
In the name of God 

Zanjan University  of  Medical Sciences 

And health Services 

Abhar Faculty of Nursing 

General objective : Empowerment  of  nursing students  for reading , 

cognition of medical terms and study of nursing texts .   

 

 Specific objectives : At the end of the course studens should be 

able to :  

Know  Special Medical Nursing terms .  1  

Analyze Medical And Nursing  terms to their components. 2  

Spell and pronounce Medical And Nursing  terms correctly .  3 

Read and translate Some Nursing texts. 4 

  

 

  

Topic  Session 

Explanation of lesson objectives , evaluation method , instruction style , 
elements of medical terms , terms of Body structure .  

1  

 Previous lesson , reading & translation of disorders of cardiovascular System . 2 
Previous lesson , reading & translation of disorders of Blood & Imnunty.  3 
Previous lesson , reading & translation of disorders of Lymphatic System .  4 
Explanation of Previous lesson , reading & translation of disorders of 
Respiratory system .  

5 

Explanation of Previous lesson , reading & translation of disorders of 
Gastrointestinal System .  6 

Explanation of Previous lesson , reading & translation of disorders of Urinary 
system . 7  

Explanation of Previous lesson , reading & translation of disorders of 
Reproductive System . 

8 

Explanltion of Previous lesson , reading & translation of disorder of Endocrine 
System .  

9 

Explanltion of Previous lesson , reading & translation of disorder of nervous 
System . 10 

Explanltion of Previous lesson , reading & translation of disorder of  th Ear & 
Hearing . 

11 

Explanltion of Previous lesson , reading & translation of disorder of the Eye & 
Visiion . 

12 

Explanltion of Previous lesson , reading & translation of disorder of Bones & 
Joints. 13 

Explanltion of Previous lesson , reading & translation of disorder of the 
Mussular System. 

14 

Explanltion of Previous lesson , reading & translation of disorder of the Skin . 15 

To reviw all of Previous lessons .  16  



Educational Method : Lecture , Group Discussion , Question & Answer .  
 

Students Activitiy :  

Peresentation of homework . 
 

Evaluation Method :  

Title  Points  

English homework  2 

Quiz 4 

Final exam 14 

 

PERSIAN REFRENCES :   
1- . Arjomand Mohsen, Dorlands New Medical Dictionary ( English – Persian ) , 

Tehran , Rahnama , 1380 .   

ENGLISH REFERENCES :  

1.  Janson Cohen , Barbara. Medical Terminology , Philadelphia . J .B. Lippincott 

Williams & wilkins , 5 th ed .2008 .   

COLLECTOR & EDITOR :  

ABOLHASAN RAFIEE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
  دانشکده پرستاري ابهر

  طرح درس آمار حیا تی
  

  ) یک و نیم واحد تئوري و نیم واحد عملی (تئوري عملی :  تعداد  واحد
ي در مسائل و آشنایی دانشجویان با مفاهیم  آمار توصیفی و مقدمات آمار استنبا طی و کاربرد روشها ي آمار:  هدف کلی

  تحقیقات پژوهشی 
  

  :  اهداف ویژه
 معرفی آمار توصیفی وتشکیل جداول آماري و رسم انواع نمودارها  -1

و همچنین محاسبه شاخصهاي مرکزي واریانس و انحـراف معیـار ،   ) نما  –میاگین  –میانه ( محاسبه شاخصهاي مرکزي  -2

 ...  . ضریب تغییرات، انحراف متوسط و

اربرد احتمال براي روشهاي آماري همچنین محاسبه مقدار احتمال و قوانین مربـوط بـه احتمـاالت و    مفهوم احتمال و ک -3

 )   شرطی ، جمع احتماالت ، ضرب احتماالت ( همچنین انواع احتمال 

 چگالی و امید یک متغیر تصادفی  –جدول یا توزیع احتمال یک متغیر تصادفی  –مفهوم متغیر تصادفی  -4

توزیع ) گسسته –پیوسته ( توزیع یکنواخت  –توزیع دو جمله اي  –اص آماري از جمله توزیع برنولی معرفی چند توزیع خ -5

 توزیع فوق هندسی و توزیع نرمال و کاربرد نرمال  –پواسن 

 )واریانس  –نسبت  –برآورد براي میانگین ( برآورد پارامترهاي توزیع آماري به صورت نقطه اي و فاصله اي   -6

آزمون زوجه شده ، آزمون براي  –تفاضل نسبتها  -تفاضل میانگین ها –میانگین جامعه نسبت جامعه  آزمون فرض براي -7

 . بستگی دو متغیر کیفی همچنین آزمون بر ارزش داده ها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :روش آموزش 

ه باید گفته شود به به بیان دیگر در کالس آنچه ک. روش آموزش به صورت تئوري که سر کالس به دانشجو یان گفته می شود  
صورت جزوه در اختیار دانشجویان قرار گرفته ، در پایا ن هر مبحث تکالیف مربوطه توسط دانشجویان مورد بحث قرار می 

  .گیرد 
  

  : تکالیف دانشجو
ویان مسائل و تمرینهاي هر مبحث در اختیار دانشجو قرار می گیرد و همچنین یک کار تحقیقاتی براي موضوع دلخواه از دانشج

  . خواسته می شود 
  

  :نحوه ارزشیابی 
  : ارزشیابی دانشجو چند مرحله اي می باشد 

  .کوئزهاي دانشجو در طول ترم را جمع آوري نموده که یک نمره از پیش تعیین شده براي دانشجو می باشد  -1
 . امتحان میان ترم از دانشجویان به عمل می آید  -2

 امتحان پایان ترم  -3

 ) . کار تحقیقاتی که از دانشجویان خواسته می شود  به صورت( نمره عملی  -4

  
   

  : منابع فارسی
  . 1379، تاریخ انتشار پائیز -ناشر اندیشمند  –آمار حیاتی کاربردي مولف دکتر حسن صانعی  -1
  .  1377تاریخ انتشار تیر  –انتشارات دانشگاه تهران  –روشهاي آماري دکتر کاظم محمد و همکاران  -2

  
 

    
  

  :یم تهیه و تنظ
  رمضان فالح 

  عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی زنجان
  

  

  

  

  
  
  
  



  

  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
  دانشکده پرستاري ابهر

  )2(طرح درس پرستاري بیماریهاي اطفال 
  واحد تئوري 3 :میزان واحد 

  )1(پرستاري اطفال  : پیشنیاز
فاده از مهارتهاي تفکر انتقادي و براساس فرایند پرستاري و مراقبت خـانواده محـور ، نحـوه    در این درس با است :رفتار ورودي 

همچنین بر آموزش و نوتوانی . ارائه خدمات مناسب جهت رفع مشکالت سالمتی شایع در نوزادان و کودکان آموزش داده شود
اختصاص بـه   2اختصاص به نوزادان و بخش  1این درس در دو بخش ارائه می شود بخش . خانواده و کودك تاکید می گردد 

شایان ذکر است که در تدریس اختالالت مربوط به سیستم هاي مختلف بدن بر اختالف عالئم و مراقبتها . کودکان بیمار دارد 
  . در کودکان و بزرگساالن تاکید می شود 

دي اطفال و نحوه تشخیص و بررسی آنها ، عوامل این درس اطالعاتی در رابطه با شایع ترین بیماریهاي مادرزا ) :1(هدف کلی 
عـالوه بـر آن مشـکالت    . ایجاد شده آن ، مراقبتهاي پرستاري و آموزش به والدین را به دانشجویان پرستاري ارائه می دهـد  

را در  شایعی که پرستاران در گروههاي سنی متفاوت اطفال با آن برخورد خواهند داشت را بررسی نموده و نحوه عملکرد آنـان 
  . بخش اطفال با تکیه بر فرایند پرستاري مورد بحث قرار می دهد 

هدف کلی از تدریس این درس آمادگی داشتن دانشـجو جهـت تشـخیص زودرس حالتهـاي انحـراف از حـد        ) :2(هدف کلی
خانواده وي براي طبیعی و تصمیم گیري مناسب در انتخاب اولویتهاي پیشگیري تا توان بخشی با تاکید بر آموزش به کودك و 

  .دستیابی به مراقبتهاي اولیه بهداشتی است تا نقش خود را به عنوان پرستار کودك به عهده گیرد 
  : پس از پایان کالس انتظار می رود که دانشجو بتواند : اهداف ویژه 

  . مفاهیم کودك بیمار و سیستم مراقبت بهداشتی و کودك بستري را شرح دهد  - 1
 . از کودك طی بیماري و بستري شدن را شرح دهد  مراقبت خانواده محور - 2
 . مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به بیماري هاي مادرزاي دستگاه گوارش را توضیح دهد  - 3
 .مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به بیماریهاي مادرزادي کلیوي را بیان نماید  - 4
 . اي دستگاه  تناسلی را مورد بحث قرار دهد مراقبتهاي پرستاري از نوزادان مبتال به ناهنجاري ه - 5
 . مراقبتهاي پرستاري از نوزادان مبتال به مشکالت اسکلتال را توضیح دهد  - 6
 . مراقبتهاي پرستاري از بیماریهاي مادرزادي قلب و انواع آن را بیان نماید  - 7
 . هد مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به مشکالت مادرزادي سیستم تنفسی را شرح د - 8
 .مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به اختالالت خونی را توضیح دهد  - 9

 . مراقبتهاي پرستاري از کودکان مبتال به مشکالت مادرزادي سیستم عصبی را شرح دهد  -10
 
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  :روش آموزش 

ارائه خواهد شد در  Power pointمطالب به روش سنخرانی و بحث گروهی با استفاده از وسائل کمک آموزشی و با نرم افزار 
  . و آسپیراسیون جسم خارجی به صورت کار گروهی و عملی و با استفاده از ماکت خواهد بود  CPRمبحث 

  :تکالیف دانشجو
  حضور فعال در جلسات کالس  - 1
 عدم غیبت غیر موجه  - 2
 ارائه ترجمه یا کنفرانس در کالس درس بر اساس طرح درس ارائه شده  - 3
تمام دانشجویان موظفند تکالیف خود را تا آخرین جلسه کالس درس تحویل دهند در غیر این ( ف ارائه به موقع تکالی - 4

  . ) از نمره تکالیف شان کسر خواهد شد  15/0صورت به ازاي هر روز تاخیر 
  :نحوه ارزشیابی 

  نمره 4            )کوئیز 4شامل(کوئیز کالسی -
  نمره 4              امتحان میان ترم  -
  نمره  9              امتحان پایان ترم  -
  نمره  1غیبت و حضور فعال در کالس                  عدم  -
  نمره  2              ارائه تکالیف به موقع  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فهرست رئوس مطالب

  عنوان  جلسه
  اول

  ارائه طرح درس و توجیه دانشجویان ، بررسی و تدابیر مراقبت از نوزادان پر خطر 
  دوم

  گوسل ، اسپینابیفیدا ، مننگوسل ئیدروسفالی ، میکروسفالی ، میلومنن
  سوم

  دیسپالزي تکاملی مفصل هیپ ، پاي چماقی ، لب شکري ، شکاف کام 
  چهارم

  )کوئیز اول(آمفالوسل ، فتق دیافراگماتیک ، ئیدروسل 
  پنجم

  نهان بیضگی ، هیپوسپادیاسیس ، اکستروفی مثانه ، ابهام جنسی 
  ششم

  اوري ، گاالکتوزومی  هیپوتیروئیدیسم مادرزادي ، فنیل کتون
  هفتم

Sepsis  ،NEC  تشنج هاي نوزادي ،  

مراقبتهاي خانواده محور کودك بستري پیشگیري یا کاهش جدائی و کنترل و صدمه جسمی ، آمادگی   هشتم
  کودك جهت بستري 

  نهم
  )کوئیز دوم(آمادگی جهت تشخیص و و روش هاي درمان ، ایمنی ، روش هاي مختلف تغذیه 

  دهم
  قبت خانواده محور از کودك مبتال به بیماریهاي مزمن و معلولیت مرا

  یازدهم 
  مراقبت پرستاري از کودك در حال احتضار و خانواده وي 

  دوازدهم 
مفاهیم کلی اختالالت شناختی و مراقبتهاي پرستاري سندرم داون ، ناشنوایی ، نابینایی با تاکید بر جنبه 

  ت از کودکان ها پیشگیري و توانبخشی و مراقب
  سیزدهم 

  )کوئیز سوم(اختالالت آب و الکترولیت ها ، اسهال و استفراغ 
  چهاردهم 

  عفونت سیستم اداراري ، ریفالکس مثانه به حالب ، تومور ویلمز ، سندروم نفروتیک 
  پانزدهم 

  سندرم کروپ ، پنومونی 
  شانزدهم 

CPR  آسپیراسیون جسم خارجی ،  
  هفدهم 

  )ن میان ترم امتحا( آسم ، 
  هجدهم 

  فیبروز کیستیک ، مگاکولون ، ریفالکس معده به مري 
  نوزدهم 

  انواژیناسیون ، تنگی پیلور ، سلیاك 
  بیستم 

  ساختمان و فعالیت قلب ، بیماریها و اختالالت قلبی و پیامدهاي آن 
  بیست و یکم 

  و بیماریهاي مادرزادي قلب  CHFادامه بیماریهاي قلبی ، 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  فهرست رئوس مطالب

  عنوان  جلسه
  بیست و دوم 

  )کوئیز چهارم(مراقبتهاي پرستاري از بیماران قلبی 
  بیست و سوم 

  آنمی فقر آهن ، تاالسمی بتا ، هموفیلی 
  بیست و چهارم 

  سرطان سیستم خونی و لنفاوي ، تشنج هاي ناشی از تب 
  بیست و پنجم 

  صرع ، فلج مفزي 
  بیست وششم 

  ن امتحا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :منابع فارسی  

نشـر  : شوقی مهنـاز ، چـاپ چهـارم ، تهـران     / ویلی وانگ ، درسنامه پرستاري کودکان ،آرزو مانیاس سونیا ، سنجري مهناز -1

  .  1389جامعه نگر و سالمی 

  : منابع فارسی براي مطالعه بیشتر 

   1380انتشارات الغدیر ، چاپ ششم ، : یاس ، تهران سونیا آرزو ، مان  -پرستاري کودکان  -مارلو دورتی آر  -1

   1381چاپ اول  –تهران ، انتشرات بشري  –کودك سالم  –گروه کودکان دانشگا شهید بهشتی  -2

   1381چاپ اول  –تهران انتشارات بشري  –سونیا آرزو مانیاس  –پرستاري کودکان  –ویلی وانگ  -3

   1373جهاد دانشگاهی همدان ،  –دان هم –رشد و تکامل کودك  –توکل محسن  -4

   1379تهران انتشارات موسسه فرهنگی نور دانش ،  –کودك سالم  –گروه کودکان شهید بهشتی  -5

   1376نادر محمودزاده ، باقر سخنران ، انتشارات فرایر ،  –بهداشت و مراقبت از نوزادان و کودکان  –استوبارد ، مریم  -6

  .   1379تهران انتشارات چهر  –پرستاري مادر و کودك  –یشه اسماعیل حلم سرشت پریوش ، دل پ -7

چـاپ ششـم    –انتشارات الغـدیر   –گروه مترجمین زیر نظر دکتر علی اکبر والیتی ، تهران  –مبانی طب کودکان  –نلسون  -8

1379  .  

  : منابع التین براي مطالعه بیشتر 

1- wong,D,L , & Hochennerry , M.J . (2008) . Nursing Care of  lnfant and 

children (7 th ed) St . Louis : Mosby .  

2- james , S,R, Ashwill , J.W , Droske , S.G . (2002) .Nursing care of children 

. (7 th ed )  

3- Schulte , E,B , Price , D.L Gwin , J.F ( 2001) Thompson , S Pediatric 

Nursing . ( 8 th ed ) . Philadelphia : W.B. Saunders .    
  

  :تهیه و تنظیم 
  فاطمه شجاعی و مینا مرادي

  )اعضاي هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر(
  

  

  
  
  
  



  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  دانشکده پرستاري ابهر
  آناتومی عمومی براي دانشجویان پرستاري : نام درس 

  واحد عملی  5/0واحد نظري    5/1: واحد  نوع
  

  . فراگیر در پایان ترم بتواند آناتومی عمومی قسمتهاي مختلف را بشناسد و آنها را بر روي موالژ یا جسد نشان دهد : کلی هدف 
  

  :اهداف ویژه 
را بر اساس مطالب گفته شده و منابع ذکر شده ) آناتومی و اصطالحات آناتومی  Planesتعریف آناتومی ، مقطع ( کلیات آناتومی  -1

  . ت را تعریف کرده و انواع بافتها را با مثال بیان نماید باف. بیان کند 
را بر اساس مطالب منابع ذکر شده بیان کند و روي موالژ یا جسد نشان دهد ) استخوان ؤ مفاصل و عضالت ( سیستم حرکتی بدن  -2
 .  

یح داده و روي موالژ یا جسـد  را بر اساس مطالب و منابع ذکر شده توض) راههاي تنفسی و اعضاي اصلی تنفسی ( دستگاه تنفسی  -3
  . نشان دهد 

را بر اساس مطالب و منابع ذکر شده توضیح داده و روي موالژ یـا جسـد نشـان    ) قلب ، شریانها و وریدها ( دستگاه قلبی عروقی  -4
  . دهد 

وي مـوالژ یـا   را براساس مطالب و منابع ذکر شده توضیح داده و ر) لوله گوارش و غدد ضمیمه لوله گوارش ( دستگاه گوارش  -5
  . جسد نشان دهد 

را بر اساس مطالب و منابع ذکـر شـده توضـیح    ) اورگانهاي ادراري و تناسلی آقایان و خانم ها : شامل ( تناسلی  –دستگاه ادراري  -6
  . داده و روي موالژ یا جسد نشان دهد 

را براساس مطالب و منابع ذکر شده توضیح ) گوش خارجی ، میانی و داخلی (  تعادلی  –و دستگاه شنوایی ) چشم ( دستگاه بینایی  -7
  . داده و روي موالژ یا جسد نشان دهد 

  . را براساس مطالب و منابع ذکر شده توضیح دهد و روي موالژ یا جسد نشان دهد ) مرکزي و محیطی ( دستگاه عصبی  -8

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



  
  

  فهرست رئوس مطالب

  عنوان  جلسه
  اول

، ، انواع آناتومی ، وضعیت آناتومی ، مقاطع آناتومی ، اصطالحات آناتومی ، و نحوه مطالعه در آناتومی تعریف آناتومی: کلیات 
  انواع بافت بدن 

  دوم
  کلیات ، استخوانهاي اندام فوقانی و تحتانی و مفاصل مربوطه   –استخوان و مفاصل  –الف : سیستم حرکتی 

  سوم
  مهره ها و مفاصل مربوطه  جناغ ، دنده ها و ستون: استخوانهاي تند 

  چهارم
  ) و مفاصل مربوطه ) سر و صورت ( استخوانهاي جمجمه 

  پنجم
  عضالت ، کلیات ، عضالت اندام فوقانی و تحتانی به همراه عصبیگري و عمل آنها  –ب 

  ششم
  عضالت تند و سر و صورت به همراه نحوه عصبیگري و عمل آنها

  هفتم
  ، سطوح و کناره ها ، حفرات ، نحوه خونگیري و عصبگیري قلب قلب : عروقی  –دستگاه قلبی 

  هشتم
  شریانها و وریدهاي سطحی و عمقی : عروق 

  نهم
  بینی ، حنجره ، ناي ، نایژه ها ، ریه ها ، پرده جنب : دستگاه تنفس 

  دهم
  اي آناندهان ، حلق ، مري ، معده و روده کوچک و بزرگ و مجر: لوله گوارش شامل : دستگاه گوارش 

  یازدهم
  غدد بزاقی ، کبد ، پانکراس و کیسه صفرا: غدد ضمیمه لوله گوارش 

  دوازدهم 
  کلیه ها ، حالب ، مثانه ، پیشابراه : ارگانهاي ادراري شامل  –تناسلی  –دستگاه ادراري 

  سیزدهم
  تات و آلت تناسلیبیضه ها ، مجراي رفران ، کلیه هاي منوي ، غدد پروس: ارگانهاي تناسلی آقایان شامل 

  چهاردهم
  فرج و مونس پوبیس : تخمدان ، رحم ، لوله رحم و واژن ، خارجی : ارگانهاي تناسلی خانمها شامل داخلی 

  پانزدهم 
  کلیات و دستگاه عصبی مرکزي : دستگاه عصبی 

  شانزدهم 
  دستگاه عصبی محیطی

  هفدهم 
  ) …کاسه چشم ، مجراي و غدد اشکی و( مه کره چشم کره چشم و ساختمانهاي ضمی) : چشم ( دستگاه بینایی 

  هجدهم
  گوش خارجی ، میانی ، داخلی : تعادلی  –دستگاه شنوایی 

  
  
  
  
  



  
  
  

  : روش آموزش 

همچنین پرسش و پاسخ با دانشجو در   …سخنرانی و استفاده از وسایل کمک آموزش مثل دستگاه اسالید ، موالژ ، اورهد و: تئوري ) الف 
  . س ضمن تدری

  . توضیح و نشان عناصر آناتومی روي موالژ یا جسد توسط دانشجو یا رفع اشکال و توضیح اضافی توسط مدرس : عملی ) ب 
  
  

  :تکالیف دانشجو
د . در شروع هر جلسه از مطالب جلسات گذشته از دانشجویان سؤال می گردد و در ضمن به تناوب جلسات کوئیز هـم گرفتـه مـی شـود     

دانشجویان ترجمه مطالب و همچنین تحقیق در رابطه با وسایل مبتال به جامعه و در ارتباط با درس مربوطـه هـم انجـام    صورت عالقمندي 
  .خواهد شد

  
  :نوه ارزشیابی

  .منفی  که در ضمن پرسش و پاسخ به ددانشجویان داده می شود  –امتیازات مثبت  -1
  کوئیزها  امتیازات -2
  امتحان میان ترم  -3
  ایان ترم امتحان پ-4
  
  

  :منابع فارسی 
  . دکتر محمد علی امامی میبدي : آناتومی عمومی  -1
  پروفسور حسین حکمت –آناتومی عمومی  -2
  .دکتر جمال الدین مستقیمی  –آناتومی عمومی  -3

REFERENCES:  

1- Clinical anatomy . rechard snll .   
2- Lasts Anatomy  

 

  :تهیه و تنظیم
  رضا نجات بخش

  ی بخش  عضو هیئت علم
  آناتومی دانشکده پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 

  دانشکده پرستاري ابهر 

  آیین زندگانی
  آیین زندگانی :نام درس 

   2 :تعداد واحد 
   نظري :  نوع واحد

 
  سازندگی اخالقی و بهتر زندگی کردن :هدف کلی

   :برسد  از دانشجو انتظار می رود به واسطه فراگیري مباحث این درس به این اهداف :اهداف ویژه 
 . در مسیر علم و تقوا با انگیزه بیشتر گام بردارد  .1
 . موانع و لغزشگاههاي دستیابی به علم و تقوا و راته نجات از آنها را فرا بگیرد .2
 . ودبا فضایل اخالقی و شیوه هاي کسب آن آشنا ش .3
 . وظایف اخالقی یک پژوهشگر و نیز آسیب هاي اخالقی پژوهشگر ي را بداند .4
 .به اهمیت نقد و انتقاد و موازین اخالقی آن واقف باشد .5
 . دیدگاه شایسته اي نسبت به اخالق معیشت پیدا کند .6
 . اصول اخالق معاشرت را بداند و به کار بگیرد .7
 .  کامل پیدا کرده و درزندگی مورد توجه قرار دهد با دیدگاه اسالم درباره اخالق جنسی آشنایی .8
با دیدگاه اسالم در زمینه اخالق سیاسی ؟آشنا شده و موضعگیریهایش در مسائل سیاسی و مدیریتی بر اساس تفکر سیاسی اسالمی  .9

 . باشد
 . اخالق گفتگو را بداند و در روابط خود با دیگران مراعات نماید  .10

   
  : روش آموزش 

  . وش سخنرانی با استفاده از ابزارهاي آموزشی ، بعضاً پرسش و پاسخ و نیز کنفرانس دانشجویان غالباً به ر
  

  : تکالیف دانشجو 
  حضور منظم و فعال  
  استماع دقیق  
  طرح پرسش در مواقع الزم  
  پاسخ به پرسش هاي احتمالی مدرس  
 ر کالس نوشتن مقاله پژوهشی به اختیار دانشجو و ارائه آن به صورت کنفرانس د 

  : ارزشیابی 
  نمره  2ارائه تحقیق با کنفرانس                                               

  نمره  18            سواالت امتحانی                                               
  نمره  20          نمره کل                                                            

  
   

  
  
  
  
  
  



  
  

  فهرست رئوس مطالب
  

 جلسه
 عنوان

بیان هدف ارائه درس و روش تدریس ، شناخت  –معرفی منابع  -» علیکم بانفسکم افال تبصرون«تفسیر آیه  اول 
 مخاطبان و سنجش اطالعات در موضوع درس 

 بیان اجمالی سر فصل ها ، آغاز بحث کلیات و مبانی در علم اخالق  دوم 

 خودشناسی و خودیابی و مراحل آن = اخالق تعامل با خود  سوم

 مراحل خود یابی و عوامل پایداري آن  چهارم 

 خود شناسی ، اهمیت عبادات مخصوصا ذکر خدا  –اخالق تعامل با خدا  پنجم

 اخالق تعامل با والدین ، حقوق والدین  ششم 

 اخالق دوستی و رفاقت ، شرایط آن و اهمیت آن  هفتم 

 و چگونگی آن از دیدگاه اخالق اسالمی ، پرسش و پاسخ ) نامحرم (رابطه دختران و پسران  هشتم 

 ) صله ارحام ، سازگاري ، صداقت ، تشویق ( اخالق شهروندي ، اخالق معاشرت خانوادگی و فامیلی  نهم 

 پاسخ  اخالق معیشت ، رابطه دین و دنیا ، دنیا از منظر قرآن و روایات ، پرسش و دهم

 اخالق علمی ، عناصر آن ، اهمیت علم و علم آموزي در اخالق اسالمی  یازدهم

 اخالق دانشجویی ، آداب آموختن ، ارزش دانشجو و معلم در قرآن و روایات  دوازدهم

 اخالق پژوهش ، عوامل غیراخالقی پژوهش ، اولویت در پژوهش و چگونگی آن  سیزدهم

 نقد ، اصول اخالق نقد ، پرسش و پاسخ  اخالق نقد ، انواع چهاردهم

 اخالق سیاست و مدیریت ، وظایف اخالقی مردم در انتخاب مسئولین ، وظایف مسئولین در قبال مردم   پانزدهم 

 اخالق جنسی ، مکاتب قبل از میالد غرب و شرق و بعد از میالد   شانزدهم

 پاسخ  اخالق جنسی ، نظریه مکتب متعالی اسالم ، پرسش و  هفدهم 

  
  

  
  

  : منابع 
  یوسف غالمی تفسیر نمونه و المیزان: احمد حسین شریف  فلسفه اخالق ، آیت اله مصباح یزدي  اخالق و رفتارهاي جنسی : آیین زندگانی 

  
  
  
  
  
  

  :تهیه و تنظیم 
  سید مهدي حسینی

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ابهر
  
  

  

  

  



  ی درمانی استان زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت
  دانشکده پرستاري ابهر

  طرح درس بررسی وضعیت سالمت
  

  بررسی وضعیت سالمت: نام درس

  )ساعت 17(واحد عملی /. 5، )ساعت  9( واحد تئوري /. 5: میزان واحد درسی

  ختلف بدن فراگیر به منظور گذراندن واحد مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژي سیستمهاي م: رفتار ورودي

  .اطالعات الزم را داشته باشد

  .شناخت و آشنایی فراگیر با نحوه گرفتن شرح حال، بررسی و معاینه سیستمهاي مختلف بدن انسان: هدف کلی

  :در پایان این واحد آموزشی فراگیران قادر خواهند بود: اهداف ویژه

  ).طفیحیطه عا(با مدرس و سایر دانشجویان ارتباط مطلوب برقرار نمایند  -1

  ). حیطه شناختی(طریقه گرفتن شرح حال و تاریخچه بیماري را شرح دهند  -2

 ).حیطه شناختی(نحوه بررسی و معاینه پوست را شرح دهند   -3

 ).  حیطه شناختی(چگونگی بررسی و معاینه سر و گردن را توضیح دهند   -4

 ).حیطه شناختی(نحوه بررسی و معاینه دستگاه تنفس را شرح دهند   -5

 ).حیطه شناختی(رسی و معاینه دستگاه قلب و عروق را توضیح دهند نحوه بر  -6

 ).حیطه شناختی(بررسی و معاینه دستگاه گوارش و شکم را توضیح دهند   -7

 ).حیطه شناختی. (بررسی و معاینه دستگاه عضالنی اسکلتی را توضیح دهند  -8

 ).  حیطه شناختی(بررسی و معاینه دستگاه عصبی را شرح دهند   -9

  ).حیطه شناختی(ستم ادراري را توضیح دهند بررسی سی -10

  ).حرکتی-حیطه روانی(معاینه سیستم هاي مختلف بدن را بدرستی انجام دهد  -11

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :  روش آموزش
سمعی و بصري و نـرم   وسایل کمک پاسخ و  به وبا استفاده از  سخنرانی و بحث گروهی و پرسش واحد آموزشی  این

پخش صداهاي قلب و ریه توسط دستگاه ضبط صوت و پخش فیلم در همچنین  .ه خواهد شدارائ  Power Pointافزار 
رابطه با بررسی بیمار و بحث گروهی پیرامون آن و انجـام معاینـه بـر روي ماکـت و مـوالژ از جملـه سـایر روشـهاي         

  .آموزشی می باشد
   

  
  :تکالیف دانشجو

  شرکت فعال در کالس درس -1
  ري و معاینه فیزیکی از بیمار واقعی و ارائه گزارش کتبیانجام یک مورد شرح حال گی -2
  

  : نحوه ارزشیابی
  نمره 2  پرسش و پاسخ و بحث گروهی و حضور فعال در کالس   -1
  نمره 3                                         ارائه تکلیف                                     -2
  نمره                            5                                                     آزمون میان ترم                -3
  نمره 10                     امتحان پایان ترم   -4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فهرست رئوس مطالب

  
 عنوان جلسه

 ینه، وسایل معاینه معرفی و ارائه طرح درس، مروري بر گرفتن شرح حال و تکنیکهاي معا اول

 بررسی و معاینه پوست و بررسی و معاینه سر و گردن  دوم

 بررسی و معاینه چشم و گوش و بینی، سینوسها، دهان و حلق  سوم

 چهارم
 بررسی و معاینه دستگاه تنفس، آشنایی با انواع صداهاي طبیعی و غیر طبیعی

 ایی با صداهاي طبیعی و غیر طبیعی قلببررسی و معاینه دستگاه قلب و عروق محیطی، آشن پنجم

 بررسی و معاینه دستگاه گوارش و شکم آزمون میان ترم، ششم

 هفتم
 اسکلتی –بررسی و معاینه دستگاه عضالنی

 بررسی و معاینه دستگاه عصبی  هشتم

  بررسی و معاینه دستگاه ادراري  نهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  : منابع فارسی           
  

الدن صفوي و : ترجمه . معاینه بالینی و روش هاي گرفتن شرح حال باربارا بیتز . ین اس، اسزیالژي پیتر جیبیکلی ل -1
 1387سال . انتشارات تیمورزاده: تهران. چاپ دوم. همکاران 

 .تهران ، نشر آثار علمی دانشگاه » معاینه پزشکی براي پرستاران « دکتر محمدي عیسی ، . دکتر احمدي ، فضل اله  -2
 1382. تربیت مدرس 
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  :تهیه وتنظیم 

  سید میثم ابراهیمی
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  



  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
 دانشکده پرستاري ابهر

  ان  در اسالم انس
  

  2:واحد  تعداد
  نظري :نوع واحد 

  شناختن انسان : هدف کلی
  

  :اهداف ویژه 
  :دانشجوي محترم با عنایت به مباحث درس و فراگیري آن باید به این اهداف دست یابد

 . ضمن شناخت خود وجه امتیاز انسان از سایر موجودات را بداند .1
 . د پیدا می کند در تقویت و اصالح جهان بینی خود بکوشد با توجه به شناختی که از دو بعدي بودن خو .2

 . در شناخت هر چه بهتر خداي خود تالش کند  "من عرفه نفسه فقد عرف ربه  "بر مبناي حدیث شریف  .3

 . با توجه به شناخت روحی دیدگاه روشنتري از معاد حاصل کند .4

 . به عنوان انسان هاي نمونه به معرفت صحیح تري برسد در سایه شناخت صحیح از خود در شناخت پیامبران و اولیاء اهللا .5

 . با شناخت صحیح از خود ضمن کسب معرفت درست اخالق و رفتار خود را اصالح نماید  .6

 . نظریه هاي مختلف را دانسته و درست ترین نظریه را بپذیرد  .7

  . تحلیل صحیحی از جبر و اختیار داشته باشد  .8
  

  :روش آموزش 
  ه از وایت برد و لوازم آن سخنرانی با استفاد

  پرسش و پاسخ و نتیجه گیري 
 CDاستفاده از ویدئو و کامپیوتر و 

  کنفرانس دانشجویان 
  

  :تکالیف دانشجویی 
  یادگیري مطالب هر جلسه و جواب دادن به سوال در جلسه بعد 

  ارائه مقاله 
  شرکت در بحث هاي کالسی  

  
   : دانشجو نحوه ارزشیابی

  
 نمره  2                                                        فعالیت کالسی    .1

 نمره  3ارائه مقاله و کنفرانس                                               .2

  نمره  15امتحان پایانی                                                             .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فهرست رئوس مطالب
  

  جلسه
  وانعن

  کلیات درس و نحوه ارزشیابی و کار در کالس   اول
  کلیات مربوط به دین و انسان شناسی   دوم
 اهمیت انسان شناسی   سوم

  آفرینش انسان    چهارم
  فلسفه آفرینش انسان    پنجم
  روح ملکوتی    ششم
  حقیقت روح    هفتم

  انسان آزاد و فلسفه آفرینش   هشتم
  ارائه فلسفه آفرینش    نهم

  سرشت انسان    دهم
  ارائه سرشت انسان و فطرت   یازدهم

  سعادت و کمال    دوازدهم
  رویکرد دینی در تبیین سعادت    سیزدهم
  انسان آزاد و انتخابگر   چهاردهم

  نظریه جبر و اختیار   پانزدهم
  انسان با خود بیگانه   شانزدهم

  ادامه انسان با خود بیگانه   هفدهم
  
  

  :منابع فارسی
 

انسا در اسالم ، مولف غالمحسین گرامی ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ، مرکز برنامه ریزي و تدوین متون  .1
  درسی 

  
  
  

  :تهیه و تنظیم             
  فضل اله صالحی

  

  

  

  

  

  

  

  



  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
  بهردانشکده پرستاري ا

  
  

  انقالب اسالمی ایران   :  نام درس
  نظري : نوع  واحد 
  از سوي آموزش عالی در گروه عمومی معارف اسالمی ، بر آنست)) انقالب اسالمی ((واحد درسی تحت عنوان  2: هدف کلی 

  لذا از .بپردازد. رخ داد 1375تحلیلی فرایند شکل گیري وپیروزي انقالب اسالمی ایران را که در سال  –که به مطالعه علمی  
اهداف کلی این درس همان شناساندن و مطالعه علمی چرائی و چگونگی شکل گیري و رخداد انقالب اسالمی ایران براي دانشجویان می  

  . باشد 
  

  . اجتماعی عظیم و شگرفی در تاریخ معاصر ایران بوجود آمد  –تحول سیاسی  – 1375بهمن  22در  :اهداف ویژه 
. ه عنوان بکی از بزرگترین انقالب هاي قرن بیستم با پیروزي ، نظام سیاسی جمهوري اسالمی را تثبیت نمود انقالب اسالمی ایران ، ب

از آنجا که در بطن انقالب ها کار ویژه هایی نهفته است ، وقتی که به وقوع می پیوندد ، شالوده و بنیاد حاکمیت قبلی را فرو می 
  چه بیشتر مورد توجه صاحب  نظران و متفکران محافل علمی قرار گرفت ریزد ، لذا پدیده انقالب در سده بیستم هر

  تحلیلی و تاریخی انقالب اسالمی ایران و  -لذا مطالعه علمی . تحلیلی به بحث گذاشته شد  –و رخداد آن در چارچوب علمی 
  . واحد درسی جزء اهداف این واحد درسی می باشد  2ویژگی هاي آن و نتیجه آن در این 

  
  : آموزش  روش

  از کتب معرفی شده و سایر کتابهاي استفاده علمی . روش آموزش به صورت مطالعه علمی بر روي موضوع درس خواهد بود 
  . خواهیم کرد 

  
   :تکالیف دانشجو 

  .تکالیف دانشجویان همان مطالعه سر فصل هاي کتاب معرفی شده و ارائه تحقیق و پژوهش وو کنفرانس کالسی خواهد بود 
   :ه ارزشیابی نحو

  .امتحان میان ترم و پژو هش هاي کالسی و امتحان پایان ترم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فهرست رئوس مطالب
  

 جلسه
 عنوان

 عنوان و ویژگی هاي انقالب –مفهوم انقالب و ویژگی هاي آن  اول 

 تفاوت انقالب با دیگر پدیده ها  دوم 

 تحلیل نظري انقالب اسالمی  سوم

 ارچوب نظري درباره چرایی و چگونگی وقوع انقالبها و وقوع انقالب اسالمی  چ چهارم 

 دولت استبدادي شبه مدرن و به قدرت رسیدن رضا خان  پنجم

 ملی شدن نفت  –) اشتغال ایران و پیامدهاي آن ( سلطنت محمد رضا پهلوي  ششم 

 42خرداد  15قیام  –قیام امام خمینی  هفتم 

 آغاز فروپاشی نظام  –ت هاي علنی آغاز مخالف هشتم 

 ساختار سیاسی دولت پهلوي پس از کودتا  نهم 

 )مارکیست ها و چپ گرایان ( مخالفان دولت پهلوي  دهم

 )احزاب مذهبی  –دکتر شریعتی  –استاد مطهري ( مخالفان مذهبی  یازدهم

 رهبري امام خمینی  دوازدهم

  نظریه حکومت اسالمی و ولی فقیه سیزدهم

 ) دوره انتقال قدرت و مشکالت تثبیت نظام سیاسی ( تحوالت عصر جمهوري اسالمی  چهاردهم

 توسعه سیاسی  –دوره تبعیت نظام به بازسازي اقتصادي   پانزدهم 

 بازتاب انقالب اسالمی بر نظریه هاي سیاسی   شانزدهم

 مقایسه انقالب اسالمی با سایر انقالبها   هفدهم 

  
   :منابع فارسی

  :منبع فارسی تألیف شده  -الف 
  سال نشر کتاب  -5انتشارات   -4شهر نشر کتاب   -3نام کتاب   -2 –نام فامیل ـ نام  -1

  : منبع فارسی ترجمه شده  -ب
 –شهر نشر کتاب –نام ونام خانوادگی مترجم : ترجمه  –اسم کامل کتاب  –نام نویسنده اصلی  –نام خانوادگی نویسنده اصلی  -1

  .سال نشر کتاب  –ارات انتش
  

  دفتر نشر : انقالب اسالمی ایران ، جمعی از نویسندگان ، ویراست چهارم ، انتشارات  -1
 انقالب اسالمی ، زمینه ها و پیامدها ، منوچهر محمدي ، دفتر نشر معارف  -2
 حدیث پیمانه ، حمید پارسانیا، دفتر نشر معارف -3
 ر ایران ، محمد باقر  حشمت زاده چهارچوبی براي تحلیل و شناخت انقالب اسالمی د -4
  حدیث انقالب ،          در انقالب اسالمی ایران ، دفتر مطالعات انقالب اسالمی  -5

   :رفرنس انگلیسی            
  کمپانی نشر کتاب  –شهر نشر کتاب  –چندمین ادیشن کتاب  –نام کامل کتاب   -:نام و نام خانوادگی نویسنده      

  عنوان و سال انتشار ژورنال : ی ژورنالهاي انگلیس
  :تهیه و تنظیم 

  آقاي حسن عزیزي 
  عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ابهر 

  

  



  دانشگاه علوم یزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
  دانشکده پرستاري ابهر

  تئوري پرستاري بیماریهاي انگل شناسی طرح درس 
     انگل شناسی  : نام درس 

  واحد عملی  5/0و  واحد نظري 5/1 :واحد  نوع
  آشنایی با انواع بیماریهاي مهم انگلی و قارچی شایع در ایران : هدف کلی  

  :اهداف ویژه 
  آشنایی با  انواع بیماریهاي تک یاخته اي شایع در ایران -1
  آشنایی با انواع بیماریهاي کرمی شایع در ایران  -2
  یع در ایران آشنایی با انواع بیماریهاي قارچی شا-3
  .آشنایی با راههاي انتقال ،چرخه زندگی ،بیماري زایی ،روش کنترل و درمان بیماریهاي فوق الذکر-4
  
  

  :روش آموزش
  سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی نظیر اسالید ،اورهد و تخته سفید -1
  پرسش و پاسخ  -2
  

  :تکالیف دانشجو
  بعدي  مطالعه دروس ارائه شده براي جلسات-1
  مطرح کردن سؤاالت از مطالب تدریس شده-2
  

  :نحوه آموزش 
  )توانائی دانشجویان در پاسخ به سؤاالت مطروحه (ارزشیابی مرحله اي در جلسات مختلف به صورت شفاهی  -1
  ارزشیابی پایان ترم به صورت کتبی  -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  فهرست رنوس مطالب
  

  عنوان  جلسه

  سی ،کلیات انگلشناسی ،کلیات یک یاخته هامعرفی درس انگل شنا  اول

  )لیشمانیوز جلدي ،احشائی ( نسجیتک یاخته هاي خونی و   دوم

  )توکسوپالسموز (تک یاخته هاي خونی وسنجی   سوم

  )ریکوموناستژیاردیا ،(آمیبهاي روده اي با تاکید بر آمیبیازیس ،تاژکداران روده اي و تناسلی   چهارم

  ی ،ساپروفیتها ،بیماریهاي قارچی سطحی کلیات قارچ شناس  پنجم

  بیماریهاي قارچی جلدي ،کاندید یازیس   ششم

  )فاسیولیاز ،شیستوزومیاز(ترماتودهاي شایع و بیماریزا در انسان   هفتم

   Teania Saginata , T.Soliumکلیات سستودها ،تنیازیس   هشتم

  دوز ،هایمنولپیس ناناتیهیدا  نهم

  سکاریازیس ،تریکوریازیس کلیات نماتودها ،آ  دهم

  کرم هاي قالبدار ،استرونژیلوئیدس   یازدهم

  )  V.L.M (اکسیور ،توکسوکاریاز   دوازدهم
  

  : منابع درسی
  سال نشر کتاب - 5انتشارات  -4شهر نشر کتاب -3نام کتاب -2نام  –نام فامیل -1

  :منبع فارسی ترجمه شده ) ب
 –شهر نشر کتاب –نام و نام خانوادگی مترجم :ترجمه  –اسم کامل کتاب –اصلی  نام نویسنده–نام خانوادگی نویسنده اصلی  -1

  سال نشر کتاب –انتشارات 
  آخرین چاپ  1366کلمه :تهران –انگل شناسی پزشکی تالیف ادوارد ،ث مارکل  -2
  1377–تهران –دکتر فریده زینی  -قارچ شناسی پزشکی جامع -3

   :رفرنس انگلیسی
  کمپانی نشر کتاب –شهر نشر کتاب –چندمین ادیشن کتاب  –نام کامل کتاب –م و نام خانوادگی نویسنده نا

  عنوان و سال انتشار ژورنال: ژورنالهاي انگلیسی
  :تهیه و تنظیم

  گروه انگل شناسی و قارچ شناسی 
  



  
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  ردانشکده پرستاري ابه

  پرستاري بهداشت روان

  واحد  2 :میزان واحد درسی 

  نظري  :نوع واحد 

آشنایی دانشجو با اصول و مبانی بهداشت روان، انسان و نیازهاي او ، مفهوم از خود ، علل و عوامل مؤثر در بروز  :هدف کلی

در مراحل مختلف داشته و ارائـه مـداخالت   بیماریهاي روانی و طرق پیشگیري از آنها با تاکید بر مراقبتهاي اولیه بهداشت روان 

  . منطقی در جهت حفظ و توسعه سالمت روان فرد ، خانواده و جامعه 

در این درس کسب دانش و بینش در زمینه شناخت انسان ، نیازهاي اساسی توانایی هاي بالقوه ، بالفعل ، مفهوم  :شرح درس 

الالت روانی ، آشنایی با فشارهاي روانـی و بحرانـی ، اصـول برقراریارتبـاط     از خود ، آشنایی با عمل و عوامل موثر در ایجاد اخت

درمانی با مددجویان در چارچوب فرایند پرستاري ونقش مذاهب الهی در پیشـگیري و درمـان اخـتالالت روانـی بـا تاکیـد بـر        

کاربرد فرایند پرستاري تاکید می  در این درس به تقویت مهارتهاي تفکر خالق در. مراقبتهاي اولیه بهداشت روان مد نظر است 

  .  شود 

  :دانشجو پس از پایان درس قادر خواهند بود  :اهداف ویژه 

  . بهداشت روان را از دیدگاه هاي مختلف تعریف نماید  -12

 . اصول بهداشت روان ، انسان و نیازهاي او در رابطه  نیازهاي روانی را در تامین بهداشت روان توضیح دهد   -13

وانپرستاري و بیان جنبه هاي  اخالقی و قانون روانپرستاري ، با انواع داروهاي آموزشی روانپرستاري و ضمن تعریف ر  -14

 .  ضعفهاي مختلف روانپرستاري آشنا گردد 

 . در مورد تاریخچه پرستاري ، مراکز روانپزشکی و آینده روانپرستاري در کالس درس بحث نماید   -15

 . مین بهداشت روان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد نقش خانواده ، مدرسه و جامعه در تا  -16

 . علل و عوامل موثر بر بیماریهاي روانی را شرح دهد   -17

 . را در بیماریهاي روانی توضیح دهد و با هم مقایسه نماید ) اولیه ، ثانویه و ثالثیه ( انواع پیشگیري  -18

 .  بحث نماید ... ، منابع عزت نفس ، و  ضمن تعریف مفهوم از خود در مورد ابعاد خویشتن ، علل پیدایش  -19

  . ارتباط ها ، ارتباطهاي درمانی و کاربرد آنرا در روانپرستاري مورد  تجزیه و تحلیل و بحث قرار دهد  -9    

  . عالئم و نشاهنه هاي رایج و شایع را در انواع اختالالت روانی فهرست نماید  -10    

  . آشنا گردد ) اینه وضعیت روانی مع(  MSEبا نحوه انجام   -11      

  . ضمن ارائه تعریفی از بحران در مورد انواع ، مراحبل و مداخله در بحران بحث نماید  -12

  . استرس را از دو دیدگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد  -13

  . علل تاثیر و طرق پیگیري و تطابق با استرس را تشریح نماید  -14

  . در پیشگیري و درمان بیماریهاي روانی را توضیح دهد تقش مذهب و فرهنگ  -15

  



  

  :  روش آموزش

  پرسش و پاسخ + سخنرانی برنامه ریزي شده 

  : تکالیف دانشجو 

  حضور مرتب در کالس درس  -1

 شرکت فعال در مباحث مربوطه بر اساس مطالعات علمی  -2

  تحویل تکالیف در موعد مقرر  -3

  : نحوه ارزشیابی 

  نمره کل % 10           رد بهداشت روان و مفاهیم آن   ارائه مقاله در مو -

          نمره کل % 10                              دو کوئیز در ابتدا و انتهاي ترم  -

          کل نمره % 20                               امتحان میان ترم    -

         کل نمره  % 5                  حضور فعال در کالس درس  -

  کل نمره % 65                    پایامن ترم امتحان  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فهرست رئوس مطالب

  
 عنوان جلسه

 تعیین اهداف و تعریف بهداشت روان از دیدگاه هاي مختلف  –معرفی درس  اول

 اهداف و اصول بهداشت روان ، تعریف سالمت و بیماري روانی و همه گیر شناسی اختالالت روانی  دوم

 تاریخچه بهداشت روان ، روانپزشکی ، روانپرستاري ، مراکز روانپزشکی و جنبه هاي اخالقی و قانونی روانپرستاري  سوم

 خود پنداره و رابطه آن با بهداشت روان  چهارم 

 جنسی فروید و مکانیسم هاي دفاعی  –اجتماعی اریکسون و راوانی  –رشد و تکامل روانی  پنجم

 هاي او انسان و نیاز ششم

 ارتباط و اصول ارتباط درمانی  هفتم

 میانترم  هشتم 

  استرس   نهم
  رابطه خانواده ، مدرسه و جامعه و بهداشت روان   دهم 

  ارتباط مذهب و فرهنگ با بهداشت روان   یازدهم 
  بحران   دوازدهم 
  عالمت شناسی اختالالت روانی   سیزدهم 
  یعالمت شناسی اختالالت روان  چهاردهم 
  ان و فرایند پرستاري در اختالالت روانی .مصاحبه با بیماران روانی ، معینه وضعیت ر  پانزدهم 

  علل و عوامل مؤثر بر بروز بیماریهاي روان و پیشگیري از آن   شانزدهم 
  رفع اشکال   هفدهم 

  
  
  
  
  

  : منابع فارسی           
  ارات رشد انتش: بهداشت روان ، تهران ) . 1375(شاملو ، سعید  -1
 انتشارات انتظار : سبزوار . روانپرستاري ) . 1378. ( کوشان ، محسن  -2

 تهران ، انتشارات سالمی ) . 1(درسنامه جامع بهداشت روان ) . 1381. ( عظیمی ، حمید ؛ جنتی ، یداهللا ؛ محمودي ، قهرمان  -3

  
 

 
  

 
  

  

  :تهیه وتنظیم 

  کوروش امینی  

  مامائی زنجان  عضو هیأت علمی دانشکده پرستاري و

  

  



  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 
 دانشکده پرستاري ابهر

                                                    
  تغذیه و تغذیه درمانی  :  طرح درس 

  واحد  2 :واحد  تعداد
  تئوري: نوع واحد 

  
تغذیه در تأمین سالمت فرد در     دوره هاي مختلف زندکی به منظور پیشگیري از بـروز   گسترش دانش دانشجو در زمینه نقش: هدف کلی 

سوء تغذیه و ارتقاء دانش مربوط به مصرف مواد غذایی در زندگی روزمره و نیز آشنا کردن دانشجوي پرستاري با انواع رژیم هاي غذایی 
  . رژیم غذایی در درمان بیماري ها و اهمیت آموزش به بیمار در مورد رعایت 

  
  

  :اهداف ویژه 
 .آشنایی با تعاریف و واژه هاي مهمی که در علوم تغذیه کاربرد دارد و نقش پرستاران در ارتقاء تغذیه بیماران  .1

معرفی اجزا اصلی تشکیل دهنده مواد غذایی و نحوه هضم ، جذب و متابولیسم آنها در بدن و نقش فیزیولوژي هر کدان از آنها  .2
 .پروتئینها ، کربوهیدراتها ، چربیها ، امالح و ویتامین ها در بدن شامل 

بررسی نقش آداب و سنن در تغذیه شامل اهمیت فرهنگ و نقش آن در تغذیه جوامع موثر بر عادات غذایی تغذیه در گروهها  .3
 .و فرقه هاي مذهبی و نقش بیوتکنولوژي درکیفیت غذا 

ساد موادغذایی و بهداشت مواد غذایی و نقش آنها در پیشگیري از بیماریهایی آشنایی با روشهاي نگهداري غذا و عوامل اصلی ف .4
 . که از طریق غذا منتقل می شوند 

 .آشنایی با اصول طراحی رژیم هاي غذایی و نقش پرستار در تیم مسئول تغذیه  .5

 .آشنایی با انواع رژیم هاي غذایی طبیعی و درمانی مرسوم در بیمارستان  .6

غذایی در بیماریهاي مختلف مانند بیماریهاي گوارشی ، قلبی و عروقی ، کم خونی ها ، دستگاه ادراري ، دیابت  آشنایی با رژیمهاي .7
  .   ، چاقی و سوختگی 

  
  

  
  :روش آموزش 

ه توضیح وبیان مطالب با ارائه جداول و تصاویر بصورت سمعی و بصري ، بحث در کالس و پاسخگویی به سواالت احتمالی دانشجویان ، ارائ
  .کنفرانس توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر پیرامون آنها 

  
  :تکالیف دانشجویی 

  تهیه و جمع آوري مطالب جهت ارائه به صورت کنفرانس در خصوص موضوعات خواسته شده 

  حضور مرتب در کالس و شرکت در آزمون هاي آغاز و پایان کالس 

  
  :نحوه ارزشیابی  

 س سواالت در آغاز و پایان هر کال 

  ارائه کنفرانس کالسی 

  حضور منظم در کالس 

  آزمون میان ترم و پایان  
  
  
  
  
  



  
  

  
  فهرست رئوس مطالب

  
  :منابع فارسی

  ،1383رابینسون ، دکتر کشاورز ،اصول تغذیه ،تهران. 
  1382راهنماي رژیم درمانی ، شیخ فریبا ، تهران ،انتشارات انجمن تغذیه ایران ،ویرایش دوم فروردین . 

 1381،تهران ، انتشارات مترجم ،  اصول تغذیه کراوس ، ال کتلین ماهان ، سیلویا اسکالتا ستالپ، ترجمه گیتی ستوده . 

  1385تغذیه و تغذیه درمانی ، زهرا تذکري ، تهران ، جامعه نگر ، انتشارات سالمی  . 

  
REFERENSES:  
Dudak , S.(2001). Nutrition Essentials for nursing practice . 

 
  
  

  :تهیه و تنظیم 
  دکتر مهران محسنی

  نجان عضو هیأت علمی دانشکده داروسازي ز

  
  
  
  

  جلسه
  عنوان

  اول
  تعاریف و کلیات تغذیه و طبقه بندي مواد غذایی و نقش پرستار در حلقه سالمت بیمار 

  بولیسم پایه و عوامل موثر بر آن  بررسی متابولیسم انرژي ، وضعیت متابولیسم در ناشتا و غیرناشتا، متا  دوم
  کربوهیدراتها و متابولیسم آنها و نقش آنها در تغذیه و جانشینهاي قند   سوم

  پروتئینها و نقش آنها در تغذیه و رژیم گیاهخواري   چهارم
  چربیها و متابولیسم آنها و نقش آنها در تغذیه و مواد جایگزین چربی   پنجم
  تامینها و نقش آنها در بدن آب و مواد معدنی و وی  ششم
  نقش آداب و سنن در تغذیه و عوامل موثر بر عادات غذایی   هفتم

  هشتم
  بهداشت مواد غذایی و روشهاي نگهداري مواد 

  آشنایی با اصول رژیم هاي غذایی طبیعی و درمانی + آزمون میان ترم   نهم
  آشنایی با اصول رژیم هاي غذایی درمانی   دهم

  تغذیه درمانی در اختالالت دستگاه ادراري اصول  یازدهم
  اصول تغذیه درمانی در اختالالت دستگاه گوارشی   دوازدهم
  اصول تغذیه درمانی در بیماران قلبی و عروقی   سیزدهم
  اصول تغذیه درمانی در کم خونی هاي تغذیه اي   چهاردهم

 پانزدهم
  اصول تغذیه درمانی در سوختگی 

  رمانی در دیابت و چاقی اصول تغذیه د  شانزدهم



  
  زشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجانپدانشگاه علوم 

  دانشکده پرستاري ابهر
  ) داروشناسی(  فارماکولوژي :نام درس  

        واحد نظري  3 :میزان واحد 
  گروههاي مختلف داروئی و اثرات فارماکولوژي آنها در بدن شناخت : هدف کلی 

  : اهداف ویژه
 یکوشیمیایی داروها آشنایی با خواص فیز .1
 آشنایی با اثرات فارماکولوژي داروها  .2
 آشنایی با اثرات جانبی داروها  .3
 شناخت بکار بردن صحیح و بجاي داروها  .4
 آموزش بکار بردن داروها با مقیاس و مقادیر صحیح  .5
 آشنایی با تداخالت داروهاي مصرفی و دوز سمی داروها  .6
 صوص تداخل و عوارض داروئی آشنایی با راههاي مختلف تجویز دارو در خ .7
 آشنایی با شرایط نگهداري داروها و تأثیر نور ، رطوبت و گرما روي داروها  .8
   شناخت تفاوت بین انواع داروهاي تزریقی  .9

  
  :روش آموزش 

و در خصوص براي هر یک از مباحث درسی ابتدا توضیح کلی داده می شود سپس در ارتباط با موضوع با دانشجویان بحث و سوال می گردد 
در تدریس از . ضمناً در خصوص مصالب تدریس شده کنفرانس دانشجویی ارائه می گردد . پاسخ دانشجویان توضیحات الزم داده می شود 

  .ترانس پرنت و ویدئو پروژکتور و دیگر لوازم کمک آموزشی نیز استفاده می شود 
  

  :تکالیف دانشجو
 صورت کنفرانس کالسی ارائه مطالب جانبی و تکمیلی توسط دانشجو ب .1
 پرسش و پاسخ در خصوص درس ارائه شده از جلسه قبل  .2
  تأکید به مطالعه جانبی در زمینه مباحث مربوطه از کتابهاي فارماکولوژي  .3

  
  :نحوه ارزشیابی 

  %10                 )کوئیز (ارزشیابی مستمر در کالس درس از سواالت مطرح شده -1
     %5                                       السی از مطالب تعیین شده ارائه کنفرانس هاي عملی ک  -2
  %5            حضور مستمر و فعال در کالس -3
  %80           ارزشیابی نهایی ، امتحان پایان ترم -4
  

  .تاریخ کوئیز ها متعاقباً اعالم خواهد شد : توجه 
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
                                                                  

  فهرست رئوس جلسات علمی

 جلسه
  عنوان

  نمره اثر داروها و اشکال داروئی  –کلیات فارماکولوژي   اول
  )جذب ، توزیع ، متابولیسم و دفع(فارماکوکینتیک   دوم
  )جذب ، توزیع ، متابولیسم و دفع(فارماکوکینتیک   سوم

  فارماکودینامیک   چهارم
  دستگاه عصبی خودکار   مپنج

 دستگاه عصبی خودکار  ششم

 دستگاه عصبی خودکار  هفتم

  شل کننده هاي عضالنی و مسدود کننده هاي عقده اي   هشتم
  داروهاي ضد فشار خون   نهم
  داروهاي مدر و گلیکوزیدهاي قلبی   دهم

  داروهاي ضد آنژین صدري و آریتمی   یازدهم
  اتاکوئیدها   دوازدهم
  هیستامین ، سروتونین و داروهاي ضد میگرن   سیزدهم
  داروهاي تنفسی ، داروهاي ضد آسم   چهاردهم
  داروهاي گوارشی   پانزدهم
  داروهاي ضد درد غیر مخدر ، داروهاي ضد التهاب غیراستروئیدي   شانزدهم
 داروهاي ضد درد مخدر  هفدهم
  هورمونهاي گنادي و داروهاي پیشگیري از بارداري   هجدهم

  هورمونهاي لوزالمعده و داروهاي موثر بر قند خون   زدهمنو
  هورمونها ، کورتیکواستروئیدها   بیستم

  داروهاي مصرفی در انعقاد خون ، ضد کم خونی ، ویتامینها   بیست و یکم
  داروهاي ضد افسردگی   بیست و دوم
  داروهاي ضد اضطراب ، خواب آور و آرام بخش   بیست و سوم
  روهاي ضد صرع و ضد پارکینسون دا  بیست و چهارم
  داروهاي ضد سایکوز   بیست و پنجم
  داروهاي بیهوشی دهنده   بیست و ششم
  1کموتراپی     بیست و هفتم
  2کموتراپی      بیست و هشتم
  3کموتراپی      بیست و نهم

  4کموتراپی      سی ام
  
  
  
  
  
 



  :منابع فارسی  

هاي پرستاري و مامائی ، تالیف دکتر سبحانی و دکتر سپهري ، تهرانت ، پورسینا ،  فارماکولوژي عمومی و بالینی براي رشته -1
1379 .  

  .فارماکولوژي پزشکی ، دکتر عباس ادیب ف دکتر قفقازي و دکتر حاج هاشمی ، اصفهان ، انتشارات مانی  -2

  .77حدیث ، زمستان  دارونامه رسمی ایران ، وزارت بهداشت و درمان ، واحد علمی شرکت پخش رازي ، چاپ -3

  . 1381فرهنگ جامع کلینیکی داروهاي ایران و جهان ، دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا ، تهران انتشارات گلبان  -4
  
  
  
  

REFERENCES: 

Basic & Clinical pharma cology , Edition2004. Bertram G.KATZANH md.phd  

Freeman  Clark, (pharmacologyic basic of Nursing ) practice , Mosby .  

  
 
 

  :تهیه و تنظیم 
  گروه داروشناسی دانشکده پزشکی زنجان

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان

  دانشکده پرستاري ابهر
  زبان پیش دانشگاهی  :نام درس 
  نظري  :نوع واحد 

هاي مختلف زبانی شامل مهارت شنیداري ، گفتاري ، خواندن و نوشتن زبان انگلیسی کمک به دانشجو براي دریافت مهارت :هدف کلی 
  . همانند زبان اول از طریق تدریس کاربردي و محاورهاي زبان خارجی طوریکه دانشجو زبان خارجی را از طریق کاربرد آن یاد بگیرد

  
سپس دانشجو بتواند جمالت ساده گفتـه شـده   . ا بشناسددانشجو بتواند روش درست و عملی یادگیري زبان خارجی ر :اهداف ویژه 

انگلیسی را درك کند ، جمالت نوشته شده انگلیسی را تفکیک کرده و بفهمد ، جمالت ساده انگلیسی را بگوید و بنویسد  نکـات گرامـري   
همچنین دانشـجو  . قصد بیافزاید الزم را براي درك و تولید جمالت مذکور بیاموزد و بطور فزاینده بر دانش واژگانی خود در زبان م

  . بتواند به طریق درست نحوه استخراج اطالعات مربوط به لغات جدید را از لغت نامه استخراج کند
  

  : روش آموزش 
می باشد که یادگیري مطالب در آن از طریق قرار گـرفتن در  )   Communicative( روش آموزش به صورت محاورهاي کاربردي 

. زبانی که در محیط واقعی بکار می روند و بکارگیري ایـن مطالـب در محـیط هـاي واقعـی مشـابه مـی باشـد          معرض مطالب و نکات
لغات کلیدي . مفهوم مکالمات و متون به آنها تفهیم می شود . دانشجویان مکالمات را گوش می کنند و یا می بینند و متون را می خوانند 

  .بتوانند این مطالب را تولید و بکار برند تدریس می شوند و تالش می شود تا دانشجویان
  

  : تکالیف دانشجو 
انجام تکالیف الزم و خواسته شده کتاب ، داشتن آمادگی الزم در جلسه با انجام پیش مطالعات الزم ، انجام تکالیف و کارهاي فوق 

  . برنامه الزم 
  

  : نحوه محاسبه و تقسیم نمرات 
 %  20فعالیت کالسی                       حضور در کالس درس ، انجام تکالیف و  .1

 %  30امتحان میان ترم                                                                         .2

 %  50امتحان پایان ترم                                                                          .3

  %  100                                                                       نمره کل                    
  

  : نحوه ارزشیابی 
در هر یک از این مراحل دانشجو هم بصورت شفاهی از طریق مکالمه و . ارزشیابی در دو مرحله میان ترم و پایان ترم انجام می شود 

حضور منظم دانشجو در جلسات ، انجام تکالیف خواسته شده و فعال بودن . می شود  هم بصورت کتبی از طریق امتحان کتبی ارزشیابی
  . در فعالیتهاي کالسی نیز ارزشیابی می شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فهرست رئوس مطالب
 عنوان جلسه

  معرفی کتاب و سایر منابع الزم  –تعیین سطح دانشجویان  –ارائه مقدمه کلی در مورد روش کار  اول 
 تدریس عالئم آوا نگاري  –تدریس یک سري مطالب پایه اي گرامري  –دریس درس اول ت دوم

تمرین مکالمات ، انجام تمرینات شنیداري ، تدریس عالئم آوا نگاري ، ارائه مقاله اول خارج از  –تدریس ادامه درس اول  سوم
 کتاب 

انجـام بحـث در قالـب    (   Work book     –)  1درس ( بازبینی و تصحیح تمرینات کتاب تمرین  -تدریس درس دوم   چهارم
  ) موضوعات درس 

  تمرینات شنیداري و درك مطلب   –دوم ، مکالمه  تدریس ادامه درس پنجم
 تدریس درس سوم ، ارائه مقاله دوم  –بازبینی و تصحیح تمرینات درس دوم  ششم

        ك مطلب مکالمات ، تمرینات شنیداري و در –تدریس ادامه درس سوم  هفتم

  3و2بحث موضوعات دروس  –بازبینی و تصحیح تمرینات درس سوم  هشتم

 امتحان میان ترم کتبی ، امتحان مکالمه  نهم

 ، ارائه مقاله سوم  چهارم تدریس درس دهم

 بازبینی و تشریح سواالت میان ترم  –چهارم  تدریس ادامه درس یازدهم

  4بحث موضوعات درس  – 4ت درس بازبینی و تصحیح تمرینا دوازدهم

 ارائه مقاله چهارم  –شروع درس پنجم  سیزدهم

        تمرینات شنیداري ، مکالمات و درك مطلب  -ادامه درس پنجم  چهاردهم

  5بحث موضوعات درس  – 5بازبینی و مرور تمرینات درس  پانزدهم 

 مرور و رفع اشکال کلی  شانزدهم

 م کتبی و مکالمه امتحان پایان تر هفدهم

  
  

  : منابع فارسی 
  : منبع فارسی تالیف شده ) الف 

  سال نشر کتاب  -5انتشارات  -4شهر نشر کتاب  -3نام کتاب  -2نام  –نام فامیل  -1
  : منبع فارسی ترجمه شده ) ب 

 –شـهر نشـر کتـاب     –متـرجم  نام و نـام خـانوادگی   : ترجمه  –اسم کامل کتاب  –نام نویسنده اصلی  –نام خانوادگی نویسنده اصلی 
  سال نشر کتاب  –انتشارات 

  : رفرنس انگلیسی 
  کمپانی نشر کتاب  –شهر نشر کتاب  –چندمین ادیشن کتاب  –نام کامل کتاب  –نام و نام خانوادگی نویسنده 

  
  عنوان و سال انتشار ژورنال : ژورنالهاي انگلیسی 

1.  P.Rein , David and Graves , Cathleen East . West 1 Oxford university press. And accompanying workbook 
and cassettes.  

 
 
 

 :تهیه و تنظیم 
  مجید عسگري

  کارشناس ارشد زبان انگلیسی
  

  



  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
  دانشکده پرستاري ابهر

  طرح درس فن آوري اطالعات 
       

  واحد عملی  5/0 –د تئوري واح 5/0: تعداد واحد 
  مرکز کامپوتر دانشکده : مکان برگزاري کالسهاي عملی  

  

 مواد و رسانه ها زمان مختص 
روش 

 تدریس
 اهداف اختصاصی

رئوس 
 مطالب

1 
کامپیوتر و دیتا 

 پروژکتور و اسالید

سخنرانی و 
 نمایش

  شناسایی کامپیوتر 
  شناسایی انواع کامپیوتر 
  شناسایی اجزاء کامپیوتر

  شناسایی سخت افزار 
  حافظه و انواع آن  – CPUشناسایی تفاوت 

  شناسایی واحرهاي ورودي و خروجی 
 - CD دیسـک سـخت،فالپی،  (شناسایی حافظه هـاي جـانبی   

ROM و(...  
آشنایی با واحـدهاي ذخیـره اطالعـات ،    (شناسایی نرم افزار 

  ) مفهوم فایل ، مفهوم برنامه 
  

ــار   ــات ک کلی
  با کامپیوتر 

2 
مپیوتر و دیتا کا

 پروژکتور و اسالید
سخنرانی و 

 نمایش

ــیط    ــواره  در  مح ــتفاده  از  موش ــدوز ،  اس ــه  وین ورود  ب
صفحه نمایش و اجزاي اصلی  Drag Dropویندوز ، کاربرد 

، کلید  شـروع و  برنامـه هـاي در حـال       XPآن در ویندوز 
  اجرا ، آشنایی با پنجره ها ، خروج  از  ویندوز 

ات سیستم با                                 اسـتفاده از  تغییر مشخص
Control Panel   تنظیم ،Desktop  وScreen saver   

کار با 
  ویندوز 

2  
کامپیوتر و دیتا 

 پروژکتور و اسالید

اجراء و 
 نمایش

  و قابلیتها و ویزگیها   WORDآشنایی با نرم افزار 
نرم افزار 
WORD  

  

1 
کامپیوتر و دیتا 

 تور و اسالیدپروژک

اجراء و 
 نمایش

ــرم افــزار   ــا ن و قابلیتهــا و   POWER POINTآشــنایی ب
  ویژگیها

POWER  

POINT  

2  
کامپیوتر و دیتا 

 پروژکتور و اسالید

اجراء و 
 نمایش

در موتورهــاي جســتجوگر  E–mailطــرز گــرفتن آدرس 
  و کار با پست الکترونیک   Yahooبویژه 

E - mail  

2  
کامپیوتر و دیتا 

 کتور و اسالیدپروژ

اجراء و 
 نمایش

  مقدمه اي بر اینترنت ، مرورگرها 
   Internet Explorerاستفاده از برنامه 

  Googleجستجو و کار با موتور 

 

  اینترنت



2  
کامپیوتر و دیتا 

 پروژکتور و اسالید

اجراء و 
 نمایش

، محــدود کــردن  Pubmedدر ســایت   جســتجوي مقــاالت
الت ، پایگاههـاي اطالعـاتی   حوزه جستجو ، دیدن خالصـه مقـا  

پرستاري و مامائی ، کاربرد اصول جستجو در منابع اطالعاتی 
  سایت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

جستجوي 
  مقاالت

  _ جلسات تمرین و رفع اشکال  _ _ _
  

  :روش تدریس 
  روش نمایش  –مشارکت فعال دانشجویان  –سخنرانی 

  
  :سیستم ارزشیابی و نمره دهی 

 قاله در دو صفحه در محیط تایپ یک مword                        نمره  2طبق اصول گفته شده در کالس 

                                            نمره  2                         ارائه یک موضوع با استفاده از اسالیدهاي تهیه شده 

 نمره  2:                          شخصی خود به آدرس  ارسال دو تکالیف فوق با استفاده از پست الکترونیکی 
  

                       Shojaei_F2000@yahoo.com 
 

  :تهیه و تنظیم
  فاطمـه شجاعی 

  کارشناس ارشد پرستاري 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نی استان زنجانزشکی و خدمات بهداشتی درماپدانشگاه علوم 
  دانشکده پرستاري ابهر

  تئوري پرستاري در فوریتهاطرح درس 
  و حوادث غیر مترقبه  پرستاري در فوریتها: نام درس 

       عملی  -واحد نظري   2    :میزان واحد 
  )نظري و عملی ( )4(دروس  داخلی و جراحی :  پیشنیاز

سیستم هاي مختلف بدن،فارماکولوژي  ،مذکور باید در مباحث آناتومی و فیزیولوژي فراگیر به منظور گذراندن  این واحد :رفتار ورودي 
  .اطالعات الزم را داشته باشد) 4( تا) 1(و پرستاري بیماریهاي روانی و دروس  پرستاري داخلی و جراحی 

  و بخش اورژانس  هاي مراقبتی در فوریتهاو تکنیک و پیشگیري  شناخت و آشنایی دانشجویان با انواع فوریتها ،اقدامات پرستاري: هدف کلی 
  :در پایان این واحد آموزشی فراگیر  قادر خواهد بود: اهداف ویژه

  .اصول کار در فوریتها را توضیح دهد-1
  .چگونگی بررسی بیمار در فوریتها و تعیین تریاژ را شرح دهد-2
  .چگونگی تهیه نمونه هاي آزمایشگاهی و سرم درمانی را شرح دهد-3
  .قدامات پرستاري در زخمها را توضیح دهدا-4
  .انواع شوك و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را شرح دهد -5
  .صدمات قفسه سینه و اقدامات پرستاري آن را تو ضیح دهد-6
  .فوریتهاي سیستم گوارش و مراقبتهاي پرستاري آن را شرح دهد -7
  .دهدفوریتهاي نورولوژیک و اقدامات پرستاري مربوطه را شرح -8
  .انواع شکستگی و اقدامات پرستاري آن را شرح دهد-9

  .چگونگی برخورد پرستار با بیمار دچار مولتیپل تروما را توضیح دهد-10
  .تصادفات و نجات فوري مصدوم را توضیح دهد-11
قبتهاي پرستاري را و مرا )گرمازدگی ، سرمازدگی ، برق گرفتگی ، غرق شدگی و سوختگی با اشعه (  انواع فوریتهاي محیطی-12

  .شرح دهد
  .و مداخالت اورژانس پرستاري را شرح دهد ، گزیدگی ها  مسمومیتها-13
  .در مددجوي نیازمند را شرح دهدریوي احیاي قلبی و -14
  .فوریتهاي روانپزشکی و اقدامات پرستاري آن را شرح دهد-15

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



          
  

  :روش آموزش 
فیلم ، Power point  بحث گروهی وپرسش و پاسخ و به کمک وسایل سمعی و بصري شامل. اده از سخنرانی این واحد آموزشی  با استف

همچنین ارائه مطالب پژوهشی و مروري در ارتباط با درس توسط دانشجویان و بحث و تبادل نظر . ،نمایش و ایفاي نقش ارائه خواهد شد
  .ته شده جهت آموزش استپیرامون آنها ،قسمتی دیگري از روشهاي در نظر گرف

  
  
  

  :تکالیف دانشجو
  .دانشجویان می توانند یکی از موارد ذیل را به دلخواه انتخاب کنند

  )صفحه یکحداقل (از اینترنت  2004– 2007ترجمه و ارائه مطالب تحقیقی و مروري پیرامون موضوع درس از ژورنالهاي پرستاري -1
  .ه با موضوع  درس حداقل یک مقاله با استفاده از فصلنامه هاي موجود در کتابخانه و اینترنت ارائه مطالب پژوهشی داخل کشور در رابط -2
  
  
  

  :نحوه ارزشیابی 
  نمره 2                              و حضور در بحث گروهی  پرسش و پاسخ و حضور فعال در کالس درس-1
  نمره 6                                                                `                        کوئیزها  -2
  نمره 12                                                                      امتحان پایان ترم                                       -3
  
  

  .تاریخ کوئیز ها متعاقباً اعالم خواهد شد : توجه 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                               

  فهرست رئوس جلسات علمی

 جلسه
  عنوان

  آتل و گچ گیري  اول
  آتل و گچ گیري  دوم
  آتل و گچ گیري  سوم

  آتل و گچ گیري  چهارم
  بخیه و کنترل خونریزي   پنجم
  بخیه و کنترل خونریزي   ششم
  اکشن راه هوایی و تراکئوستومیس  هفتم
  ساکشن راه هوایی و تراکئوستومی  هشتم
  CPR  نهم
  CPR  دهم

  CPR  یازدهم
  CPR  دوازدهم
  اینتوباسیون  سیزدهم
  اینتوباسیون  چهاردهم
  ECG  پانزدهم
  ECG  شانزدهم

  فهرست رئوس مطالب تئوري

 عنوان  جلسه
  ررسی بیمار در فوریتها توضیح کلی در مورد واحد ،تکالیف و چگونگی ب  اول

   ، تریاژ نگرشی برفوریتهاي پرستاري  دوم
  تهیه نمونه هاي آزمایشگاهی ،سرم در مانی ،فوریتهاي نورولوژیک و اقدامات پرستاري   سوم

  اورژانسهاي روانپزشکی و اقدامات پرستاري آنها  ، مسمومیتها  چهارم
  انواع شکستگی و مراقبتهاي پرستاري ،زخمها  پنجم
  ادامه مراقبتهاي پرستاري  در شکستگیها و مولتیپل تروما  ششم
  ارائه تکالیف دانشجویی و بحث و تبادل نظر پیرامون آن   هفتم

  فوریتهاي متابولیک و مراقبتهاي درمانی و پرستاري مربوطه   هشتم
  درمان و مراقبتها در فوریتهاي شکمی   نهم

  قلبی ریوي  احیاي+ انواع شوك و مداخالت اورژانس   دهم
  و مداخالت اورژانس  ، انواع گزیدگی ها فوریتهاي محیطی  یازدهم
  ارائه تکالیف دانشجویان و تبادل نظر گروهی   دوازهم

  
  
  
  
  
  
  



 

  :منابع فارسی  
  1380انتشارات نوردانش . تهران . فوریتهاي پرستاري .نیکروان مفرد ،مالحت -1 

ــی و جرا  -2 ــتاري داخل ــودارث ،پرس ــر و س ــی برون ــونی  (ح ــاي عف ــتاري بیماریه ــس  –پرس ــران   ) .اورژان ــامی ،ته ــوران س ــه پ                           .ترجم
  .1380انتشارات بشري ، 

  1375نشر و تبلیغ بشري ،تهران ،. اورژانس هاي پرستاري ، تهران . مالکی ،مرضیه و همکاران -3
  1376امی انتشار ،تهران ،ارشد ،مریم و هادیان ،ژیال ،پرستاري و اورژانس ،شرکت سه-4
  
  
  

REFERENCES: 

 1-Lorene- Sheehys Emergency Nursing Foureh Edition – Newyork – Newberry  Mosby Co –1998 

2-Chellel Annie –Resusitation –1ed –China –Harcourt Publishers – 2000 

3-Bucher ,Linde and Melander .Sheila .Critical Care Nursing . First Edition . Philadelphia :W.B Saunders 

Co1999. 

4-Walsh ,M.Kent,A. Accident and Emergency Nursing . (4th  ed) . 2001.  

 

  
  
  
  
 
 
 

  :تهیه و تنظیم 
  حسین مدنی   

  هیئت علمی دانشکده پرستاري ابهر عضو 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جان نز انی استانمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در
  دانشکده پرستاري ابهر 

  )2(پرستاري بهداشت مادر و نوزادان و مراقبتهاي دوران بارداري و زایمان 
  

  نظري : نوع واحد        
در پیشگیري        آشنایی دانشجویان با مشکالت و مسائل جسمی اجتماعی و روانی مادران باردار ، آگاهی از اهمیت آموزش : هدف کلی       

  . ارض موارد آسیب پذیري در مادر و نوزاد از عو
  

  : بتواند  دانشجو پس از گذراندن این واحد درسی باید: اهداف ویژه       
  . عوارض  دوران بارداري را نام ببرد  -1
 . استفراغهاي بدخیمحاملگی را تعریف نموده ، علل و تدابیر پرستاري در آن مورد را بازگو کند -2

 . ، اکالمپسی ، علل و تدابیر  آن را ارائه کند تعریفی از پري اکالمپسی  -3

 . بداند ) اول ، دوم و  سوم ( علل خونریزي دوران بارداري را با تفکیک علل آن در سه ماهه هاي مختلف   -4

نموده و  جراحی در دوران بارداري آشنا شده ، تأثیر آن بر حاملگی و نیز تأثیر حاملگی بر آن بیماریها را ذکر–با بیماریهاي داخلی  -5
 . تدابیرپرستاري مربوطه را بداند 

  .تعریف ، انواع و فیزیوپاتولوژي حاملگی چند قلو را بیان کند و با مراقبتهاي دوران بارداري و اداره زایمان چند قلو آشنا شود  -6
 .پذیر ذکر کند  علل زایمانهاي آسب پذیر را بداند ، نشانه هاي تشخیص و درمان و مراقبهاي پرستاري الزم در مواردآسیب -7

 .زایمان زودرس را تعریف کند و علل آن را بازگو کند  -8

 .ارائه نماید ، علل و عالئم و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را بازگو کند   PROMتعریفی از -9

 .عوارصض زایمان زودرس را نام ببرد  -10

 .علت ، عالئم و اقدامالت درمانبی و پرستاري در مورد پروالپس بند ناف را بداند -11

 . با اعمال جراحی اعم از اپی زیاتومی ، سزارین و همچنین زایمان با فورسپس واکیوم ، چرخش جنین آشنا شود  -12
 . القاء زایمانی راتعریف کرده ، انواع و دالیل انجام آن را بازگو نماید  -13

 .با مراقبتهاي قبل ، حین و بعد از جراحی در مامایی آشنا  شود  -14

 .یف کرده و علل آن را بداند و مراقبتهاي پرستاري در هر مورد بداندنوزادان آسیب پذیر را تعر -15

 .نظریه فقدان را تعریف کرده و انواع آن را بگویند  -16

 .با صدمات وارده به مادر در حین زایمان آشنا شده و علت ، نشانه ها و مراقبتهاي پرستاري در هر مورد را بداند  -17

 .ا شده ، درمان و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را باز گو کند با صدمات وارده به نوزاد حین زایمان آشن -18

 .علل و عوامل مربوط به عفونتهاي بعد از زایمان را بداند -19

با عوارض بعد از زایمان اعم از خونریزیهاي بعد از زایمان ، انیرسی رحم و پارگیهاي دستگاه تناسلی داخلی و خارجی آشنا شـود و   -20
 .علل و عوامل آن را بداند

نازائی را تعریف کرده ، انواع علل آن را در مردان و زنان نام برده ، با روشهاي تشـخیص نـازائی آشـنا شـده و تـدابیر درمـانی و       -21  
  .مراقبتهاي پرستاري و آموزشهاي الزم را توضیح دهد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  : روش آموزش      

  :جهت آموزش ترکیبی از روشهاي زیر استفاده خواهد شد      
  انی سخنر -
 پرسش و پاسخ  -

  اسالیدهاي آموزشی و فیلمهاي آموزشی مربوطه . استفاده از ترانس پرنت  -
       

  :تکالیف دانشجو       
  در کالس منظم حضور - -1

 پاسخ به سؤالهاي مطرح شده در هر جلسه از کالس - -2

  
  .ارائه ترجمه یک مقاله توسط هر دانشجو در رابطه با موضوع مشخص شده       -  

  . شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم -      
        

     
  :نحوه ارزشیابی        

   
  .نمره ارزشیابی این واحد از جمع نمره کالسی ، نمره میان ترم ، نمره امتحان  پایان ترم بدست می آید  -       
  ل نمرهک% 5                  ):حضور منظم و فعال در کالس ( نمره کالسی  -      
  کل نمره% 15                        نمره امتحان پایان ترم  -      
  کل نمره%  10                      نمره ترجمه مقاله -      
  کل نمره% 70                      امتحان پایان ترم  -      

  
  

  : منابع فارسی       
  .1379چهر  –تهران  –ادر و کودك پرستاري و بهداشت م –حلم سرشت ، پریوش و دل پیشه ، اسماعیل  -1
 .1376 –فرامیر  –بهداشت و مراقبت از نوزادان و کودکان ، محمد زاده ، نادر ، هرمزگان  -2

 .1377نشر اشتیاق  –تهران  –بارداري و زایمان ویلیامز  -مک دونلد ، ك نینگهم و همکاران -3
 .1379 –ا درسنامه جامعه مامایی ، تهران ، انتشارات ایلی -صالحی ، مهرداد -4

 .و خجسته ، فرنوش ، پرستاري و بهداشت مادران و نوزادان ... صالحی زهی ، هدایت ا -5

 .جزوات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با بهداشت مادران و نوزادان  -6
  .1375انتشضارات چهر ،  –شروفی ، افشین و همکاران ، درسنامه مامایی میلز ، تهران  -7
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  :تهیه و تنظیم 
  خانم احمد نیا

  زنجاناه علوم پزشکی عضو هیئت علمی دانشک


