
 بسمه تعالی

 
 دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 (2)پرستاری بزرگساالن/سالمندان   نام درس : 

 18/11/1931تاریخ برگزاری : 1شماره جلسه :

 201کالس  محل برگزاری :  آناتومی قلب سه :موضوع جل

 مریم حصاری مقدم  مدرس :  30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 قلب آناتومیآشنایی با  هدف کلی درس:

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

 شیوه ارزشیابی موزشیوسائل آ  و رسانه ها روش تدریس

 

 قلب آناتومی .1 
 یه های حااتتی  قلب و مخصصات هر کدام را نام بررد.ال 1-1

 .بنویسدرا  یکحارات قلب و مخصصات هر   2-2

مخصصات آناتومیک و عملکرد دریچه های دهلیزی بطنی را توضیح  9-1

 دهد.

 مخصصات آناتومیک و عملکرد دریچه های نیمه هاللی را توضیح  دهد. 1-1

 عروق کرونر و چگونگی خونرسانی عضله قلب را توضیح دهد.ساختمان  5-1

 گروهی های بحث در قلب آناتومی تدریس مصتلف مراحل در فراگیر 6-1

 .کند شرکت فعاالنه

 دانش     

 دانش     

 

 درک

 

 

 درک

 

 درک

 (نگرشی )واکنش نخان دادن 

سصنرانی 

 تعاملی 

همراه با  پرسش 

 و پاسخ 

 

 

 ، آموزشی فیلم برد، وایت

 ارائه  ، پروژکتور دیتا

 Power point با مطالب

MCQ  چهار

 گزینه ای

 



 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )
 201(2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)   نام درس : 

 25/11/1931تاریخ برگزاری : 2شماره جلسه :

 201اری : دانخکده پرستاری کالس محل برگز قلری نحوه معاینه فیزیکی بیمار فیزیولوژی قلب ، موضوع جلسه : 

 مدرس : مریم حصاری مقدم   30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 قلرینحوه معاینه فیزیکی بیمار آشنایی با فیزیولوژی قلب ، هدف کلی درس:    

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها ش تدریسرو

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 فیزیولوووووژی .1

 قلب

 

 سیستم هدایتی قلب را توضیح دهد.ل 1-1

 یک سیکل قلری را توضیح دهد.2-1

نمودار منحنی پتانسیل عمل را با مخصص کردن  کانال های یونی 9-1

 و فازها ی آن ترسیم کند . 

 های بحث در قلب فیزیولوژی تدریس مصتلف مراحل در فراگیر 1-1

 .کند شرکت فعاالنه گروهی

 درک     

 درک      

 

 تجزیه و تحلیل

 

نگرشی )واکنش نخان  

 دادن (

 سصنرانی تعاملی 

همراه با  پرسش و 

 پاسخ 

 

نرم افزار  –رایانه 
Power point 

MCQ  چهار

 گزینه ای

 

 فیزیکی معاینه .2

 بیمار قلری
 .بررد نام را قلری  بیمار بررسی روشهای 1-2

 .دهد توضیح را قلری بیمار از حال شرح گرفتن نحوه 2-2

 .توضیح دهدشکایات شایع بیماران قلری را  9-2

 صداهای طریعی و غیر طریعی قلب را توصیح دهد.  1-2

 قادر به محاسره فخار متوسط شریانی با ذکر فرمول باشد.  5-2

 دانش 

 درک

 درک

 

 درک

 تجزیه تحلیل

   



 کاربرد فخارمتوسط شریانی را توضیح دهد.  6-2

 و شریانی بیمار را توضیح دهد.  سیستم وریدی نحوه بررسی  7-2

نحوه اندازه گیری فخار خون وضعیتی و پارادوکس را توضیح  8-2

 دهد. 

 درک     

 درک     

 درک     

 

 

 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )
 201(2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)   نام درس : 

 2/12/1931تاریخ برگزاری : 9ه جلسه :شمار

 201محل برگزاری : دانخکده پرستاری کالس  موضوع جلسه : مروری بر آزمون های آزمایخگاهی مروری بر روش های تخصیصی 

 مدرس : مریم حصاری مقدم   30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  تخصیصی های روش و های قلری  آزمون با شنایی هدف کلی درس: آ   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 آزمووووون .1

  قلری های

 روش و

 هووووووای

 تخصیصی

آزمون های آزمایخگاهی )آنزیم های قلری ، مطالعات خون انواع  1-2

نعقادی ،آزمون های شیمی خون و  لیپوپروتئین شناسی، مطالعات ا

 تاسیر نماید.  ها( را 

 مسئولیتهای کلی پرستار را درانجام آزمایخات تخصیصی ذکر کند. 2-2

 تستهای رادیولوژیک در بیماریهای قلب را ذکر کند. 9-2

 کاربرد

 

 

 دانش        

 

 دانش         

 سصنرانی تعاملی 

همراه با  پرسش و 

 پاسخ 

 

نرم افزار  –رایانه 
Power point 

MCQ  چهار

 گزینه ای

 



کاربردهای بالینی تست ورزش همراه با مراقرت های پرستاری قرل  1-2 

 و حین و بعد را توضیح دهد.

انواع کاتتریسم قلب را شرح و وتایف پرستار قرل و بعد از  5-2

 کاتتریسم را توضیح دهد.

تستهای تخصیصی صوتی قلب را نام برده و کاربرد بالینی هر کدام 6-2

 را شرح دهد.

 همودینامیک را تعریف کند.7-2

 دینامیک را نام بررد.هموروشهای مانیتورینک  8-2

، مقادیر نرمال و مراقرت های   CVPه گیری کاربردهای بالینی انداز 3-2

 پرستاری آن را توضیح دهد.

مویرگهای ریه ،مقادیر  جو کاربردهای بالینی اندازه گیری فخار 10-2

 نرمال مراقرت های پرستاری آن را توضیح دهد.

کاربردهای بالینی روش اندازه گیری فخارخون داخل شریان  11-2

 ستاری آن را توضیح  دهد.،مقادیر نرمال و مراقرت های پر

 اهداف مانیتورینگ قلری را بنویسد. 12-2

 اصول مانیتورینگ قلری را بیان نماید.  19-2

مخکالت مربوط به مانیتورینگ قلری و عملکرد پرستار جهت   11-2 

 اصالح آنها را توضیح دهد.
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 درک       

 

 

 

 

 

 



 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 201(2ی بزرگساالن/سالمندان)پرستار   نام درس : 

 3/12/1931تاریخ برگزاری : 1شماره جلسه :

محل برگزاری : دانخکده پرستاری کالس  میوکارد اناارکتوس صدری، آنژینآترواسکلروزیس، : شامل عروق و قلب اختالالت به مرتال مددجویان از مراقرت و ساماندهیموضوع جلسه : 

201 

 س : مریم حصاری مقدم مدر  30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آنژین و اناارکتوس میوکارد ، پاتوفیزیولوژی ، عالئم ، درمان و  مراقرتهای پرستاری آترواسکلروزیس ، هدف کلی درس: آشنایی با    

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آترواسکلروزیس  .1

آنژین و اناارکتوس ، 

 میوکارد

 

 .نماید تعریف را کرونر حاد سندرم و کرونر عروق بیماری  1-1

عالئم  بالینی و  درمان آترواسکلروزیس را  پاتوفیزیولوژی ، 2-1 

 توضیح دهد. 

را توضیح  عالئم  بالینی و  درمان آنژین صدری پاتوفیزیولوژی ،  9-1

 دهد. 

 .با هم مقایسه کندرا  صدری  انواع آنژین های 1-1

را اناارکتوس میوکارد عالئم  بالینی و  درمان پاتوفیزیولوژی ،  5-1

 توضیح دهد. 

   مرتال به اناار کتوس میوکار را بیماریک برنامه مراقرتی برای  6-1

 .تدوین نماید

 .با هم مقایسه کندرا  انواع مصتلف اناارکتوس میوکارد  7-1

  دانش

 درک 

 

 درک 

 

 ارزشیابی

 درک        

 

 ترکیب    

 

 ارزشیابی

سصنرانی تعاملی 

همراه با  پرسش و 

 پاسخ 

 

نرم افزار  –رایانه 

Power point 

MCQ  چهار

 گزینه ای

 

 



 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )
 

 201(2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)   نام درس : 

 12/1931/ 16تاریخ برگزاری : 5شماره جلسه :

 201محل برگزاری : کالس   قلب ای دریچه بیماریهای: شامل عروق و قلب اختالالت به مرتال مددجویان از مراقرت و ساماندهی موضوع جلسه :

 مدرس : مریم حصاری مقدم   30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

   قلب ای دریچه یماریهایبآشنایی با هدف کلی درس:  

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 

بیموواری هوووای  . 1 

 دریچه ای قلب  

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال   1-1

 . به تنگی و نارسایی دریچه میترال را توضیح دهد

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  2-1

 به تنگی و نارسایی دریچه آئورت را توضیح دهد.

تااوت عالئم بالینی نارسایی و تنگی دریچه میترال  را با هم  9-1

 مقایسه کند.

تااوت عالئم بالینی نارسایی و تنگی دریچه آئورت  را با هم  1-1

 مقایسه کند.

تااوت عالئم بالینی نارسایی و تنگی دریچه میترال  را با دریچه  5-1

 آئورت با  هم مقایسه کند.

انواع روش های ترمیم و تعویض دریچه و مراقرت های الزم در  6-1

 بیماران تحت عمل های جراحی فوق را توضیح دهد. 
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 درک

 سصنرانی تعاملی 

پرسش و  مراه با ه

 پاسخ 

 فیلم برد، وایت

 دیتا ، آموزشی

 ارائه  ، پروژکتور

 Power با مطالب

point 

MCQ چهار گزینه ای 

 



 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )
 201(2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)   نام درس : 

 15/1/1935تاریخ برگزاری : 6شماره جلسه :

 201محل برگزاری : کالس  ساماندهی و مراقرت از مددجویان مرتال به اختالالت قلب و عروق شامل: بیماری های عاونی  و التهابی قلب ،کاردیومیوپاتی موضوع جلسه :

 مدرس : مریم حصاری مقدم   30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 عاونی  و التهابی قلب ،کاردیومیوپاتی یماریهایب آشنایی باهدف کلی درس:    

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 

بیموواری هوووای  . 1 

عاووونی  و التهووابی 

 قلب 

به پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  1-1

 آندوکادیت روماتیسمی  را توضیح دهد.

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال به  2-1

 آندوکادیت عاونی  را توضیح دهد.

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال به  9-1

 میوکاردیت  را توضیح دهد.

رات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال به پاتوفیزیولوژی ، تظاه 1-1

 پریکاردیت  را توضیح دهد.

 عوارض پریکاردیت را بیان کند.  5-1

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال به  6-1

 تامپوناد قلری  را توضیح دهد.

 تریاد بک را بیان کند.  7-1
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همراه با  پرسش و 
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 فیلم برد، وایت

 دیتا ، آموزشی

 ارائه  ، پروژکتور

 Power با مطالب

point 

MCQ چهار گزینه ای 

 



 کاردیومیوپاتی را تعریف کند. 1-1 کاردیومیوپاتی. 2

 انواع مصتلف کاردیومیوپاتی را ذکر کند.  2-1

بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات  9-1

 به کاردیومیوپاتی متسع  را توضیح دهد.

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  1-1

 به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک  را توضیح دهد.

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  5-1

 دیومیوپاتی محدود شونده  را توضیح دهد.به کار

 تااوت درمان های سه نوع کاردیومیوپاتی را با هم مقایسه کند.  6-1

یک برنامه مراقرت های پرستاری از بیماری که تحت پیوند  قلب   7-1

 قرار گرفته است را تدوین نماید.
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 (Lesson planطرح درس روزانه  )فرم 

 

 201(2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)   نام درس : 

 22/1/1935تاریخ برگزاری : 7شماره جلسه :

 201محل برگزاری : کالس  قلب نارسایی: شامل عروق و قلب اختالالت به مرتال مددجویان از پرستاری مراقرت و ساماندهی موضوع جلسه :

 مدرس : مریم حصاری مقدم   30: مدت جلسه )دقیقه(

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 قلب نارسایی آشنایی با  هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ریف کند. نارسایی قلب را تع  1-1 نارسایی قلب .1

 نارسایی قلب را ذکر کند. اتیولوژی  2-1

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  9-1

 را توضیح دهد.نارسایی قلب راست به 

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  1-1

 را توضیح دهد.نارسایی قلب چپ به 

           نارسایی سیستولیک  قلری را با نارسایی عالئم و درمان های  5-1

  دیاستولیک مقایسه کند. 

 داروهای مورد استااده در درمان نارسایی قلب را ذکر کند.  6-1

 یک برنامه مراقرت های پرستاری از بیمار نارسایی تدوین نماید.  7-1

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  8-1

 را توضیح دهد.ادم حاد ریه به 

پاتوفیزیولوژی ، تظاهرات بالینی و مراقرت و درمان بیماران مرتال  3-1

 را توضیح دهد.شوک کاردیوژنیک به 

 دانش 
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 سصنرانی تعاملی 

همراه با  پرسش و 

 پاسخ 

 

 

 فیلم برد، وایت

 دیتا ، شیآموز

 ارائه  ، پروژکتور

 Power با مطالب

point 

MCQ چهار گزینه ای 

 



 

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )
 201(2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)   نام درس : 

 23/1/1935 تاریخ برگزاری : 8شماره جلسه :

 به مرتال مددجویان از پرستاری مراقرت و ساماندهی،  عروقی اختالالت به مرتال یمارب تخصیصی های روش و بررسی و عروق فیزیولوژی و آناتومی موضوع جلسه :

 رینود بورگر، بیماری شریانی، آمرولی ترومروز، ، آئورت آنوریسم و التهاب ، آترواسکلروزیس: محیطی عروق اختالالت

 201محل برگزاری : کالس 

 مدرس : مریم حصاری مقدم   30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری شته و مقطع تحصیلی فراگیران :ر

 شریانی، آمرولی ترومروز، ، آئورت آنوریسم و التهاب ، آترواسکلروزیس، عروقی  اختالالت به مرتال بیمار تخصیصی های روش و بررسی و عروق فیزیولوژی و آناتومیآشنایی با هدف کلی درس:    

 رینود بورگر، بیماری

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 

 و آنوووووواتومی .1 

 و  عروق فیزیولوژی

 های روش و بررسی

 بیمووار تخصیصووی

 اخوتالالت  بوه  مرتال

   عروقی  

  

 . آناتومی سیستم عروقی را توضیح دهد 1-1

 محیطی استااده کند.  از شاخص های مناسب جهت بررسی گردش خون  2-1

عوامل فیزیولوژیک و آناتومیک موثر بر گردش خون محیطی و  9-1

 اکسژناسیون بافتی را توضیح دهد. 

 . مکانیسم های تنظیم کننده عروق محیطی  را توضیح دهد 1-1

 .بررد نام را با تخصیص اختالالت عروقی   بیمار بررسی روشهای 5-1

 توضیح را با تخصیص اختالالت عروقی بیمار  از حال شرح گرفتن نحوه  6-1

 .دهد

 را توضیح دهد. شکایات شایع بیماران  با تخصیص اختالالت عروقی   7-1

 را بیان کند.  روش های تخصیصی در بیمار  با تخصیص اختالالت عروقی  8-1
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 ، آترواسکلروزیس.2

 آنوریسم و التهاب

 ترومروز، ، آئورت

 شریانی، آمرولی

 رینود بورگر، بیماری

عالئم  بالینی و  درمان آترواسکلروزیس را توضیح  پاتوفیزیولوژی ، 1-2

 د.ده

عوامل خطرساز  آترواسکلروزیس و بیماری های شریان محیطی را  2-2

 بیان کند. 

  آئورت آنوریسم و التهاب عالئم  بالینی و  درمان  پاتوفیزیولوژی ، 9-2

 را توضیح دهد.

 آمرولی ترومروز و عالئم  بالینی و  درمان  پاتوفیزیولوژی ، 1-2  

 را توضیح دهد. شریانی

بیماری بورگر را  عالئم  بالینی و  درمان  پاتوفیزیولوژی ، 5-2

 توضیح دهد.

بیماری رینود را توضیح  عالئم  بالینی و  درمان  پاتوفیزیولوژی ،  6-2

 دهد.

یک برنامه مراقرت پرستاری از بیمار دارای مخکالت عروق    7-2

 محیطی تدوین نماید
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 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

       201(2پرستاری بزرگساالن/سالمندان)   نام درس :    

 5/2/1935 تاریخ برگزاری : 3شماره جلسه :

 201کالس  محل برگزاری : لنااوی ادم و لناانژیت شامل لنااوی اختالالت ، واریسی های زخم و ها سیاهرگ نارسایی ، وریدی اختالالتدر  پرستاری مراقرت و ساماندهی موضوع جلسه :

 مریم حصاری مقدم  مدرس :  30مدت جلسه )دقیقه( :

 کارشناسی پرستاری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 لنااوی ادم و انژیتلنا شامل لنااوی اختالالت ، واریسی های زخم و ها سیاهرگ نارسایی ، وریدی اختالالتآشنایی با هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 

 وریدی اختالالت . 1 

 سیاهرگ نارسایی ،

 های زخم و ها

  واریسی

ترومروز وریدهای عمقی را  عالئم  بالینی و  درمان  پاتوفیزیولوژی ، 1-1

 دهد. توضیح

 را بیان کند. تریاد ویرچو 2-1

 را نام بررد. عوارض  ترومروز وریدهای عمقی 9-1

 عالئم ایست قلری تناسی را ذکر کند. 1-1

 مراحل احیاء قلری ریوی را توضیح دهد.  5-1

 (.2015را لیست نماید)طرق گایدالین  BCLSاقدامات الزم در  6-1

 را توضیح دهد. ACLSاقدامات الزم در   7-1

 را بیان کند. CPRهای مصتلف موارد استااده دارو 8-1

 و روشهای پیخگیری از آن را توضیح دهد. CPRعوارض  3-1

 موفق را ذکر کند. CPRمراقرتهای پس از  10-1
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 شوک را تعریف کند. 1-2

 انواع شوک ر ابران کند.2-2
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 عالئم شوک  را توضیح دهد. 9-2
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