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شماره 
  جلسه

تاریخ 
  جلسه

رئوس (اهداف میانی  
  )مطالب

  ویژه بر اساس سه حیطه اهداف آموزشیاهداف 
  )شناختی، عاطفی، روان حرکتی( 

مواد و وسایل 
  آموزشی

  نحوه ارزشیابی 

مفاهیم پایه در تعادل مایعات و     1
  الکترولیت ها

 .ترکیب مایعات بدن را به درستی با هم مقایسه نماید .1

  .تفاوت بین اسمز، دیفوزیون، فیلتراسیون و انتقال فعال را شرح دهد .2

  .اسمواللیتی را به طور صحیح و با مثال شرح دهد .3

آزمون هاي آزمایشگاهی براي ارزیابی وضعیت مایعات بدن را به درستی نام  .4
  .ببرد

  .راه هاي جذب و اتالف آب و الکترولیت ها را به درستی مقایسه نماید .5

نقش مکانیسم هاي تثبیت کننده آب و الکترولیت ها را به طور کامل تجزیه و  .6
  .ل نمایدتحلی

   .تاثیر باال رفتن سن بر تنظیم مایع و الکترولیت ها را به درستی تشخیص بدهد .7

  

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس   پاور پوینت ، وایت برد
  مشارکت در بحث 

  

اختالل حجم مایعات در     2
  )افزایش یا کاهش حجم(بدن

 .هایپوولمی و دهیدراتاسیون را از هم تمیز دهند .1

مایشگاهی را که در ارزشیابی وضعیت حجم مایعات بدن هستند تست هاي آز .2
  . کمک کننده هستند، توضیح دهند

  .عالئم بالینی هایپرولمی و هایپولمی را از هم افتراق دهند .3

  .درمان هاي موجود در هایپرولمی را توضیح دهند .4

  .بهترین سرم را با ذکر دلیل پیشنهاد نمایندولمی، در موارد هایپوولمی، هایپر .5

 
  

پاور پوینت ، اورهد  
  وایت برد

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس 
  مشارکت در بحث علمی 

 %)5(پرسش و پاسخ
 
  

اختالل در تعادل و تبادل     3
هایپوناترمی و (الکترولیت ها
  )هایپرناترمی

 علل ایجاد کننده هایپو ناترمی را نام ببرد؟ .1

 .مقایسه کندتظاهرات بالینی هایپو و هایپر ناترمی را با هم  .2

تغییرات میزان سدیم ادرار در اثر کمبود سدیم یا هایپوناترمی ناشی از  .3
 .احتباي آب را توضیح دهد

  .در هایپو و هایپرناترمی بهترین سرم را با ذکر دلیل پیشنهاد نماید .4

پاور پوینت ، اورهد ، 
  وایت برد

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس 
  مشارکت در بحث 

 %)5(پرسش و پاسخ 

  

اختالل در تعادل و تبادل     4
هایپوکالمی و (الکترولیت ها

  )هایپرکالمی

از دالیل هایپوکالمی دو مورد را با ذکر چگونگی ایجاد اختالل به درستی  .1
 .بیان نماید

  .تاثیر آلکالوز بر سطح پتاسیم سرم و بالعکس را به درستی توضیح دهد .2

  .به درستی توضیح دهدتاثیر اسیدوز بر سطح پتاسیم سرم و بالعکس را  .3

تظاهرات بالینی هایپوکالمی و هایپر کالمی را به طور صحیح با هم مقایسه  .4
  .نماید

 پاور پوینت ، اورهد ،
  وایت برد

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس 
  مشارکت در بحث 

 %)5(پرسش و پاسخ 

  



مورد را با چگونگی مکانیسم آنها بیان  3از درمان هاي دارویی هایپرکالمی  .5
  .نماید

  .تاثیر هایپوکالمی و هایپرکالمی را بر نوار قلبی بیمار افتراق دهد .6

  
ختالل در تعادل و تبادل     5

هایپوکلسمی و (الکترولیت ها
  )هایپرکلسمی

 .تظاهرات بالینی مرتبط با عدم تعادل کلسیم  را به درستی شرح دهد .1

وضیح تاثیر آلکالوز و اسیدوز را بر میزان کلسیم سرم به درستی ت .2
 .دهد

 پ.اقدامات پرستاري مهم را در هایپوکلسمی با ذکر دلیل بیان نماید .3

 پ.اقدامات پرستاري مهم را در هایپرکلسمی با ذکر دلیل بیان نماید .4

 .تغییرات نوار قلبی را در هایپو و هایپذکلسمی با هم مقایسه کند .5

  .اقدامات الزم را حین ترزیق کلسیم به درستی بیان کند .6

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس   وایت برد،  پاور پوینت
  %)5(مشارکت در بحث علمی 

 %)5(پرسش و پاسخ
  
  

اختالل در تعادل اسید و باز و     7و6
اختالالت اسید و باز با ذکر 

بررسی و شناخت علدم، 
درمان و مراقبت پرستاري بر 

  اساس فرایند پرستاري

 .باز توضیح دهدنقش بافرهاي شیمیایی را در حفظ تعادل اسید و  .1

 .نقش ریه ها  را در حفظ تعادل اسید و باز توضیح دهد .2

 .نقش کلیه ها  را در حفظ تعادل اسید و باز توضیح دهد .3

اسیدوز و آلکالوز متابولیک را از نظر علل و تظاهرات بالینی با هم  .4
 .مقایسه کند

 .درمان اسیدوز و آلکالوز متابولیک را با هم مقایسه نماید .5

دست آمده از گازهاي خون شریانی را به درستی تفسیر مقادیر به  .6
 .کند

اختالالت اسید و باز جبران نشده ، در حال جبران و جبران شده  .7
کامی را در نونه گازهاي شریانی گزارش شده به درستی از هم افتراق 

 . دهد

  

  کنفرانس دانشجویی 
  وایت بردپاور پوینت ، 

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس 
  ت در بحث علمیمشارک

 %)5(پرسش و پاسخ
  

  تعریف سرطان    8
  اپیدمیولوژي، علت شناسی

  پاتوفیزیولوژي
بیولوژي سرطان و 

شناخت سلول، تفائت (تومورها
سلول طبیعی با سرزان، 
تغییرات سلولی، تفاوت 

تومورهاي خوش خیم و 
  )بدخیم

 .الگوهاي رشد و تکثیر طبیعی سلول را از رشد غیر طبیعی تمیز دهند .1

  . ویژگی هاي بارز سلول هاي بدخیم را به طور کامل توضیح دهند .2

ویژگی هاي مشخصه توده هاي خوش خیم و بدخیم را از هم افتراق  .3
  .دهند

  .انواع روش هاي متاستاز سلول هاي بدخیم را با مثال توضیح دهند .4

  .مراحل فرایند کارسینوژنز را به طور صحیح شرح دهند .5

  

  % )5(ر منظم و فعال در کالس حضو  وایت بردپاور پوینت ، 
  مشارکت در بحث علمی

 آزمون میان ترم
  

  پیشگیري از سرطان    9
  سرطان در سالمندان

  )جراحی(رطاندرمان هاي س

مواد و عواملی را که به عنوان مولد سرطان شناخته شده اند، مشخص  .1
 .نماید

 .پیشگیري سطوح مختلف سرطان را با هم مقایسه نماید .2

 .له بندي سرطان را به درستی از هم تمیز دهددرجه بندي و مرح .3

 .کاربردهاي مختلف انواع روش بیوپسی را با هم مقایسه کند .4

 .انواع روش هاي درمانی جراحی در سرطان را توضیح دهد .5

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس   وایت بردپاور پوینت ،
  مشارکت در بحث علمی

  
 %)5(پرسش و پاسخ

  



 

  

درمان هاي     10
پرتودرمانی و شیمی (سرطان
  )درمانی

 .مکانیسم عملکرد اشعه یونیزان را در دران سرطان تشریح نماید .1

 .پرتودرمانی داخلی و خارجی را با هم مقایسه نماید .2

اقدامات پرستاري الزم در بیماري که تحت براکی تراپی است را بیان  .3
 .نماید

 .کندنحوه  طبقه بندي داروهاي شیمی درمانی  را به درستی بیان  .4

توجهات پرستاري الزم را هنگام خروج داروهاي شیمی درمانی تاول  .5
 .زا شرح دهد

نیازهاي خاص پرستاري مربوط به بیمار تحت معالجه با شیمی درمانی   .6
 را توضیح دهد

  

پاور پوینت ، اورهد  
  وایت برد

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس 
  مشارکت در بحث علمی 

  
 %)5(پرسش و پاسخ

  

ایمنی (رمان هاي سرطاند    11
  )درمانی، گرما درمانی

هدف از استفاده از آنتی بادي هاي مونوکلونال را در درمان سرطان   .1
 .به درستی توضیح دهد

 حساسیت سلول هاي سرطانی به افزایش درجه ي حرارت که در .2
 .هایپرترمیا استفاده می شود را بیان کند

 .ان  را شرح دهدعطوف به هدف در درمان سرطاهداف درمان هاي م .3

ر پاسخ مراقبت هاي پرستاري در روش درمان سرطلن به روش تغیی .4
 .هاي بیولوژیک در بدن را توضیح دهد

 .ز ژن درمانی در درمان سرطان  را به درستی بیان کندهدف ا .5

  

    وایت بردپاور پوینت ، 
  مشارکت در بحث علمی

 

سندرم ورید رستاري در بیماران با شاخص هاي بررسی و مراقبت پ .1  فوریت هاي انکولوژِي    12
 .را مشخص نماید اجوف فوقانی

شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با فشار بر طناب  .2
 .نخاعی را به درستی بیان نماید

شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با انعقاد منتشر  .3
 .داخل عروقی در بیماران سرطانی را به درستی شرح دهد

شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با نشانگان ترشح  .4
نا مناسب هورمون ضد ادراري در بیماران سرطانی را به درستی 

 .توضیح دهد

شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با سندرم لیز  .5
 .توموري در بیماران سرطانی را به درستی شرح دهد

 

  

  % )5(ر منظم و فعال در کالس حضو  وایت بردپاور پوینت ، 
  مشارکت در بحث علمی 

 %)5(پرسش و پاسخ

  
  

به کارگیري فرایند پرستاري     13
در مراقبت از مددجویان مبتال 

  به سرطان

مراقبت پرستاري در ارتباط با تشخیص  پرستاري شایع اختالل در  .1
 .یکپارچگی پوست را شرح دهد

یزش شدید مو، را تاري رمراقبت پرستاري در ارتباط با تشخیص  پرس .2
 .بیان کند

مراقبت پرستاري در ارتباط با تشخیص پرستاري مشکالت و مسایل  .3

  % )5(حضور منظم و فعال در کالس   وایت بردپاور پوینت ، 
  مشارکت در بحث علمی 

 %)5(پرسش و پاسخ

  



 .تغذیه اي  را توضیح دهد

 .تغییر تصویر ذهنی از بدن را شرح دهدمراقبت پرستاري در ارتباط با  .4

عوارض بالقوه در بیماران سرطانی را شناخته و مراقبت پرستاري در  .5
 .مورد بحث و بررسی قرار دهدمورد این عوارض را 

  
14    -        

  
Refrences: 
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- Black, J.M., Hawks, J.H., Keene, A.M.,(2001). Medical Surgical Nursing. (6th ed). Philadelphia:Saunders. 

- Polaski, A.L, Tatro, S.E(1996)Luckmann,s Core Principle and Practice of Medical Surgical Nursing (1st ed). 

Philadelphia:Saunders. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  سمه تعالی
  طرح درس روزانه

  

پرستاري بیماري هاي داخلی و  :نام درس) 1
  5/1 :تعداد واحد) 2  )1(جراحی 

تشریح، فیزیولوژي،  :پیش نیاز) 3
بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل 

  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی
  پرشتاري :رشته) 4

  45-50تعداد دانشجو) 7  90- 91 :نیمسال )6  ارشناسیک :مقطع) 5
رقیه اسماعیلی : مدرس) 8

  ذبیحی
  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  اول :شماره جلسه) 9
  مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها: عنوان درس جلسه مذکور) 11

  مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت ها اآشنایی ب:هدف کلی) 12

   
   :د بودتقادر خواه پایان درس ار یان پسدانشجو:اهداف رفتاري) 13 

 .ترکیب مایعات بدن را به درستی با هم مقایسه نماید .1

  .تفاوت بین اسمز، دیفوزیون، فیلتراسیون و انتقال فعال را شرح دهد .2

  .ا به طور صحیح و با مثال بیان کنداسمواللیتی ر .3

  .آزمون هاي آزمایشگاهی براي ارزیابی وضعیت مایعات بدن را به درستی نام ببرد .4

  .جذب و اتالف آب و الکترولیت ها را به درستی مقایسه نماید راه هاي .5

  .نقش مکانیسم هاي تثبیت کننده آب و الکترولیت ها را به طور کامل تجزیه و تحلیل نماید .6

   .رولیت ها را به درستی بیان کندتاثیر باال رفتن سن بر تنظیم مایع و الکت .7

     
  

  :حیطه یادگیري )14
  شنـــــــــــاختی

  یه و تحلیلتجز.1
  تجزیه و تحلیل .2
  فهمیدن.3
  فهمیدن .4
  تجزیه و تحلیل .5
  تجزه و تحلیل.6
  فهمیدن .7

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  اهمیت آب و الکترولیت ها در چیست؟ .1
  اسمز چیست و عاقبت قرار گرفتن سلول ها  در محیط با اسموالریته باال و پایین چیست؟. 2
  موالریته در چیست؟ مثال بزنیدتفاوت اسمواللیته و اس. 3
  ساعت یک فرد بالغ چه مقدار مایع دریافت و چه مقدار دفع می کند؟ از چه راههایی؟ 24به نظر شما در . 4

  
  



 
  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

معرفی درس جدید و ) 1
  ایجاد انگیزه

  
  
  

 سوال آغازین  هئارا
و بیان  عملیمثال 

  اهمیت موضوع
  

  بحث و تبادل نظر   و پاسخ پرسش

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت
  برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس درس جدید ) 2
  
  
  

 اسالید نمایش
همراه با 
  توضیح 

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  یسخنران

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت
  برد و ماژیک

  دقیقه50

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  طرح سوال

  
  پاسخ به سواالت
  درحین تدریس

  

  دقیقه10  -  -

  جمع بندي ) 4
  و 

  نتیجه گیري
  
  
  

تشویق و ترغیب 
دانشجویان به 

بازگویی مطالب 
مهم ارائه شده در 

  طول کالس

الصه شرکت در خ
نمودن و مرور درس 

  جدید
  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف براي ) 5
  جلسه بعد

  
  
  

-  
هایپرولمی بررسی علل 

  و هایپوولمی
  منابع کتابخانه اي 

  دقیقه 10  -  -

معرفی منابع و ماخذ ) 6
  براي مطالعه بیشتر 

  
  
  

کتب فیزیولوژي و 
پرستاري 

جراحی _داخلی
  برونر سودارث

  یقهدق 10  -  -  -

  
  
  
  
  
  



 

  
  سمه تعالی ب

  طرح درس روزانه

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  )1(جراحی 

  5/1 :تعداد واحد) 2
تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3

بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل 
  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

  پرشتاري: رشته) 4

رقیه اسماعیلی : مدرس) 8  45- 50: دانشجوتعداد ) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
  ذبیحی

  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  دوم :شماره جلسه) 9
  )افزایش یا کاهش حجم(اختالل حجم مایعات در بدن: عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )افزایش یا کاهش حجم(اختالل حجم مایعات در بدن: آشنایی با :هدف کلی) 12

   
   :ویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بوددانشج:اهداف رفتاري) 13 

 .هایپوولمی و دهیدراتاسیون را از هم تمیز دهند .1

تست هاي آزمایشگاهی را که در ارزشیابی وضعیت حجم مایعات بدن هستند کمک کننده هستند، توضیح  .2
  . دهند

  .عالئم بالینی هایپرولمی و هایپولمی را از هم افتراق دهند .3

  .پرولمی را بیان کندهاي موجود در های درمان .4

  .در موارد هایپوولمی، هایپرولمی، بهترین سرم را با ذکر دلیل پیشنهاد نمایند .5

     
  

  :حیطه یادگیري) 14
  شنـــــــــــاختی

  تجزیه و تحلیل.1
  تجزیه و تحلیل .2
  فهمیدن.3
  فهمیدن .4
  بکار بستن .5
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  نند حجم مایع خارج سلولی را افزایش دهد؟چه عواملی به نظر شما می توا .1
  افزایش حجم پالسما چه عالئمی در پی خواهد داشت؟. 2
در مورد کاهش حجم پالسما به نظر شما کدام سرم براي جایگزینی مناسب است؟ چرا از سرم هاي دیگر استفاده نمی شود؟دلیل شما براي عنوان . 3

 ت؟کردن این سرم به عنوان بهترین جایگزین چیس

  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 

فعالیت هاي   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   دانشجو 

معرفی درس جدید و ) 1
  ایجاد انگیزه

  
  
  

مروري بر مطالب 
جلسه قبل، خصوصا 

ترکیب مایعات بدن و 
ربط دادن آن با 

چگونگی افزایش یا 
  کاهش این حجم ها

پرسش و پاسخ هاي 
  سکال

سخنرانی به همراه 
پرسش و پاسخ 

گروهی در ابتدا براي 
یادآوردي مطالب 

  گذشته

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه 15

  تدریس درس جدید ) 2
  
  
  

نمایش اسالید همراه 
با توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر
  شیوه سخنرانی به

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه50

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  در حین طرح سوال
  تدریس

  پاسخ به سواالت
  دقیقه15  -  -  

  جمع بندي) 4
  و 

  نتیجه گیري
  
  
  

  ارائه اسالیدها
از اول و توضیح مجدد 

  به اختصار

شرکت در 
و  خالصه نمودن
مرور درس 

  جدید

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف براي ) 5
  جلسه بعد

  
  
  

-  

بررسی اهمیت 
و عوامل  سدیم

موثر در کاهش 
  یا افزایش آن

  دقیقه5  -  -

معرفی منابع و ماخذ ) 6
  براي مطالعه بیشتر

  
  
  

کتب فیزیولوژي و 
پرستاري داخلی و 

جراحی برونر و 
  سودارث

 
  

  دقیقه 5  -  -  -

 
  مه تعالی بس

  طرح درس روزانه
  



 

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  )1(جراحی 

  5/1 :تعداد واحد) 2
تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3

بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل 
  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

  پرشتاري: رشته) 4

رقیه اسماعیلی : مدرس) 8  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
  ذبیحی

  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  سوم :شماره جلسه) 9
  )هایپوناترمی و هایپرناترمی(اختالل در تعادل و تبادل الکترولیت ها  :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )هایپوناترمی و هایپرناترمی(اختالل در تعادل و تبادل الکترولیت ها آشنایی با:هدف کلی) 12

   
   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13 

 علل ایجاد کننده هایپو ناترمی را نام ببرد؟ .1

 .تظاهرات بالینی هایپو و هایپر ناترمی را با هم مقایسه کند .2

 .تغییرات میزان سدیم ادرار در اثر کمبود سدیم یا هایپوناترمی ناشی از احتباي آب را توضیح دهد .3

 .ایپو و هایپرناترمی بهترین سرم را با ذکر دلیل پیشنهاد نمایددر ه .4

  

     
  

  :حیطه یادگیري) 14
  شنـــــــــــاختی

  فهمیدن .1
  تجزیه و تحلیل .2
  تجزیه و تحلیل.3
   بکار بستن. 4
  
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  خارج سلولی را افزایش دهد؟چگونه؟ به نظر شما آیا افزایش میزان سدیم مایع خارج سلولی می تواند حجم مایع .1
  )از نقش سدیم در بدن کمک بگیرید(هایپوناترمی به نظر شما می تواند خود را با چه عالئمی نشان دهد؟. 2
  هایپرناترمی به نظر شما می تواند چه عالئمی داشته باشد؟.3
چرا از سرم هاي دیگر استفاده نمی شود؟دلیل شما براي عنوان کردن کدام سرم براي جایگزینی مناسب است؟ هایپرناترمی و هایپوناترمی در مورد . 3

 این سرم به عنوان بهترین جایگزین چیست؟

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  



  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   احل تدریس مر
معرفی درس جدید ) 1

  و ایجاد انگیزه
  
  
  

با انیمیشنی نقش سدیم 
مراهی مولکول هاي و ه

آب با سدیم نشان داده 
  .می شود

  
  رعایت نظم کالس

  و
  نشان دادن عالقمندي

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 2
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

به گوش دادن 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه60

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و) 4
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  یگروه
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف ) 5
  براي جلسه بعد

  
  
  

هایپوکالمی و بررسی علل 
  دقیقه 5  -  -    نقش پتاسیم در بدن

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

کتب فیزیولوژي و 
داخلی و پرستاري 

  جراحی برونر و سودارث
  دقیقه 5  -  -  -

  
  
  
  

  
    

  
  

  
  بسمھ تعالی

 طرح درس روزانھ

  پرشتاري: رشته) 4تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3  5/1 :تعداد واحد) 2پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1



 

بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل   )1(جراحی 
  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
رقیه اسماعیلی : مدرس) 8

  ذبیحی
  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  چهارم :شماره جلسه) 9
  )هایپوکالمی و هایپرکالمی(و تبادل الکترولیت هااختالل در تعادل   :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )هایپوکالمی و هایپرکالمی(و تبادل الکترولیت هاادل اختالل در تع آشنایی با:هدف کلی) 12

   
   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13 

  
 .از دالیل هایپوکالمی دو مورد را با ذکر چگونگی ایجاد اختالل به درستی بیان نماید .1

  .دتاثیر آلکالوز بر سطح پتاسیم سرم و بالعکس را به درستی توضیح ده .2

  .تاثیر اسیدوز بر سطح پتاسیم سرم و بالعکس را به درستی توضیح دهد .3

  .تظاهرات بالینی هایپوکالمی و هایپر کالمی را به طور صحیح با هم مقایسه نماید .4

  .مورد را با چگونگی مکانیسم آنها بیان نماید 3از درمان هاي دارویی هایپرکالمی  .5

  .ر قلبی بیمار افتراق دهدتاثیر هایپوکالمی و هایپرکالمی را بر نوا .6

    

  :حیطه یادگیري) 14
  شنـــــــــــاختی

  فهمیدن .1
  تجزیه و تحلیل .2
  تجزیه و تحلیل.3
   بکار بستن. 4
  فهمیدن. 5
  بکار بستن.6
  
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  چه عواملی می تواند مقدار پتاسیم سرم را کاهش دهد؟ .1
  یش پتاسیم سرم چه می تواند باشد؟ چرا؟به نظر شما اصلی ترین دلیل افزا. 2
 به نظر شما تغییرات پتاسیم پالسما بر کدام موج نوار قلبی می تواند تاثیر بگذارد و چرا؟. 3

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
معرفی درس جدید ) 1

  و ایجاد انگیزه
در مورد نقش پتاسیم 
در اعمال سلولی چه 

  
  رعایت نظم کالس

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
  دقیقه 10پروژکتور، نرم افزار 



  
  
  

  و  اطالعاتی دارید؟
  نشان دادن عالقمندي

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  تدریس) 2
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

ش دادن به گو
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه60

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و) 4
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
سخ انتها و پرسش و پا

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف ) 5
  براي جلسه بعد

  
  
  

کلسمی هایپوبررسی علل 
  دقیقه 5  -  -    و و هایپرکلسمی 

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

کتب فیزیولوژي و 
ري داخلی و پرستا

  جراحی برونر و سودارث
  دقیقه 5  -  -  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
  طرح درس روزانه

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  )1(جراحی 

  5/1 :تعداد واحد) 2
تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3

بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل 
  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

  پرشتاري: رشته) 4

رقیه اسماعیلی : مدرس) 8  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5



 

  ذبیحی
  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  پنجم :شماره جلسه) 9
  )هایپوکلسمی و هایپرکلسمی(و تبادل الکترولیت هااختالل در تعادل   :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )هایپوکلسمی و هایپرکلسمی(و تبادل الکترولیت هاتعادل اختالل در  آشنایی با:هدف کلی) 12

   
   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13 

  
 .تظاهرات بالینی مرتبط با عدم تعادل کلسیم  را به درستی شرح دهد .1

 .تاثیر آلکالوز و اسیدوز را بر میزان کلسیم سرم به درستی توضیح دهد .2

 .پوکلسمی با ذکر دلیل بیان نمایدتاري مهم را در هایاقدامات پرس .3

 .پرکلسمی با ذکر دلیل بیان نمایداقدامات پرستاري مهم را در های .4

 .تغییرات نوار قلبی را در هایپو و هایپذکلسمی با هم مقایسه کند .5

 .اقدامات الزم را حین تزریق کلسیم به درستی بیان کند .6

     
  

  :حیطه یادگیري) 14
  ـــاختیشنــــــــ

  فهمیدن .1
  تجزیه و تحلیل .2
  فهمیدن.3
  فهمیدن.4
  بکار بستن.5
  فهمیدن.6
  
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  چه عواملی بر میزان کلسیم بدن تاثیر دارند؟ .1
  آیا کسی از شما تا به حال عالئم هایپو کلسمی را تجربه کرده است؟ دلیل این عالئم را چگونه توجیه می کنید؟. 2
 پالسما بر کدام موج نوار قلبی می تواند تاثیر بگذارد و چرا؟ نظر شما تغییرات  کلسیم به. 3

  

  
  



  
  
  
  

  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
معرفی درس جدید ) 1

  و ایجاد انگیزه
  
  
  

در  کلسیمدر مورد نقش 
اعمال سلولی چه 

  ی دارید؟اطالعات

  
  رعایت نظم کالس

  و
  نشان دادن عالقمندي

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 2
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه60

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و) 4
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
هاي عملی و ارائه نمونه 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف ) 5
  براي جلسه بعد

  
  
  

تامپون هاي داخل بررسی 
  دقیقه 5  -  -    و خارج سلولی 

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

کتب فیزیولوژي و 
پرستاري داخلی و 

  جراحی برونر و سودارث
  قیقهد 5  -  -  -

  
  
  
  
  
  
  

  بسمھ تعالی
  طرح درس روزانھ

  

  پرشتاري: رشته) 4تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3  5/1 :تعداد واحد) 2پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1



 

بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل   )1(جراحی 
  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

  45- 50: دانشجو تعداد) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
رقیه اسماعیلی : مدرس) 8

  ذبیحی
  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  ششم و هفتم:شماره جلسه) 9
اختالل در تعادل اسید و باز و اختالالت اسید و باز با ذکر بررسی و شناخت علدم، درمان و مراقبت پرستاري بر اساس   :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  فرایند پرستاري

  رستاريآشنایی با اختالل در تعادل اسید و باز و اختالالت اسید و باز با ذکر بررسی و شناخت علدم، درمان و مراقبت پرستاري بر اساس فرایند پ:یهدف کل) 12

   
   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13 

  
 .نقش بافرهاي شیمیایی را در حفظ تعادل اسید و باز توضیح دهد .1

 .نقش ریه ها  را در حفظ تعادل اسید و باز توضیح دهد .2

 .نقش کلیه ها  را در حفظ تعادل اسید و باز توضیح دهد .3

 .اسیدوز و آلکالوز متابولیک را از نظر علل و تظاهرات بالینی با هم مقایسه کند .4

 .درمان اسیدوز و آلکالوز متابولیک را با هم مقایسه نماید .5

 .ازهاي خون شریانی را به درستی تفسیر کندمقادیر به دست آمده از گ .6

اختالالت اسید و باز جبران نشده ، در حال جبران و جبران شده کامی را در نونه گازهاي شریانی گزارش  .7
     . شده به درستی از هم افتراق دهد

  :حیطه یادگیري) 14
  شنـــــــــــاختی

  فهمیدن .1
  فهمیدن .2
  فهمیدن.3
  تجزیه و تحلیل.4
  ه و تحلیلتجزی.5
  بکار بردن.6
  بکار بردن.7
  
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  تامپون ها چه ترکیباتی هستند و وظیفه اصلی آنها چیست؟ .1
  به نظر شما کلیه ها به تغییرات اسید و باز در بدن زودتر جواب می دهند یا ریه ها؟. 2 

  یت ها  را دارید؟در حالت اسیدوز و آلکالوز انتظار اختالل در کدام الکترول. 3
  در اسیدوز و آلکالوز متابولیک، به نظر شما ریه ها چگونه به کمک می آیند؟. 4
  در اسیدوز و آلکالوز تنفسی، کلیه ها چگونه به رفع حالت اسیدي و بازي بدن کمک می کنند؟. 5
4 .ABG چیست و بیانگر چه اطالعاتی می تواند باشد؟  
  
  

  
  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   اد فعالیت هاي است  مراحل تدریس 

  دقیقه 15  -  -گوش دادن به پرسیدن سواالت پرسش و )1



پاسخ در مورد 
درس تدریس 

  شده قبلی

سواالت و  ابراز   طراحی شده
آمادگی جهت 

  پاسخگویی
معرفی درس جدید ) 2

  و ایجاد انگیزه
  
  
  

حفظ با انیمیشنی نقش 
PH یعی در محدوده طب

براي عملکرد سلول ها 
  .بیان می شود

  
  رعایت نظم کالس

  و
  نشان دادن عالقمندي

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 3
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
ت استاد و توضیحا

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه90

  ارزشیابی تکوینی) 4
  
  
   

  طرح سوال

دو نفر از دانشجویان 
داوطلب می شود تا 
سواالتی که در مورد 
نحوه افتراق اختالالت 
اسید و باز در وایت 

را  برد طراحی شده
  پاسخ گوید

  

  دقیقه30  -  -

  جمع بندي و) 5
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه30   نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف ) 6
  براي جلسه بعد

  
  
  

ویژگی هاي سلول بررسی 
  دقیقه 5  -  -    )کنفرانس(انی سرط

معرفی منابع و  )7
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

پرستاري داخلی و 
  دقیقه 5  -  -  -  جراحی برونر و سودارث

  
  

  بسمھ تعالی
  طرح درس روزانھ

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  5/1 :تعداد واحد) 2  )1(جراحی 

تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3
  پرشتاري: رشته) 4ی، میکروب شناسی، انگل بیوشیم



 

  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
رقیه اسماعیلی : مدرس) 8

  ذبیحی
  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  اول:شماره جلسه) 9
شناخت سلول، تفائت سلول طبیعی (شناسی، پاتوفیزیولوژي، بیولوژي سرطان و تومورها تعریف سرطان، اپیدمیولوژي، علت  :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )با سرزان، تغییرات سلولی، تفاوت تومورهاي خوش خیم و بدخیم

رزان، شناخت سلول، تفائت سلول طبیعی با س(تعریف سرطان، اپیدمیولوژي، علت شناسی، پاتوفیزیولوژي، بیولوژي سرطان و تومورها :هدف کلی) 12
  )تغییرات سلولی، تفاوت تومورهاي خوش خیم و بدخیم

   
   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13 

  
 .نقش ژنتیک و جهش در ژن هاي کنترل کننده رشد را با مثال به درستی توضیح دهد .1

 .الگوهاي رشد و تکثیر طبیعی سلول را از رشد غیر طبیعی تمیز دهند .2

  . ژگی هاي بارز سلول هاي بدخیم را به طور کامل توضیح دهندوی .3

  .ویژگی هاي مشخصه توده هاي خوش خیم و بدخیم را از هم افتراق دهند .4

  .انواع روش هاي متاستاز سلول هاي بدخیم را با مثال توضیح دهند .5

  .مراحل فرایند کارسینوژنز را به طور صحیح شرح دهند .6

     

  :حیطه یادگیري) 14
  ـــــــاختیشنــــ

  فهمیدن .1
  فهمیدن.2
  فهمیدن .3
  فهمیدن.4
  تجزیه و تحلیل.5
  فهمیدن.6
  
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  سرطان را چگونه تعریف می کنید؟ .1
  به نظر شما جهش در هر ژنی می تواند منجر به ایجاد سرطان شود؟.2
  شته باشیم و رشد سرطانی نباشد؟می توانید مثالی بزنید که افزایش در تعداد و اندازه سلول دا.3
  بر چه اساسی توده هاي خوش خیم و بدخیم از هم افتراق داده می شوند؟.4
  
  

  



  
  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 

معرفی درس جدید ) 1
  و ایجاد انگیزه

  
  
  

با پرسیدن چند مورد از 
زین سواالت آغا

دانشجویان را وارد 
  بحث می کنیم

  
  رعایت نظم کالس

  و
  نشان دادن عالقمندي

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 2
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
ستاد و توضیحات ا

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه50

ارائــه کنفـــرانس  ) 3
آمــاده شــده توســط 

  دانشجو
  دقیقه 10    -  -  

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و) 4
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف ) 5
  براي جلسه بعد

  
  
  

مطالعه در مورد نقش 
کارسینوژن هاي مختلف 

  در ایجاد سرطان
  دقیقه 5  -  -  

ابع و معرفی من) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

پرستاري داخلی و 
  دقیقه 5  -  -  -  جراحی برونر و سودارث

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمھ تعالی
  طرح درس روزانھ



 

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  )1(جراحی 

  5/1 :تعداد واحد) 2
تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3

بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل 
  ه و تغذیه درمانیشناسی، تغذی

  پرشتاري: رشته) 4

رقیه اسماعیلی : مدرس) 8  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
  ذبیحی

  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  دوم :شماره جلسه) 9
  )جراحی(پیشگیري از سرطان، سرطان در سالمندان، درمان هاي سرطان  :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )جراحی(پیشگیري از سرطان، سرطان در سالمندان، درمان هاي سرطان :هدف کلی) 12

   
   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13 

  
 .مواد و عواملی را که به عنوان مولد سرطان شناخته شده اند، مشخص نماید .1

 .پیشگیري سطوح مختلف سرطان را با هم مقایسه نماید .2

 .رجه بندي و مرحله بندي سرطان را به درستی از هم تمیز دهدد .3

 .کاربردهاي مختلف انواع روش بیوپسی را با هم مقایسه کند .4

 .انواع روش هاي درمانی جراحی در سرطان را توضیح دهد .5

     

  :حیطه یادگیري) 14
  شنـــــــــــاختی

  فهمیدن .1
  تجزیه و تحلیل.2
  فهمیدن.3
  طبقه بندي.4
  فهمیدن.5
  
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  به نظر شما چه عواملی می توانند باعث ایجاد سرطان شوند؟ .1
  چه مواردي را براي پیشگیري از سرطان پیشنهاد می کنید؟.2
  به نظر شما بر چه اساسی متوجه می شوند که توده اي خوش خیم یا بدخیم می باشد؟-3
  دیده اید؟ چه درمان هایی براي درمان سرطان شنیده یا- 4
  به نظر شما روش درمان انتخابی سرطان بر چه مبنایی می باشد؟ -5
  

  
  
  
  



  
  
  

  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
معرفی درس جدید ) 1

  و ایجاد انگیزه
  
  
  

  ارائه سواالت آغازین

  
  رعایت نظم کالس

  و
  ندينشان دادن عالقم

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 2
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
افزار پروژکتور، نرم 
Power point  وایت،

  برد و ماژیک

  دقیقه60

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و) 4
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    مایش اسالیدن  -

تعیین تکلیف ) 5
  براي جلسه بعد

  
  
  

  دقیقه 5  -  -    مرور مراحل چرخه سلولی

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

پرستاري داخلی و کتب 
 جراحی برونر و سودارث

  و اینترنت
  دقیقه 5  -  -  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمھ تعالی
  طرح درس روزانھ

  پرشتاري: رشته) 4تشریح، فیزیولوژي، : پیش نیاز) 3  5/1 :تعداد واحد) 2یماري هاي داخلی و پرستاري ب: نام درس) 1



 

بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل   )1(جراحی 
  شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
رقیه اسماعیلی : مدرس) 8

  ذبیحی
  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  ومس :شماره جلسه) 9
  )پرتودرمانی و شیمی درمانی(طان درمان هاي سر  :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )پرتودرمانی و شیمی درمانی(طان آشنایی با درمان هاي سر :هدف کلی) 12

   
   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13 

  
 .نماید زان را در دران سرطان ذکره یونیمکانیسم عملکرد اشع .1

 .پرتودرمانی داخلی و خارجی را با هم مقایسه نماید .2

 .اقدامات پرستاري الزم در بیماري که تحت براکی تراپی است را بیان نماید .3

 .نحوه  طبقه بندي داروهاي شیمی درمانی  را به درستی بیان کند .4

 .بیان کند دلیل نکروز بافتی به دنبال نشت داروهاي تاول زا را .5

 .توجهات پرستاري الزم را هنگام خروج داروهاي شیمی درمانی تاول زا شرح دهد .6

 نیازهاي خاص پرستاري مربوط به بیمار تحت معالجه با شیمی درمانی  را توضیح دهد .7

     

  :حیطه یادگیري) 14
  شنـــــــــــاختی

  فهمیدن .1
  طبقه بندي.2
  دانش.3
  فهمیدن.4
  فهمیدن.5
  فهمیدن.6
  جزیه و تحلیلت.7
  
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  به نظر شما پرتوي استفاده شده در پرتو درمانی با چه مکانیسمی سلول ها را از بین می برد؟ .1
  نی چه عوارضی می تواند داشته باشد؟پرتو درما .2
  وسعت عوارض شیمی درمانی زیاد است یا پرتو درمانی؟. 3
  و شیمی درمانی با توجه به مکانیسم عمل آنها بیشتر در معرض آسیب اند؟ کدام سلول ها در پرتو درمانی. 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
معرفی درس جدید ) 1

  و ایجاد انگیزه
  
  
  

 ارائه سواالت آغازین
همراه با نمایش 

انیمیشنی در مورد 
  چرخه سلولی مراحل

  
  رعایت نظم کالس

  و
  نشان دادن عالقمندي

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 2
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

ه شیوه ب
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه60

  ارزشیابی تکوینی) 3
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و) 4
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
اي عملی و ارائه نمونه ه

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف ) 5
  براي جلسه بعد

  
  
  

درمان هاي معطوف به 
  دقیقه 5  -  -    هدف

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

کتب پرستاري داخلی و 
جراحی برونر و سودارث 

  و اینترنت
  دقیقه 5  -  -  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سمھ تعالیب
  طرح درس روزانھ

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  )1(جراحی 

  5/1 :تعداد واحد) 2
تشریح، فیزیولوژي، بیوشیمی، : پیش نیاز) 3

میکروب شناسی، انگل شناسی، تغذیه و 
  تغذیه درمانی

  پرشتاري: رشته) 4



 

رقیه : مدرس) 8  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
  اسماعیلی ذبیحی

  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  چهارم :شماره جلسه) 9
  )ایمنی درمانی و گرما درمانی(طان درمان هاي سر  :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  )ایمنی درمانی و گرما درمانی(طان آشنایی با درمان هاي سر :هدف کلی) 12

   
   :ایان درس قادر خواهتد بوددانشجویان پس ار پ:اهداف رفتاري) 13 

  
 .روش نوین پیوند مغز استخوان را با روش سنتی به درستی مقایسه نماید .1

 .عوارض پیوند مغز استخوان آلوژنیک را به درستی بیان کند .2

 .هدف از استفاده از آنتی بادي هاي مونوکلونال را در درمان سرطان  به درستی توضیح دهد .3

به افزایش درجه ي حرارت که در هایپرترمیا استفاده می شود را بیان  حساسیت سلول هاي سرطانیدلیل  .4
 .کند

 .اهداف درمان هاي معطوف به هدف در درمان سرطان  را شرح دهد .5

 .مراقبت هاي پرستاري در روش درمان سرطلن به روش تغییر پاسخ هاي بیولوژیک در بدن را توضیح دهد .6

 .رستی بیان کندهدف از ژن درمانی در درمان سرطان  را به د .7

 

     

  :حیطه یادگیري) 14
  شنـــــــــــاختی

 تجزیه و تحلیل .1

  فهمیدن .2
 فهمیدن .3

 فهمیدن .4

 فهمیدن .5

 فهمیدن .6

  دانش .7
   

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  به نظر شما پیوند مغز استخوان براي کدام سرطان ها کاربرد دارد؟ .1
  ي ضروري است؟قبل از هر پیوندي بررسی دهنده و گیرنده پیوند از چه نظر.2
  است؟به نظر شما چرا امروزه بیشتر از پرتو درمانی و شیمی درمانی بحث بر مواردي چون ژن درمانی و تولید آنتی بادي هاي مونوکلونال متمرکز . 3
  رد؟ال می باشد، کدامیک از شما در این حیطه مطالعاتی دایکی از درمان هاي معطوف به هدف تولید آنتی بادي هاي مونوکلون .4

  
  
  
  
  
  
  

  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 



پرسش و )1
پاسخ در مورد 

درس تدریس 
  شده قبلی

پرسیدن سواالت 
  طراحی شده

گوش دادن به 
سواالت و  ابراز 
آمادگی جهت 

  پاسخگویی

  دقیقه 10  -  -

معرفی درس جدید ) 2
  هو ایجاد انگیز

  
  
  

ارائه سواالت آغازین 
همراه با نمایش 

مورد انیمیشنی در 
چگونگی پیوند مغز 

  استخوان

  
  رعایت نظم کالس

  و
  نشان دادن عالقمندي

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 3
  درس جدید  

  
  
  

راه با نمایش اسالید هم
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه 50

  ارزشیابی تکوینی) 4
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و )5
  نتیجه گیري 

  
  
  

ندي مطالب در جمع ب
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف  )6
  براي جلسه بعد

  
  
  

  دقیقه 5  -  -    فوریت هاي انکولوژي

معرفی منابع و ) 7
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

ري داخلی و کتب پرستا
جراحی برونر و سودارث 

  و اینترنت
  دقیقه 5  -  -  -

  
  

  بسمھ تعالی
  طرح درس روزانھ 

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  )1(جراحی 

تشریح، فیزیولوژي، بیوشیمی، میکروب : پیش نیاز) 3  5/1 :تعداد واحد) 2
  شناسی، انگل شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی

: رشته) 4
  يپرشتار

  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
رقیه : مدرس) 8

  اسماعیلی ذبیحی
  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  پنجم :شماره جلسه) 9



 

  فوریت هاي انکولوژي  :عنوان درس جلسه مذکور) 11

  فوریت هاي انکولوژي آشنایی با :هدف کلی) 12

   :پس ار پایان درس قادر خواهتد بوددانشجویان :اهداف رفتاري) 13  
  

 .شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با سندرم ورید اجوف فوقانی را مشخص نماید .1

 .شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با فشار بر طناب نخاعی را به درستی بیان نماید .2

عقاد منتشر داخل عروقی در بیماران سرطانی را به درستی شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با ان .3
 .شرح دهد

شاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با نشانگان ترشح نا مناسب هورمون ضد ادراري در بیماران  .4
 .سرطانی را به درستی توضیح دهد

  .اران سرطانی را به درستی شرح دهدشاخص هاي بررسی و مراقبت پرستاري در بیماران با سندرم لیز توموري در بیم .5

حیطه ) 14
  :یادگیري

  شنـــــــــــاختی
  فهمیدن.1
  فهمیدن.2
  فهمیدن.3
  تجزیه و تحلیل.4
  تجزیه و تحلیل.5
  

  :سواالت سنجش آغازین) 15
  ؟وظیفه ورید اجوف فوقانی  چیست؟ اگر این ورید تحت فشار قرار گیرد انتظار چه عالئمی را دارید .1

  گی طناب نخاعی احتمال بروز چه عوارضی را می دهید و چرا؟در فشرد. 2

  چه اطالعاتی در مورد مکانیسم ایجاد انعقاد منتشر داخل عروقی دارید؟. 3

  چه دالیلی می تواند در بیمار سرطانی باعث سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراري گردد؟. 4

  کترولیت دستخوش تغییر می شود؟در سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراري کدام ال. 5

  ؟در بیماران با سندرم لیز تومور کدام الکترولیت ها دستخوش تغییر خواهد شد و چرا. 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   فعالیت هاي دانشجو   فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
پرسش و )1

پاسخ در مورد 
االت پرسیدن سو

  طراحی شده
گوش دادن به 
سواالت و  ابراز 

  دقیقه 15  -  -



درس تدریس 
  شده قبلی

آمادگی جهت 
  پاسخگویی

معرفی درس جدید ) 2
  و ایجاد انگیزه

  
  
  

  ارائه سواالت آغازین 

  
  رعایت نظم کالس

  و
  نشان دادن عالقمندي

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ژیک،وایت برد و ما

  دقیقه 10

  تدریس) 3
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه50

  ارزشیابی تکوینی) 4
  
  
   

  تپاسخ به سواال  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و )5
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  مفید و کاربردي

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

تعیین تکلیف  ) 6
و  براي جلسه بعد

معرفی منابع و ماخذ 
  تربراي مطالعه بیش

  
  
  

مراحل  نوشتن فرایند 
  پرستاري

کتب پرستاري داخلی  -
و جراحی برونر و 

  سودارث

  دقیقه 5  -  -  

  
  
  
  
  
  
  

  بسمھ تعالی
  طرح درس روزانھ

پرستاري بیماري هاي داخلی و : نام درس) 1
  )1(جراحی 

  5/1 :تعداد واحد) 2
تشریح، فیزیولوژي، بیوشیمی، میکروب : پیش نیاز) 3

  ، تغذیه و تغذیه درمانیشناسی، انگل شناسی
: رشته) 4

  پرشتاري

رقیه : مدرس) 8  45- 50: تعداد دانشجو) 7  90- 91: نیمسال) 6  کارشناسی: مقطع) 5
  اسماعیلی ذبیحی

  دقیقه 120:مدت تدریس ) 10  ششم :شماره جلسه) 9
  ه سرطانبه کارگیري فرایند پرستاري در مراقبت از مددجویان مبتال ب  :عنوان درس جلسه مذکور) 11



 

  به کارگیري فرایند پرستاري در مراقبت از مددجویان مبتال به سرطانبا آشنایی  :هدف کلی) 12

   :دانشجویان پس ار پایان درس قادر خواهتد بود:اهداف رفتاري) 13  
  

 .مراقبت پرستاري در ارتباط با تشخیص  پرستاري شایع اختالل در یکپارچگی پوست را شرح دهد .1

 .را بیان کندیزش شدید مو ري در ارتباط با تشخیص  پرستاري رمراقبت پرستا .2

 .مراقبت پرستاري در ارتباط با تشخیص پرستاري مشکالت و مسایل تغذیه اي  را توضیح دهد .3

 .مراقبت پرستاري در ارتباط با تغییر تصویر ذهنی از بدن را شرح دهد .4

اري در مورد این عوارض را مورد بحث و بررسی قرار عوارض بالقوه در بیماران سرطانی را شناخته و مراقبت پرست .5
 .دهد

  

حیطه ) 14
  :یادگیري

  شنـــــــــــاختی
  فهمیدن.1
  فهمیدن.2
  فهمیدن.3
  فهمیدن.4
  تجزیه و تحلیل.5
  

  :سواالت سنجش آغازین) 1
  مراحل فرایند پرستاري را نام ببرید؟ .1

  بقیه مراحل می باشد چرا؟ به نظر شما، کدام قسمت از فرایند پرستاري مهم تر از. 2

  .با توجه به شناختی که از شیمی درمانی و عوارض آن دارید، براي این بیمار فرضی مراحل فرایند پرستاري را اجرا کنید .3

ار قرار است فردا نیز تحت عمل جراحی قر. می باشد.... ساله است که تحت درمان با شیمی درمانی به دنبال تشخیص سرطان 45بیمار آقاي 
گیرد، ایشان از شما می پرسند که من که دارم شیمی درمانی می شوم این عمل جراحی دیگه به خاطر چیه؟ عالوه بر اینکه قصد دارید مراحل 

  فرایند پرستاري را در مورد این بیمار فرضی اجرا کنید به سوال ایشان نیز پاسخ دهید؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زمان  وسایل کمک آموزشی   روش تدریس   یت هاي دانشجو فعال  فعالیت هاي استاد   مراحل تدریس 
پرسش و )1

پاسخ در مورد 
درس تدریس 

پرسیدن سواالت 
  طراحی شده

گوش دادن به 
سواالت و  ابراز 

  دقیقه 15  -  -



آمادگی جهت   شده قبلی
  پاسخگویی

معرفی درس جدید ) 2
  و ایجاد انگیزه

  
  
  

  ارائه سواالت آغازین 

  
  رعایت نظم کالس

  و
  دادن عالقمندي نشان

  فعالً تدریس
  شروع نشده

کامپیوتر، ویدئو 
پروژکتور، نرم افزار 

Power point  
  ،وایت برد و ماژیک

  دقیقه 10

  تدریس) 3
  درس جدید  

  
  
  

نمایش اسالید همراه با 
توضیح بر روي 

  تصاویر

گوش دادن به 
توضیحات استاد و 

  تماشاي تصاویر

به شیوه 
  سخنرانی

کامپیوتر، ویدئو 
ژکتور، نرم افزار پرو

Power point  وایت،
  برد و ماژیک

  دقیقه 50

  ارزشیابی تکوینی) 4
  
  
   

  پاسخ به سواالت  طرح سوال
  دقیقه10  -  -  

  جمع بندي و )5
  نتیجه گیري 

  
  
  

جمع بندي مطالب در 
انتها و پرسش و پاسخ 

  گروهی
  

پرسش هــاي گـروهی 
ارائه نمونه هاي عملی و 

خواستن توصیه هاي 
  کاربردي مفید و

  دقیقه10    نمایش اسالید  -

معرفی منابع و ) 6
ماخذ براي مطالعه 

  بیشتر
  
  
  

کتب پرستاري داخلی و 
  دقیقه 5  -  -  -  جراحی برونر و سودارث 

  
  
  
 


