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 آفـرين به نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 ی دو ساعته برای یک درس دو واحدی( جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

     2پرستاری بزرگساالن و سالمندان : نام درس              پرستاری :گروه آموزشي بروجرد      :دانشکدهنام 

     7پرستاری بزرگساالن و سالمندان  :نیاز یشپ       نظری :دنوع واح               3: تعداد واحد

 بستر -بستر آفالین سامانه نوید -کالس حضوری : مکان برگزاری  71-8   :ساعت  شنبه/چهارشنبه         :روز: زمان برگزاری کالس

 کالس آنالین اسکای روم

 مشخصات مدرسان درس:

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 هم آوا

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
  علوم پزشکی لرستان پرستاری مربی کبری رشیدی

 ☒  دارد

 ☐ ندارد
..61% 

 سایر

 *مدرسان

  علوم پزشکی لرستان پرستاری مربی هیوا محمدی
 ☒  دارد

 ☐ ندارد
3363% 

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

شود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالیف دانشجویان را بر عهده استاد مسؤول درس فردی است که در سیستم مدیریت آموزش سما درس به او اختصاص داده می*  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،هستند که بر اساس این طرح درسدارد. سایر مدرسان، همکار در ارائه درس 
 شود. الزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسان تنظیم می قرارداد حق** 

 

 اطالعات فراگیران:

 بله:  واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده    کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 نفر    92   : تعداد

شامل  کلمه در مورد این درس بنویسید. دقت کنید معرفی شما موارد زیر را 311تا  951معرفی مختصری در حدود  :)درس( دوره شرح

 شود:
 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 های حضوری و الکترونیک( و جایگاه هر کدامنحوه ارائه ترکیبی درس )بخش 

  یادگیری-یاددهیتوضیح کلی شیوه کار شما و روند 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

 ت دری،،  ض من د. باش   می تنفسی و خون گردش اختالالت مردان، و زنان مثل تولید سیستم کلیوی، دفعی اختالالت شامل درس این         

 خ ال   تفک ر  ه ای  مهارت و پرستاری مفاهیم و ها نظریه از و نموده تلفیق قبلی های آموخته با را خود های آموخته شود می ترغیب دانشجو

برحسب می باشد که واحد درسی نظری  .دگیر بهرهدر محیط بالین  سالمند و بزرگسال مددجویان از مراقبت در پرستاری فرایند کاربرد هنگام

با توجه به شرایط بیماری کرونا به صورت حضوری یا مجازی و یا ترکیبی برگزار خواهد شد. که فعال با توجه  دانشگاه تصمیمات معاونت آموزش

 .به موج ششم این بیماری شروع دوره به صورت مجازی در بستر نوید خواهد بود
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 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درس ها يا فعالیت توانمندی

 دانشجويان قادر خواهند بود:دوره درپايان 

 :کلیه و مجاری ادراری و تناسلي واحد اهداف
 .دهند توضیح را دفعی- ادراری سیستم اناتومی و یزیولوژیف (7

 را یک هر به مربوط پرستاری فرایند با تشخیصی مختلف تستهای و شایع عالئم، فیزیکی معاینات سالمتی، تاریخچه(ادراری سیستم شناخت و ررسیب (9

 نمایند تشریح

 کلیوی، سل کلیه، آبسه نفروتیک، سندرم گلومرولونفریت، پیلونفریت، سیستیت،(ادراری سیستم عفونی اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت (3

 دهند شرح را اختالالت این زا یک هر به میتال مددجویان برای پرستاری فرایند براساس و صحیح بطور راالب( ح حاد التهاب هیدرونفروز،

( نورونژنیک مثانه ادرار، اختیاری بی ادراری، احتباسفع)د مشکالت ادراری، دستگاه سنگهای ادراری، دستگاه تروماهای به مبتال مددجویان زا مراقبت (4

 سیرم انحراف و کلیه جراحی ،)...مثانه سرطان(ادرار دستگاه تومورهای ،)کیستیک پلی )کلیه ادراری سیستم مادرزادی اختالالت و عروقی بیماریهای

 .دهند شرح را اختالالت این از یک هر به میتال مددجویان برای پرستاری فرایند براساس و صحیح بطور را ادراری

 معاینات سالمتی، تاریخچه(جن، دو هر مثل تولید دستگاه شناخت و بررسی و زنان و مردان تناسلی و مثل تولید سیستم فیزیولوژی و آناتومی (5

 .دننمای بیان راک( ی هر به مربوط پرستاری فرایند با تشخیصی مختلف تستهای و شایع الئمی، عفیزیک

 .ندنرسا انجام به پرستاری فرایند اساس بر و صحیح بطور را زنان تناسلی سیستم اختالالت به مبتالیان از مراقبت (.

 .ندنرسا انجام به پرستاری فرایند اساسبر  و صحیح بطور را مردان تناسلی سیستم اختالالت به مبتالیان از مراقبت (1

 بکار جهت بالین در حضور برای را خویش آمادگی ای حرفه اخالقی، اصول و مفاهیم با خود های آموخته تلفیق و خال  تفکر مهارتهای بکارگیری با (8

 .دهند نشان فو  موارد گیری

 

 :تنفس واحد اهداف
 تشریح و فیزیولوژی دستگاه تنف، را شرح دهد. (2

 معاینه فیزیکی قفسه سینه و روشهای تشخیصی اختالالت تنفسی را شرح دهد.روشهای  (71

ری عفونت های قسمت فوقانی دستگاه تنف، مانند سرماخوردگی، سینوزیت، رینیت، الرنژیت ، التهاب لوزه و ... را شرح دهد و مراقبت های پرستا (77

 عمل جراحی لوزه را بیان کند .

 ا در بیماری های تنفسی مانند اکسیژن تراپی ، فیزیو تراپی قفسه صدری و ... را شرح دهد.انواع مداخالت پرستاری و درمانی ر (79

 عفونتهای قسمت تحتانی دستگاه تنف، مانند پنومونی ، سل  را توضیح داده و مراقبت های مربوطه را بیان کند. (73

 وطه را شرح دهد.) برونشیت مزمن ، آمفیزم( آسم  و مراقبتهای مرب بیماریهای انسدادی مزمن ریه  (74

 نارسایی حاد و مزمن تنف، را شرح دهد. (75

 آمبولی ریه، بیماریهای پلور و مدیاستن و مراقبتهای الزمه را بیان کند. (.7

 

 اهداف واحد گردش خون

 .دنده شرح او عرو  ر قلب فیزیولوژی و آناتومی (71

 دنده توضیح رای عروقی قلب بیمار ازتاریخچه سالمت  اخذ نحوه (71

 . بیماریهای قلبی عروقی را شرح دهند.عالیم شایع  (71

 . دنده شرح را قلبی بیماران یزیکیف اینهنحوه مع (91

 تستهای تشخیصی انواع بیماریهای قلبی را با مراقبتهای پرستاری انها شرح دهند. (97

چارچوب مراقبتی در این بیماران استفاده  پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان اترواسکلروز کرونری را توضیح دهند و از فرایند پرستاری به عنوان (99

 نمایند.

را توضیح دهند و از فرایند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی در این بیماران استفاده  انژین صدریپاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان  (93

 نمایند.

و از فرایند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی در این بیماران استفاده را توضیح دهند سندرم حاد کرونری پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان  (94

 نمایند.

را توضیح دهند و از فرایند پرستاری به عنوان چارچوب مراقبتی در این بیماران استفاده  انفارکتوس میوکاردپاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و درمان  (95
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 نمایند.

 عمل جراحی قلب را شرح دهند.مراقبتهای پرستاری از بیماران تحت  (.9

با ذکر پاتوفیزیولوژی،  را ()پروالپ، دریچه میترال، رگورژیتاسیون میترال، تنگی میترال، نارسایی آئورت، تنگی آئورتای دریچه اختالالت انواع (91

الت دریچه ای قلب والووپالستی، تظاهرات بالینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری و درمانهای جراحی اختال

 تعویض دریچه را شرح دهند.

 پاتوفیزیولوژی، تظارهرات بالینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری و پزشکی بیماران مبتال به کاردیومیوپاتی را شرح دهند. (98

به عفونت های قلبی)انواع اندوکاردیت، میوکاردیت،   پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی، تستهای تشخیصی مراقبتهای پرستاری و پزشکی بیماران مبتال (92

 پریکاردیت( را شرح دهند.

 اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری نارسایی مزمن قلبی را شرح دهند. (31

 ری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری ادم ریوی را شرح دهند.اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستا (37

 اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری شوک کاردیوژنیک را شرح دهند. (39

 فرایند پرستاری بیماری ترومبوامبولی را شرح دهند.اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول  (33

 را شرح دهند. اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس اصول فرایند پرستاری بیماری افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی (34

 صول فرایند پرستاری بیماری ایست قلبی را شرح دهند.اتیولوژی، پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی و مراقبتهای پرستاری بر اساس ا (35

 آناتومی و عملکرد و پاتوفیزیولوژی، ارزیابی سیستم عروقی و ارزیابی تشخیصی سیستم گردش خون محیطی را شرح دهند. (.3

ریانی اندام فوقانی، بیماری ائورتو بیماریهای مختلف شریانی) ارتریو اسکلروزی، و اترو اسکلروز، بیماری انسدادی شریانی محیطی، بیماری انسدادی ش (31

،تظارهرات ایلیاک، انوریسم ، جداشدگی ائورت ، امبولی شریانی و ترومبوز شریانی، پدیده رینود و سایر اکروسندرمها(، علل، تغییرات پاتوفیزیولوژی

 بالینی، درمان و پیشگیری از انها را با یکدیگر مقایسه نمایند.

بوامبولی وریدی، نارسایی مزمن وریدی /سندرم پ، از ترومبوز ، زخمهای پا، وریدهای واریسی(، علل، تغییرات بیماریهای مختلف وریدی) تروم (38

 پاتوفیزیولوژی،تظارهرات بالینی، درمان و پیشگیری از انها را با یکدیگر مقایسه نمایند.

تغییرات پاتوفیزیولوژی،تظارهرات بالینی، درمان و پیشگیری از انها را بیماریهای مختلف لنفاوی) لنفانژیت و لنفادنیت، ادم لنفاوی و فیل پاپی(، علل،  (32

 با یکدیگر مقایسه نمایند.

تعریف فشارخون طبیعی، دسته بندی فشارخون های غیرطبیعی، حمالت فشار خون، عوامل خطرساز، رویکردهای درمانی، مراقبتهای پرستاری بر  (41

 ساس فرایند پرستاری را شرح دهند.

 

باید اهداف درس را پوشش دهد و آزمون  ،شود )توجه داشته باشید محتوایی که به عنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی میاهداف درس: 

 .نهایی دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(

 

 در حیطه شناختي:الف( 

 دهند. یحرا توض یدفع-یادرار یستمس یو اناتوم یزیولوژیف (7

مربوط به  یپرستار یندبا فرا یصیمختلف تشخ یو تستها یععالئم شا یزیکی،ف یناتمعا ی،سالمت یخچهتار؛ یادرار یستمو شناخت س بررسی (9

 یندنما یحرا تشر یکهر 

 و کلیه جراحیفع، د مشکالت ادراری، دستگاه سنگهای ادراری، دستگاه تروماهای به، ادراری سیستم عفونی اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت (3

 .دهند شرح را اختالالت این از یک هر به میتال مددجویان برای پرستاری فرایند براساس و صحیح بطور را ادراری سیرم انحراف

 .دننمای بیان را جن، دو هر مثل تولید دستگاه شناخت و بررسی و زنان و مردان تناسلی و مثل تولید سیستم فیزیولوژی و آناتومی (4

 شرح دهند. پرستاری فرایند اساس بر و صحیح بطور را و مردان زنان تناسلی سیستم اختالالت به مبتالیان از مراقبتاصول  (5

 را شرح دهند. یستمس یزیولوژیو ف یآناتوم (.

انواع  یصیمختلف تشخ یو تستها یععالئم شا یزیکی،ف یناتمعا ی،سالمت یخچهتاراخذ  نحوه؛ قلب و عرو  یستمو شناخت س بررسی (1

 یند نما یحرا تشر یکمربوط به هر  یپرستار یندبا فراو  یپرستار یرا با مراقبتها یقلب یماریهایب

، انژین صدری، سندرم حاد کرونری، انفارکتوس میوکارد ،یاترواسکلروز کرونربیماریهای و درمان  ینی، تظاهرات بال پاتوفیزیولوژی (8

کاردیومیوپاتی، عفونت های قلبی، نارسایی مزمن قلبی، ادم ریوی، شوک کاردیوژنیک، ترومبوامبولی، ایست قلبی، افیوژن پریکارد و 

 دهند یحرا توض تامپوناد قلبی، 

 .قلب را شرح دهند یتحت عمل جراح یماراناز ب یپرستار یمراقبتها (2

آئورت( را با ذکر  یآئورت، تنگ یینارسا یترال،م یتنگ یترال،م یتاسیونرگورژ یترال،م یچهای)پروالپ، در یچهانواع اختالالت در (71

اختالالت  یجراح یو درمانها یپرستار یندبر اساس اصول فرا یپرستار یمراقبتها یصیتشخ یتستها ینی،تظاهرات بال یزیولوژی،پاتوف
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 .را شرح دهند یچهدر یضتعو تی،قلب والووپالس یا یچهدر

 را شرح دهند. یطیگردش خون مح یستمس یصیتشخ یابیو ارز یعروق یستمس یابیارز یزیولوژی،و عملکرد و پاتوف یآناتوم (77

 ی،اندام فوقان یانیشر یانسداد یماریب یطی،مح یانیشر یانسداد یماریو اترو اسکلروز، ب ی،اسکلروز یو) ارتریانیمختلف شر بیماریهای (79

 ییراتاکروسندرمها(، علل، تغ یرو سا ینودر یدهپد یانی،و ترومبوز شر یانیشر یائورت ، امبول ی، جداشدگ یسمانور یلیاک،ائورتو ا یماریب

 .یندنما یسهمقا یکدیگراز انها را با  یشگیریدرمان و پ ینی،بال ی،تظارهراتولوژیزیپاتوف

(، علل، یسیوار یدهایپا، ور ی/سندرم پ، از ترومبوز ، زخمها یدیمزمن ور یینارسا یدی،ور ی) ترومبوامبولیدیمختلف ور بیماریهای (73

 .یندنما یسهمقا یکدیگراز انها را با  یشگیریدرمان و پ ینی،بال یزیولوژی،تظارهراتپاتوف ییراتتغ

درمان و  ینی،بال یزیولوژی،تظارهراتپاتوف ییرات(، علل، تغیپاپ یلو ف یادم لنفاو یت،و لنفادن یت) لنفانژیمختلف لنفاو بیماریهای (74

 .یندنما یسهمقا یکدیگراز انها را با  یشگیریپ

 یمراقبتها ی،درمان یکردهایحمالت فشار خون، عوامل خطرساز، رو یرطبیعی،غ یفشارخون ها یدسته بند یعی،فشارخون طب تعریف (75

 را شرح دهند. یپرستار یندبر ساس فرا یپرستار

 تشریح و فیزیولوژی دستگاه تنف، را شرح دهد. (.7

 را شرح دهد. یروشهای معاینه فیزیکی قفسه سینه و روشهای تشخیصی اختالالت تنفس (71

 یسینوزیت، رینیت، الرنژیت ، التهاب لوزه و ... را شرح دهد و مراقبت ها ی،دستگاه تنف، مانند سرماخوردگ یقسمت فوقان یها عفونت (78

 لوزه را بیان کند . یعمل جراح یپرستار

 و ... را شرح دهد. یقفسه صدر ی، فیزیو تراپ یمانند اکسیژن تراپ یتنفس یها یرا در بیمار یرمانو د یمداخالت پرستار انواع (72

 مربوطه را بیان کند. یدستگاه تنف، مانند پنومونی ، سل  را توضیح داده و مراقبت ها یقسمت تحتان عفونتهای (91

 های مربوطه را شرح دهد.) برونشیت مزمن ، آمفیزم( آسم  و مراقبت انسدادی مزمن ریه  بیماریهای (97

 حاد و مزمن تنف، را شرح دهد. نارسایی (99

 ریه، بیماریهای پلور و مدیاستن و مراقبتهای الزمه را بیان کند. آمبولی (93

 در حیطه عاطفي:ب( 

 )پیشگیری، تشخیص، درمان، کنترل عوارضفرایند پرستاری در مراقبت اصول اهمیت شناخت فرایند بررسی و شناخت و به کار گیری (7

را درک نموده  تنفسی و خون گردش اختالالت مردان، و زنان مثل تولید کلیوی، دفعی از بیماری های مربوط به سیستم و توانبخشی(

 باشد.

 در حیطه رواني حرکتي:ج( 

فع، د مشکالت ادراری، دستگاه سنگهای ادراری، دستگاه تروماهای به، ادراری سیستم عفونی اختالالت به مبتال مددجویان از مراقبت . (7

به انجام  اختالالت این از یک هر به میتال مددجویان برای پرستاری فرایند براساس و صحیح بطور را ادراری سیرم انحراف و کلیه جراحی

 برسانند.

 .ندنرسا انجام به پرستاری فرایند اساس بر و صحیح بطور را و مردان زنان تناسلی سیستم اختالالت به مبتالیان از مراقبت (9

 یناز ا یکبه هر  یتالم یانمددجو یبرا یپرستار یندو براساس فرا یحرا بطور صح قلبی عروقی اختالالتمبتال به  یانمراقبت از مددجو (3

 .اختالالت به انجام برسانند

 یناز ا یکبه هر  یتالم یانمددجو یبرا یپرستار یندو براساس فرا یحرا بطور صح تنفسیمبتال به اختالالت  یانمراقبت از مددجو (4

 .اختالالت به انجام برسانند

 در حضور برای را خویش آمادگی ای حرفه اخالقی، اصول و مفاهیم با خود های آموخته تلفیق و خال  تفکر مهارتهای بکارگیری با (5

 .دهند نشان آموزش های این واحد درسی را گیری بکار جهت بالین

 

 

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 
کنند. در  روزه در ابتدا و انتهای ترم شرکت می 4تا  3هایی که نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوک حضوری  دانشجویان در رشته

حداقل ای هر درس )که ماهیت عملی ندارد( به طور معمول بر شود.ریزی میبرنامه ،های خاص که کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این بخش از برنامه رشته

 ید. اما ممکن است استاد درس نیاز به جلسات حضوری بیشترنساعته باش دوتا  یکد نتوانشود که مییک جلسه در ابتدا و یک جلسه در انتهای ترم در نظر گرفته می

با توجه به این  است، به کالس حضوری موکول نشود. مجازیقابل ارائه از طریق  های حضوری دقت شود تا محتوایی کهریزی کالسداشته باشد. الزم است در برنامه

  های زیر را تکمیل نمایید.توضیحات قسمت
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 انتهای ترم برای درس شما کافي است؟در ابتدا و يک جلسه  در آيا برگزاری يک جلسه 

 ☐ خیر    ☐ بلی
 تکمیل نمایید.  موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولدر را  )شامل دو جلسه فو (اطالعات کالسهای حضوری  ،در صورتی که پاسخ شما خیر است

 

 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم ترم طول ابتدای ترم

7      

9      

3      

4      

 
 

 

 های مختلف دانشجو: دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت نحوه ارزشیابي

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

%71 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 7  

2 
های حضوری، مجازی  کالس پرسش و پاسخ های

 و آنالين )تاالر گفتگو(آفالين
5%  

%5 آنالينآفالين و مجازی  حضوری، های حضور در کالس 3  

%71 میان ترمامتحان  4  

%11 امتحان پايان ترم 5  

%711 نمره کل   
 

 :نوع آزمون

 غلط   -صحیح جور کردنی     ای چندگزینه         پاسخ کوتاه   تشریحی  

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 :نیازهای يادگیری پیش

 و تناسلی، قلب و عرو  و تنف، مجاری ادراری آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم کلیه و -

سیستم کلیه و مجاری ادراری و تناسلی، قلب و عرو  مبتال به اختالالت  آشنایی با اصول فرایند پرستاری جهت مراقبت از مددجویان -

 و تنف،

-  
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 تفکیک(:)در جلسات حضوری،  آفالین نوید و جلسات آنالین اسکای روم به قوانین و مقررات کالس 

 بودن در تاالرو فعال کالس درس حضوری، سامانه نوید و تاالر گفتگو مجازی  در موقع به حضور 

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در نوید در موعد مقرر در جلسات مجازی 

  و موضوع تدری، هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

 (یمجاز یا یمدرس درس)حضور یبه موقع و ارسال بازخورد برا یفانجام تکال 

 در حفظ نظم کالس حضوری اعم از پوشش مناسب، حفظ نظم ورود و خروج از کالس، عدم ایجاد سروصدا  رعایت شئونات دانشجویی

 در کالس، خاموش بودن موبایل، صحبت نکردن با هم کالسی،...

 بدور از سروصدای مزاحم، حفظ نظم و ورود با  اعم از داشتن پوشش مناسب، حضور در مکان راحت و رعایت شئونات دانشجویی

 اسامی منطبق بر شناسنامه و کارت هویت در کالسهای افالین و انالین مجازی و تاالر گفتگو الزامی است.

  دانشجویان بایستی از مواردی که مصادیق جرائم اینترنتی مثل ضبط صدا و تصویر مشارکت کنندگان در جلسه )اعم از استاد و

 ن دیگر( است به جد خودداری نموده چراکه در غیر اینصورت پیگرد قانونی خواهد داشت.دانشجویا

 

 

 تدريس:های  يا استراتژی هاشیوه
  پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده       سخنرانی         

 (    TBLتیم )یادگیری مبتنی بر  (    PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله ) بحث گروهی    

 سایر موارد برای جلسات حضوری و مجازی:

             محتوای الکترونیک صوتی و تصویری

  پاسخ در جلسات حضوری یا تاالر گفتگو و گروهی و پرسش بحث

             در قالب تکالیف حضوری یا مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری

 در قالب تکالیف گروهی  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری

 استفاده از محیط اسکای روم جهت آموزش همزمان الکترونیک برای جلسات مجازی 

 

 : درسمنابع 
 در تعیین منابع درس به نکات زیر توجه کنید:

  تر دانشجو( در سامانه مطالعه بیشتر )به منظور مطالعه عمیق ویژه دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 قسمتی جداگانه پیش بینی شده است.

 های آموزش های سیستمتوجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد درس شما و سطح دانشجویان باشد. یکی از چالش

به تعداد واحد درسی خود توجه نمایید و متناسب با آنچه در  ،با واحد درسی است. بنابراین مجازی، عدم توجه به حجم مطالب ارائه شده متناسب

 صورت ارائه حضوری درس مقدور و معقول است، منبع آزمون ارائه نمایید.

 ًمالکیت فکری منابع ارائه شده را در نظر بگیرید.  لطفا 

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -7

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید:

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

  سیستمهای اين واحد درسيکتاب برونر سودارث جديد ترين نسخه ترجمه شده موجود در کتابخانه مربوط به 

  

  

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 9

 در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
به نحوه دسترسي دانشجويان 

 مقاله

کلیه مقاالت مرتبط با عناوين موضوعي درس که در مجالت تخصصي اخالق منتشر شده اند قابل استفاده 

 هستند. 
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منبع ه عنوان . در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فو  یا به تنهایی ب3
 .، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع ترم  مشخص نمایید( به دانشجویان معرفی کنید درسي

 

 

 

 توضیحات کنندگان مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    

و ...  میزبانی فایل یها سامانهسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 .است

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

در اختیار دانشجویان  آپلود شده و لینک آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 قرار گیرد.

 

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐ بلی، قسمتی از مباحث  ☒ بلی، تمام مباحث

 موجود است های برونر سودارثهمه مباحث در کتاب  

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 5

آن را نیز برای ارائه  فايل، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،   معرفی کنید

  در سایت ضمیمه نمایید(..
1. Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book Medical Surgical Nursing. 

Philadelphia: Lippincott. 

2. Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing. Phila: Saunde 
3. Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of Medical Surgical Nursing. 

Philadelphia : Saunders. 
 

 منابع فارسي:

 

 اخرین ترجمه منابع انگلیسی فو  الذکر -7

 

 های دانشجويان: تکالیف و پروژه

اهمیت ویژه تکالیف، در شود. با توجه به ها مدیریت مییادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و خودآزمون-فرایند یاددهی

 تدوین آنها به نکات زیر توجه کنید:
 بندی کنید و در طول ترم محتوای درس خود را تقسیم ،بهتر است مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابراین

 در فواصل زمانی مناسب برای  آنها تکلیف طراحی نمایید.  

 جز در موارد خاص  بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طوالنی یا کوتاه بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش از دو هفته بهمانز

 شود.  توصیه نمی

 د.نهای حل مسئله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشتکالیف بهتر است بر مهارت 

 اما در پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به  ،مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است ،هدف ،وم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیفتکالیف با مفه

 یف داشته باشند.باید چندین تکل ها، حتماًها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولی همه درسشود. بسیاری از درسها تعریف میکاربردن آموخته

 پروژه پايان ترم: 
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 ☐ خیر  ☐ بلی  اید؟آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته

 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

  

  

 

 

 تکالیف طول ترم 

روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه دارد.  دهبرای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوک حضوری است و تا  

 بندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید. توجه کرده و زمان لبه تقویم تحصیلی نیم سا لطفاً

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

  اولتکلیف  

کی، شرح داده خواهد شد و از  در این تکلیف یک

دانشجویان خواسته می شود که کی، را بررسی نموده و 

مطابق با اصول فرایند پرستاری برای شرایط وی یک 

 تدوین و ارائه نمایند.برنامه و طرح مراقبتی 

 

در طول ترم 

خواهد مشخص 

 شد

 مرور دستورالعمل مربوطه 

      

      

      

  

 

 

 ها خودآزمون
 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها می خودآزمون 

 دارد.ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود های تشریحی، چند گزینهدر سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 ها دسترسی خواهند داشت(. اجباری است )دانشجویان بعد از شرکت در آزمون به این پاسخ ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شده در اغلب موارد پیش 

 د.  هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندارید، استفاده کنیها در زمانتوانید از خودآزمون شما می 

 

 

 ☐خیر   ☐بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته7
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخدر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  

 

 شماره

 آزمون
 مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون

 بعد از اتمام جلسات مربوط به این مبحث ای چند گزینه اختالالت کلیه مجاری ادراری و تناسلیمیان ترم سیستم  7آزمون 7

9    

3    
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 :های يادگیری ساير فعالیت

تمایل به استفاده از سازی کالس مجازی، اتا  بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت  در سامانه نوید امکان فعال

 این امکانات موارد زیر را تکمیل نمایید:

 

 کالس مجازی*
 

 کالس مجازی برخط داشته باشید.  چندتوانید به ازای هر درس دو واحدی های موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -
 

 اداره کننده ساعت تاريخ عنوان کالس
برحسب شرايط بیماری کرونا ممکن است بخشي يا همه جلسات درس به 

 برگزار شود (صورت مجازی) انالين يا افالين در بستر نويد

 

  
 سرکار خانم کبری رشیدی

 جناب اقای هیوا محمدی

    

    
 

 یابند.است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور می، کالس برخط همزمان آنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐ خیر    ☒ بلي                ايد؟آيا برای درس اتاق بحث در نظر گرفته -

  موضوع )های( بحث: 
 

 کلیه مباحث درس به شکل بحث گروهی در کالس های حضوری تدری، خواهد شد 
 کالس مجازی بستر افالين نويد سعي خواهد شد در قالب تاالر گفتگو   بر حسب نیاز در طول ترم جلسات بحث برگزار شود. در 

  

 ☐ خیر  ☒ بلي   ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

  موضوع )های( گفتگو: 
 

 محیط های انالين اسکای روم برگزار شوند. در صورت مجاز ی بودن ترم تحصیلي سعي خواهد شد برخي جلسات در 

 

 

 

 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد. هرجلسه را می 

 عالوه بر آن تواند  گردد و استاد درس می ای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پایه محسوب می در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. توانید نسبت به عالمت های جلسات آفالین نیز استفاده نماید. بنابراین، می از سایر ماژول

 کمتر کالس برگزار شود. انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد است، سعی شود 

 

 بندی ارائه برنامه درس: جدول زمان

 

 

 مدرسساعت های تکمیلی جلسات  فعالیت شیوه ارائه جلسه عنوان جلسه تاریخ ردیف
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 برگزاری  مجازی به صورت  آفالین

حضوری یا 

 آنالین

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین

7 

با  ییآشناو ارائه طرح درس  91/77/7411

 یادرار یستمس یو اناتوم یزیولوژیف

و شناخت  یبررس یو چگونگ یدفع

 ی،سالمت یخچه( تار یادرار یستمس

و  یع، عالئم شا یزیکیف یناتمعا

با  یصیمختلف تشخ یتست ها

 یپرستار یندفرا

        71-8  

 کبری رشیدی

9 

 یبر آناتوم مروریو ارائه طرح درس  93/77/7411

 یبررس یتنفس یستمس یزیولوژیو ف

 تنف، یستمو شناخت س
        

71-8  هیوا محمدی 

3 

 مددجویان از مراقبت با آشنایی 91/77/7411

 سیستم عفونی اختالالت به مبتال

 سیستیت، پیلونفریت، (ادراری

سندرم  مزمن، و حاد گلومرولونفریت

 کلیوی، سل کلیه، آبسه نفروتیک،

 )حالب حاد التهاب هیدرونفروز،

        

71-8  کبری رشیدی 

4 
 های مراقبت وسایل و ها روش 31/77/7411

         تنفسی
71-8  هیوا محمدی 

5 

 مددجویان از مراقبت با آشنایی 4/79/7411

 بی(دفعی به مشکالت مبتال

 احتباس ادراری، ادرار، اختیاری

 روشهای نورونژنیک، مثانه

 اختالالت و  )و درمانی تشخیصی

 ادراری سنگهای و تروماتیک

        

71-8 رشیدیکبری    

. 

 تنفسی سیستم های بیماری 1/79/7411

 ،فارنژیت رینیت،سینوزیت)فوقانی

 (،الرنژیت
        

71-8  هیوا محمدی 

1 

 مددجویان از مراقبت با آشنایی 77/79/7411

 و عروقی بیماریهای به مبتال

 کلیه پلی(مادرزادی اختالالت

سیستم  تومورهای ، ...کیستیک،

 ،)ومثانه کلیه سرطان(ادراری

 ادراری مسیر و انحراف کلیه جراحی

        

71-8  کبری رشیدی 

8 
تحتانی  تنفسی سیستم های عفونت 74/79/7411

         (سل پنومونی،)
71-8  هیوا محمدی 

2 

 تولید سیستم فیزیولوژی و آناتومی 78/79/7411

 و زنان و مردان و تناسلی مثل

 تولید شناخت دستگاه و بررسی

تاریخچه  ( جن، دو هر مثل

 عالئم ، فیزیکی معاینات سالمتی،

        

71-8  کبری رشیدی 
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 تشخیصی مختلف و تستهای شایع

 هر به پرستاری مربوط فرایند با

از  مراقبت با آشنایی و )یک

 اختالالت به مبتال مددجویان

 سیستم تناسلی زنان

71 
ریه و  مزمن انسداد های بیماری 97/79/7411

         آسم
71-8 یمحمد یواه   

77 

 مددجویان از مراقبت با آشنایی 95/79/7411

 تناسلی سیستم اختالالت به مبتال

 اختالالت بیضه و مردان
        

71-8  کبری رشیدی 

       71-8  ادامه جلسه قبل 91/7/7417 79 یمحمد یواه   

73 

 آناتومی بر یمرور درس، طرح ارائه 71/7/7417

 و وعرو  قلب سیستم فیزیولوژی و

 ارزیابی سیستم قلبی عروقی
        

71-8  کبری رشیدی 

74 

91/7/7417 ARDS ، آتلکتازی، بیماری های

 جنب  پرده

 )پلورزی،پلوراالفیوژن،آمپیم(
        

71-8  هیوا محمدی 

75 
ارزیابی تشخیصی سیستم قلبی  94/7/7417

 عروقی
         

71-8  کبری رشیدی 

7. 

 ریوی، ادم ریوی، آمبولی 3/9/7417

 های بیماری ریوی، هیپرتانسیون

 کورپولمونال

         
71-8  هیوا محمدی 

71 37/7/7417 
اداره بیماران مبتال به اختالالت 

        71-8 عرو  کرونر  
 کبری رشیدی

78 1/9/7417 
اداره بیماران مبتال به اختالالت 

        71-8 عرو  کرونر  
 کبری رشیدی

 74/9/7417         تعطیل رسمی 

72 97/9/7417 
مراقبت و درمان در بیماران مبتال به 

        71-8 اختالالت ساختاری  
 کبری رشیدی

91 98/9/7417 
مراقبت و درمان در بیماران مبتال به 

        71-8 عفونی و التهابی قلب  
 کبری رشیدی

97 4/3/7417 
مراقبت از بیماران مبتال به عوارض 

        71-8 ناشی از بیماری قلبی  
رشیدیکبری   

99 77/3/7417 

بررسی و درمان بیماران مبتال به 

اختالالت عروقی و مشکالت گردش 

 خون
        71-8  

 کبری رشیدی

93 78/3/7417 

بررسی و درمان بیماران مبتال به 

اختالالت عروقی و مشکالت گردش 

 خون
        71-8  

 کبری رشیدی
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94 95/3/7417 
ارزیابی و مراقبت بیماران مبتال به 

        71-8 هیپرتانسیون  
 کبری رشیدی

 
 


