمان مثانه نوروژنیک را شرح دهد.

شناختي

 -عوارض مثانه نوروژنیک را توضیح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه4 :

هدف کلي :دانشجو با اختالالت مادرزادي ،بیماريهاي عروقي سیستم ادراري و هیدرونفروزيس زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

آشنا گردد.
رئوس مطالب

-1اختالالت
دستگاه ادراری

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

مادرزادی  -اختالالت مادرزادی دستگاه ادراری را نام ببرد.
 -روش ای تصیی ي اختالالت مادرزادی دستگاه ادراری را نام

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي
شناختي

ببرد.
 -درمان اختالالت مادرزادی دستگاه ادراری را شرح دهد.

شناختي

 -تدابیر پرستاری در اختتالالت متادرزادی دستتگاه ادراری را

شناختي

سینراني

ويدئو پروژکتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

توضیح دهد.
امتحان پايان ترم
 -2بیماري ای عروقي سیستم  -بیماري ای عروقي سیستم ادراری را نام ببرد.
ادراری

 -علل ايجاد کننده بیماري ای عروقتي سیستتم ادراری را نتام

شناختي
شناختي

ببرد.
 -عالئم بیماري ای عروقي سیستم ادراری را نام ببرد.

شناختي

 -درمان بیماري ای عروقي سیستم ادراری را شرح دهد.

شناختي

 -تدابیر پرستتاری در بیماري تای عروقتي سیستتم ادراری را

شناختي

توضیح دهد.

-3هیدرونفروزيس

 -هیدرونفروزيس را در يک جمله بطور واضح تعريف کند.

شناختي

 -علل ايجاد کننده هیدرونفروزيس را نام ببرد.

شناختي

 -عالئم هیدرونفروزيس را نام ببرد.

شناختي

 -درمان هیدرونفروزيس را شرح دهد.

شناختي

 -تدابیر پرستاری در هیدرونفروزيس را توضیح دهد.

شناختي

بسمه تعالي
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جلسه5 :

هدف کلي :دانشجو با آناتومي و فیزيولوژي ،معاينه فیزيكي ،ارزشیابي تشخیصي و عالئم شايع زمان----- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

در اختالالت تولید مثل زنان و عفونتهاي تناسلي زنان آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

-1آناتومي و فیزيولوژی -ساختمان و عملکرد سیستم تولید مثل زنان را شرح دهد .
سیستم تولید مثل زنان
 -2معاينه فیزيکي سیستم
تولید مثل زنان

-چگونگي بررسي موثر فعالیت های جنسي را شرح دهد.

حیطه

شناختي

روش ارائه درس

سینراني
بحث گروهي
پرسش و پاسخ

شناختي

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژکتور

کوئیز

وايت برد و ماژيک
پاور پوينت

ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س
امتحان پايان ترم

-3

روش ای

تصیی ي

سیستم تولید مثل زنان

-روش های تصیی ي نظیر مصاهده ،معاينه رحم و سرويکس و

شناختي

تست پاپ اسمیر به همراه بررسي کولپوسکوپي را توضیح دهد .
اقدامات قبل حین و بعد از معاينات و آزمايصات تصیی ياختالالت تناسلي را شرح دهد.

 -4عفونت ای دستگاه تناسلي علل  -عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند پرستاری
زنان
را در عفونت ای کانديدايي توضیح دهد.

شناختي

شناختي

علل  -عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند پرستاری

شناختي

را در عفونت باکتريايي توضیح دهد.
علل  -عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند پرستاری

شناختي

را در عفونت تريکومونايي توضیح دهد .
علل  -عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند پرستاری

شناختي

را در ويروس پاپیلومای انساني HPVتوضیح دهد.
علل  -عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند پرستاری

شناختي

را در عفونت لگن  PIDتوضیح دهد.
علل  -عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند پرستاری

شناختي

را در عفونت کالمیديا توضیح دهد .
علل  -عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند پرستاری
را در اندوسرويسیت و سرويسیت توضیح دهد.

شناختي
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جلسه6 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با نقايص ساختماني و مشكالت و سرطان سیستم تولید مثل زنان آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

رئوس مطالب

-1نقايص

ساختماني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

و  -انواع نقايص ساختماني سیستم تولید مثلي زنان را نام برد.

مصکالت سیستم تولید مثل  -علل و عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند
زنان

حیطه

روش ارائه درس

مدت  3 :ساعت
وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختي
سینراني

ويدئو پروژکتور

پرستاری را در انواع نقايص ساختماني سیستم تولید مثلي زنان

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

را شرح دهد.

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -علل ،روش های تصیی ي و مراقبت ای پرستاری فیستول

مكان :کالس -----

شناختي

شناختي

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

وزيکوواژينال و رکتو واژينال را توضیح دهد.
 -علل ،روش های تصیی ي و مراقبت ای پرستاری پروالپس

شناختي

رحم را توضیح دهد .
 -علل ،روش های تصیی ي و مراقبت ای پرستاری کیست

شناختي

بارتولن را توضیح دهد.
 -علل ،روش های تصیی ي و مراقبت ای پرستاری ديستروفي

شناختي

ولو را توضیح دهد.
 -علل ،روش های تصیی ي و مراقبت ای پرستاری کیست های

شناختي

تیمدان را توضیح دهد .
 -علل ،روش های تصیی ي و مراقبت ای پرستاری فیبروئیدها

شناختي

امتحان پايان ترم

را توضیح دهد
 -علل ،روش های تصیی ي و مراقبت ای پرستاری آندومتريوز

شناختي

را توضیح دهد.
 -اصطالحات وولويت ،ولودی نیا ،آدنومیوزيس و هايپرپالزی

شناختي

آندومتر زير را توضیح دهید.

-2سرطان سیستم تولید مثل  -علل  ،عالئم و روش های تصیی ي  -درماني و فرايند
پرستاری سرطان سرويکس را توضیح دهد.
زنان

شناختي

 -علل  ،عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند

شناختي

 -علل  ،عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند

شناختي

 -علل  ،عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند

شناختي

 -علل  ،عالئم و روش های تصیی ي و درماني و فرايند

شناختي

پرستاری سرطان رحم –آندومتريوم را توضیح دهد.
پرستاری سرطان ولو را توضیح دهد.
پرستاری سرطان واژن را توضیح دهد.
پرستاری سرطان لوله های رحمي سرطان تیمدان را توضیح
دهد.
 فرايند پرستاری را در هیسترکتومي و پرتودرماني توضیحدهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه7 :

هدف کلي :دانشجو با آناتومي و فیزيولوژي پستان ،روشهاي تشخیصي اختالالت پستان و اختالالت پستان زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

آشنا گردد.
رئوس مطالب

-1آناتومي

و

پستان

فیزيولوژی -آناتومي و عملکرد سیستم ادراری را توضیح دهد.

-2معاينات فیزيکي پستان
-3

روش ای

اختالالت پستان

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -معاينات فیزيکي پستان را توضیح دهد.

حیطه

شناختي

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سینراني

ويدئو پروژکتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از

شناختي

دروس در کالس در س

تصیی ي -روش تصیی ي ماموگرافي در بررسي اختالالت پستان را

شناختي

امتحان پايان ترم

-روش تصیی ي گاالکتو گرافي در بررسي اختالالت پستان را

شناختي

-روش تصیی ي آسپیراسیون با سوزن ظريف FNAدر بررسي

شناختي

-روش تصیی ي بیوپسي از مرکز بافت توسط سوزن در بررسي

شناختي

توضیح دهد.
توضیح دهد.
اختالالت پستان را توضیح دهد.
اختالالت پستان را توضیح دهد.

-روش تصیی ي بیوپسي استريوتاکتیک در بررسي اختالالت

شناختي

پستان را توضیح دهد.
-روش تصیی ي بیوپسي میروطي هدايت شده اولتراسوند در

شناختي

بررسي اختالالت پستان را توضیح دهد .
-روش تصیی ي بیوپسي با خارج کردن ضايعه يا توده برداری

شناختي

در بررسي اختالالت پستان را توضیح دهد.
-روش تصیی ي بیوپسي برشي و سوزني در بررسي اختالالت

شناختي

پستان را توضیح دهد .
 مراقبت پرستاری در بیوپسي ها را توضیح دهد. -4اختالالت خوش خیم و  -عالئم و اقدامات مطرح شده در ماستیت را توضیح دهد.
بدخیم پستان

شناختي
شناختي

-عالئم و اقدامات مطرح شده در درد پستان را توضیح دهد.

شناختي

-عالئم و اقدامات مطرح شده در کیست را توضیح دهد.

شناختي

-عالئم و اقدامات مطرح شده در تغییرات فیبروکیستیک

شناختي

پستان را توضیح دهد.
-عالئم و اقدامات مطرح شده در فیبرو آدنوم ها را توضیح دهد.

شناختي

-مصی ات انواع اختالالت بافتي هیپرپالزی آتیپیک مجرا،

شناختي

کارسینومای لوبوالر درجا ،کارسینوم مجرايي درجا ،کارسینوم
ارتصاحي مجرايي ،کارسینوم ارتصاحي لوبوالر ،کارسینوم مدوالر
و کارسینوم الت ابي را از هم تصییص افتراقي دهد.
-عوامل خطر سرطان پستان را توضیح دهد.

شناختي

-عوامل محافظت کننده سرطان پستان را توضیح دهد.

شناختي

-روش های پیصگیری سرطان پستان را توضیح دهد.

شناختي

-مرحله بندی رشد سرطان پستان را توضیح دهد.

شناختي

-درمان طبي و درمان جراحي سرطان پستان را توضیح دهد.

شناختي

-مراقبت پرستاری از بیماران مبتال به اختالالت خوش خیم و

شناختي

بدخیم پستان را توضیح دهد.

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
جلسه8 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با آناتومي و فیزيولوژي سیستم تولید مثل مردان ،روشهاي تشخیصي و زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

بیماريهاي تولید مثل مردان آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

-1آناتومي و فیزيولوژی  -ساختمان و عملکرد سیستم تولید مثل مردان را شرح
سیستم تولید مثل مردان
دهد.

شناختي

-روش ای م م تصیی ي نظیر آزمايش آنتي ژن اخت اصي

شناختي

-2روش ای

تصیی ي

اختالالت تولید مثل مردان

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سینراني

ويدئو پروژکتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

تجزيه ماي يا بافت پروستات و اولتراسونوگرافي در ارتباط با
امتحان پايان ترم

بیماري ای سیستم تولید مثل ،را منطبق با کتب مرج شرح
دهد.
-عالئم  ،روش های تصیی ي  -درماني

و مراقبت های

 -3اختالالت تولید مثل پرستاری پروستاتیت ،هیپرپالزی پروستات و سرطان و بیضه،
مردان
اورکیت ،اپیديمیت ،هیدروسل ،واريکوسل ،کرپتوارکیديسم و
فیموزيس را منطبق با کتب مرج شرح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

جلسه9 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

-ساختمان قلب و عروق شامل حفرات قلب ،اليته هتای بتافتي

شناختي

هدف کلي :دانشجو با آناتومي و فیزيولوژي و ارزيابي سیستم قلبي عروقي آشنا گردد.
رئوس مطالب

-1آناتومي و فیزيولوژی قلب

قلب ،دريچه های قلب و گردش خون قلبي را توصیف کند.
 خ وصتتتتیات الکتروفیزيولوژيتتتتک قلتتتتب ،شتتتتاملExcitability

automaticity,

شناختي

 Refractoriness,و

 -يک سیکل قلبي را با توضیح مراحل میتلف بیان نمايد.

شناختي

 -نقش بارور سپتورهاوکمورسپتورها را در سیستم قلبي عروقي

قلب

شناختي

بیان کند.

عروقي

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

معاينه

توصیف کند.

-2ارزيابي

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 conductivityرا به منظور شناخت اختالالت قلبي شرح دهد.

ضربه ای  preload ،و  afterloadو خاصیت انقباضي قلتب را

سیستم

-سینراني

شناختي

شناختي

قلبي ارزيابي سیستم قلبي عروقي را شرح دهد.

شناختي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژکتور

-نمايش

 -بازده قلبي را تعريف کند و عوامل متوثر در آن شتامل حجتم

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

فیلم فیلم آموزشي

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

فیزيکي
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه10 :

هدف کلي :دانشجو با تستهاي تشخیصي سیستم قلبي عروقي و اختالالت عروق کرونر آشنا زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت 3 :ساعت

گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

-1تست ای تصیی ي سیستم -روش ای آزمايصگاهي رايج در تصییص اختالالت قلبي عروقتي
قلبي عروقي
شامل :شمارش کامل گلبولي ،بررسي آنزيم ای قلبتي ،تستت ای

حیطه

شناختي

انعقادی خون CRP ،و بررسي چربي خون را توضیح دهد.
-الکتروکارديوگرافي را به عنوان يک ابتزار اساستي در ارزيتابي

شناختي

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سینراني

ويدئو پروژکتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

امتحان مستمر
ترجمه وارائه بعضي از
دروس در کالس در س

ريتم قلب تعريف کند.
 -خ وصیات مربوط به الکتروکارديوگرافي طبیعي از قبیل ولتتاژ،

شناختي

طول مدت امواج و  Intervalsرا بیتان و متوارد غیتر طبیعتي را
تصییص دهد.
 -الکتروکارديوگرافي دوازده لیدی را به عنوان يک روش متداول

شناختي

توصیف کند.
 -تست ورزش را به منظور تیمین وضعیت قلبي عروقي با توجته

شناختي

مراقبت ای مربوط شرح دهد.
 -معیارهای مورد نظر برای مثبت در نظر گترفتن تستت ورزش را

شناختي

امتحان پايان ترم

بیان کند.
 -با توجه به روش انجام اکوکارديوگرافي و مراقبت تای مربوطته ،

شناختي

آموزش ای الزم را به بیمار تحت اين پروسیجر بدهد.
 -کاتتريزاسیون قلبي ،انواع آن و روش انجام آن را شرح دهد.

شناختي

 -آنژيوگرافي قلب را شرح دهد و دانش خود را در زمینه آمتوزش

شناختي

به بیمار بکار ببرد.
 -2اختالالت عروق کرونر

-انواع اختالالت عروق کرونر را نام ببرد.

شناختي

 -علل اختالالت عروق کرونر را شرح دهد.

شناختي

-عالئم اختالالت عروق کرونر را نام ببرد.

شناختي

-روش های تصیی ي و درماني در اختالالت عروق کرونر را

شناختي

شرح دهد.
 -فرايند پرستاری در اختالالت عروق کرونر را توضیح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه11 :

هدف کلي :دانشجو با اختالالت دريچه اي قلب و بیماريهاي عفوني قلب و کارديومیوپاتي آشنا زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

گردد.
رئوس مطالب

-1اختالالت دريچه ای قلب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -انواع بیماري ای دريچه ای قلب را بیان کند.

شناختي

سینراني

ويدئو پروژکتور

 -عوامل مستعد کننده ی بروز بیماري ای دريچته ای قلتب را

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شرح دهد.
-مکانیسم بوجود آمدن بیماري ای دريچه ای قلب را توضتیح

شناختي

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

دهد.
 -روش ای تصیی ي و عالئم بیماري تای دريچته ای قلتب را

شناختي

ذکر نمايد.
 -اهداف و روش ای درماني در بیماري ای دريچته ای قلتب را

شناختي

بیان نمايد.
 -روش ای جراحي در بیماري ای دريچه ای قلتب را توضتیح

شناختي

دهد.
 مداخالت پرستاری قبل و بعد از جراحتي قلتب را توضتیحدهد.

شناختي

امتحان پايان ترم

-2بیماري ای عفوني قلب

-3کارديومیوپاتي

انواع بیماري ای عفوني قلب را نام ببرد.

شناختي

 -عوامل ايجاد کننده بیماري ای عفوني قلب را شرح دهد.

شناختي

-عالئم بیماري ای عفوني قلب را توضیح دهد.

شناختي

 -روش ای تصیی ي بیماري ای عفوني قلب را ذکر نمايد.

شناختي

 -روش ای درماني در بیماري ای عفوني قلب را بیان نمايد.

شناختي

 -روش ای جراحي در بیماري ای عفوني قلب را توضیح دهد.

شناختي

 -مداخالت پرستاری بیماري ای عفوني قلب را توضیح دهد.

شناختي

-انواع کارديومیوپاتي را توضیح دهد.

شناختي

 -روش ای تصیی ي را در انواع کارديومیوپاتي بیان نمايد.

شناختي

 -روش ای درماني را در کارديومیوپاتي شرح دهد.

شناختي

-مداخالت پرستاری را در کارديومیوپاتي شرح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با عوارض ناشي از بیماريهاي قلبي آشنا گردد.
رئوس مطالب

-1نارسايي قلبي

جلسه12 :
زمان---- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

-بیماری نارسايي قلبي را تعريف کند و علل و عوامل خطر آن

شناختي

را بیان کند.
 -پاتوفیزيولوژی نارسايي قلبي را با توجه به مکانیستم هتای

شناختي

جبراني در پاسخ به کاهش بازده قلب توصیف کند.
 -انواع نارسايي قلبي و تظاهرات بالیني را در آن ا شرح دهد.

شناختي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سینراني

ويدئو پروژکتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

 يافته های آزمايصگاهي و روشت ای رايتج را در تصتییصنارسايي قلبي بیان کند.
 -تدابیر درماني در نارسايي قلبي به منظتور ب بتود عملکترد

امتحان پايان ترم
شناختي

بطن و کاهش بار قلب را توضیح دهد.
 -از فرآيند پرستاری بته عنتوان چ تارچوبي در مراقبتت از

رواني حرکتي

بیماران با نارسايي قلبي استفاده کند.
 -مکانیسم های موثر در بوجود آمدن بیماري ای الت ابي قلب

شناختي

را شرح دهد.
-2ادم ريوی

 -علل بروز ادم ريوی را شرح دهد.

شناختي

-3شوک کارديوژنیک

 -عالئم ادم ريوی را توضیح دهد.

شناختي

 -درمان ای مورد استفاده را در ادم ريوی تصريح کند.

شناختي

-تدابیر پرستاری را در ادم ريوی تصريح کند.

شناختي

-مف وم شوک کارديوژنیک را توضیح دهد.

شناختي

-داليل ايجاد کننده شوک کارديوژنیک را توضیح دهد.

شناختي

-عالئم شوک کارديوژنیک را نام ببرد.

-4ترومبوآمبولي ريوی

-5تامپوناد قلبي

 -6ايست قلبي

 -درمان ای شوک کارديوژنیک توضیح دهد.

شناختي

-تدابیر پرستاری را در شوک کارديوژنیک شرح دهد.

شناختي

-پاتوفیزيولوژی ترومبوآمبولي ريوی را توضیح دهد.

شناختي

-داليل ايجاد کننده ترومبوآمبولي ريوی را توضیح دهد.

شناختي

-عالئم ترومبوآمبولي ريوی را نام ببرد.

شناختي

 -درمان ای ترومبوآمبولي ريوی توضیح دهد.

شناختي

-تدابیر پرستاری را در ترومبوآمبولي ريوی شرح دهد.

شناختي

-مف وم تامپوناد قلبي را توضیح دهد.

شناختي

-داليل ايجاد کننده تامپوناد قلبي را توضیح دهد.

شناختي

-عالئم تامپوناد قلبي را نام ببرد.

شناختي

 -درمان ای تامپوناد قلبي توضیح دهد.

شناختي

-تظاهرات بالیني در ايست قلبي را نام ببرد.

شناختي

 -تدابیر فوری در ايست قلبي را توضیح دهد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه13 :

هدف کلي :دانشجو با آناتومي و فیزيولوژي سیستم عروقي ،اختالالت عروقي و هیپرتانسیون آشنا زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

حیطه

شناختي

سینراني

ويدئو پروژکتور

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-1آناتومي و فیزيولوژی  -عوامل فیزيولوژيک و آناتومیک موثر در گردش خون محیطتي و
سیستم عروقي
اکسیژناسیون بافتي را توصیف کند.
-2معاينتتات فیزيکتتتي -معاينات فیزيکي سیستم عروقي را توضیح دهد.
سیستم عروقي.

شناختي

 -3تست ای تصیی تي  -انواع تست ای تصیی ي سیستم عروقي را نام ببرد.
سیستم عروقي.
 -کاربرد تست ای تصیی ي سیستم عروقي را توضیح دهد.

شناختي

-4اختالالت عروقي

شناختي

 مراقبت ای قبل و بعد تست ای تصیی ي را توضیح دهد.-اختالالت رايج مربوط به سیستم شرياني را با تاکید بر تغییترات

شناختي

پیصگیری توضیح دهد ( انسداد حتاد و متزمن شترياني ،رينتود و

ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س
امتحان پايان ترم

شناختي

پاتوفیزيولوژيک  ،تظاهرات بالیني  ،تتدابیر پرستتاری و درمتاني و

کوئیز

برگر)
 -اختالالت رايج مربوط به سیستم وريدی را با تاکید بر تغییترات

شناختي

پاتوفیزيولوژيک ،تظاهرات بالیني ،تتدابیر پرستتاری و درمتاني و
پیصگیری توضیح دهد( .ترومبوفلبیت  ،واريس)
 -اختالالت رايج مربوط به سیستم لنفاوی ماننتد لنفانژيتت و ادم

شناختي

لنفاوی را شرح دهد.
-5هیپرتانسیون

-مکانیسم ايجاد هیپرتانسیون و پاتوژنز و انواع آن را شرح دهد.

شناختي

 -با توجه به عالئم و وضعیت بیمتار تعیتین نماينتد کته بیمتار در

شناختي

کدامیک از مراحل هیپرتانسیون قرار دارد.
 -اقدامات دارويي در بیماران مبتال به هیپرتانسیون را شرح دهد.

شناختي

 -در رابطه با سه تصییص پرستاری از بیمار مبتال به هیپرتانسیون

شناختي

طرح مراقبتي مناسبي را ارائه دهند.

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 14

هدف کلي :دانشجو با آناتومي و فیزيولوژي سیستم تنفسي ،ارزيابي سیستم تنفس و تستهاي تشخیصي زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

آن و عالئم شايع در اختالالت سیستم تنفسي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-1آناتومي

و

فیزيولوژی  -ساختمان و قسمت های میتلف سیستم تنفسي فوقتاني و

سیستم تنفسي

شناختي

تحتاني را بیان کند.
 -مفاهیم ونتیالسیون  ،رسپیراسیون  ،پرفیوژن  ،ديفیتوژن و

شناختي

 ....را توضیح دهد.

-بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -حجم ها و ظرفیت های ريوی را تعريف کند.

شناختي

-نمايش

 -عوامل موثر در ت ويه تنفستي از قبیتل گنجتايش ريتوی و

شناختي

ارزيابي

کصش سطحي را شرح دهد .
 -انتقال اکسیژن و منحني انفکاک اکسي هموگلوبین را با ذکر

تنفسي
شناختي

عوامل تاثیر گذار توضیح دهد .
 -راه ای انتقال  co2در خون را بیان نمايد.

شناختي

 -موارد میتل کننده ی نسبت  ventilationبته perfusion

شناختي

را توصیف کند.
-2ارزيابي سیستم تنفسي

-سینراني

ويدئو پروژکتور

 -معاينات فیزيکي سیستم تنفسي را توضیح دهد.

شناختي

فیلم فیلم آموزشي

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

سیستم
امتحان پايان ترم

-3تست ای
سیستم تنفسي

-4عالئم شاي
تنفسي

تصیی ي  -انواع تست ای تصیی ي سیستم تنفسي را نام ببرد.

شناختي

 -کاربرد تست ای تصیی ي سیستم تنفسي را توضیح دهد.

شناختي

 -مراقبت ای قبل و بعد تست ای تصیی ي را توضیح دهد.

شناختي

در سیستم  -عالئم شاي در اختالالت سیستم تنفسي را نام ببرد.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با اختالالت مجاري تنفسي فوقاني آشنا گردد.
رئوس مطالب

جلسه15 :
زمان--- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 -عفونتتت هتتای قستتمت فوقتتاني دستتتگاه تتتنفس ماننتتد

شناختي

-عالئم عفونت هتای قستمت فوقتاني دستتگاه تتنفس ماننتد

شناختي

-1اختالالت مجاری تنفسي سرماخوردگي ،سینوزيت ،رينیتت ،الرنژيتت  ،الت تاو لتوزه و
فوقاني
فارنژيت را شرح دهد.
سرماخوردگي ،سینوزيت ،رينیتت ،الرنژيتت  ،الت تاو لتوزه و

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سینراني

ويدئو پروژکتور

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

کوئیز
ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

فارنژيت را شرح دهد.
 -درمان عفونت های راه هوايي فوقاني را بیان کند .

شناختي

-مراقبت پرستاری عفونت های راه هوايي فوقاني را بیان کند .

شناختي

-مراقبت های پرستاری عمل جراحي لوزه را بیان کند .

شناختي

-خونريزی های بیني  ،ترومای راه هوايي فوقاني و انسداد بیني

شناختي

را شرح دهد.
-تدابیر درماني در خونريزی هتای بینتي  ،ترومتای راه هتوايي

شناختي

فوقاني و انسداد بیني را شرح دهد.
 اقدامات پرستاری در خونريزی های بیني  ،ترومای راه هواييفوقاني و انسداد بیني را توضیح دهد.

شناختي

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با اختالالت قفسه سینه و اختالالت مجاري تنفسي تحتاني آشنا گردد.
رئوس مطالب

-1صدمات قفسه سینه

جلسه16 :
زمان--- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 -انتتواع صتتدمات رايتتج قفستته ستتینه (پنوموتراکستتي-

شناختي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

هموتراکس) را با توجه بته اهمیتت آن تا از لحتاظ درمتان و

 -سینراني

ويدئو پروژکتور

مراقبت بموق تعريف کند.

 -بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 -روش ای درماني و تدابیر مراقبتي در صدمات قفسه سینه را

شناختي

توضیح دهد.
 -انواع روش ای جراحي در بیماري تای مربتوط بته سیستتم

شناختي
امتحان پايان ترم
شناختي

تنفس و قفسه سینه را توصیف کند.
-2اختالالت مجاری تنفسي  -بر اساس فرآيند پرستاری ،علل ،پتاتوفیزيولوژی ،عالئتم و
تحتاني
تدابیر درماني و پیصگیری کننده را در بیماري ای پنومتوني و

شناختي
شناختي

آبسه ريوی شرح دهد.
 انواع تومورهای ريه ،تظاهرات بالیني و روشت ای درمتاني ومراقبتي مربوط به آن ا را توضیح دهد.

ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

تنفس و قفسه سینه را شرح دهند.
-مراقبت ای قبل و بعد از عمل های جراحي مربوط به سیستم

کوئیز

شناختي

 -با ب ره گیری از دانش کستب شتده از بیمتاران مبتتال بته

رواني حرکتي

سرطان ريه مراقبت نمايد.
 -تدابیر پیصگیری کننده ،روش ای تصیی ي ،عالئم و نصانه

شناختي

ها و درمان ای رايج در آمبولي ريوی را شرح دهد.
 -عالئم و نصانه های مربوط به آسپراسیون اجسام ختارجي را

شناختي

در بیماران تصییص دهد و با توجته بته فرآينتد پرستتاری و
اصول درماني و مراقبتي  ،طرح برنامه مراقبتتي مناستب را در
اين بیماران پیش بیني نمايد.
 -اختالالت شاي مربوط به جنب و ديافراگم را توصیف کنند و

شناختي

مراقبت ای پرستاری آن ا را بیان نمايد.
 به منظور پیصتگیری از بتروز اتلکتتازی و انجتام اقتداماتدرماني مناسب  ،تدابیر الزم را بیان کند.

شناختي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري بزرگساالن و سالمندان 2
تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :سمیه زارع

مدت  3 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

-انواع اختالالت مزمن ريوی را نام ببرد.

شناختي

سینراني

ويدئو پروژکتور

-پاتوفیزيولوژی اختالالت مزمن ريوی را توضیح دهد.

شناختي

بحث گروهي

وايت برد و ماژيک

 -بیماري ای مزمن انسدادی ريوی را با توجه به علل آن شترح

شناختي

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

هدف کلي :دانشجو با اختالالت مزمن ريوي آشنا شود.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه17 :

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -1اختالالت مزمن ريوی

دهد.
 -تظاهرات بالیني در بیماري ای مزمن انسدادی ريوی را شترح

شناختي
امتحان پايان ترم
شناختي

را توضیح دهد.
 -درمان بیماري ای مزمن انسدادی ريوی را توضیح دهد.

شناختي

 -اقدامات پرستاری در بیماري ای متزمن انستدادی ريتوی را

شناختي

شرح دهد.

ترجمه و ارائه بعضي از
دروس در کالس در س

دهد.
 -روش ای تصیی ي و درماني بیماري ای مزمن انسدادی ريوی

کوئیز

