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 آزاد اسالمی تهرانعلوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 پرستاری و ماماییدانشکده 

  پرستاریرشته 

 3بزرگساالن /سالمندان : مجازی طرح درس

 

   ........کارگاهی       .......عملی     (                         استاد 2) کل در واحد4نظری               واحد 2:تعداد واحد

                     1400-1401 اول: تحصیلی نیمسال              : شیوا صالحی مسئول درس نام

 22/10/1400 تاریخ اتمام:                     31/6/1400اریخ شروع: ت

 شنبه چهارروز  13-15 ساعت برگزاری کالس:

 

 

 

 

 بزرگساالن از مراقبت در مناسب گیری تصمیم و مددجویان نیازهای بررسی منظور به توانایی ایجاد(کوریکولوم طبق) هدف کلی:

 بر تاکید با و پرستاری فرایند اساس بر  سوختگی پوست، گوش، و چشم اعصاب، و مغز های سیستم شایع اختالالت به مبتال

 خانواده و بیمار به آموزش

 

 

 

 

 

 

 

، روشهای تشخیصی،علت، تشخیص، درمان و مراقبتهای آناتومی و فیزیولوژی این درس به موضوع  قسمتی ازشرح درس: 

 پرستاری فرایند اساس بر  سوختگی پوست، گوش، و چشم اعصاب، و مغز های و اختالالت شایع سیستم های سیستم پرستاری 

 می پردازد. 
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 جلسهشماره 
عنوان 

 جلسه

نام 

 مدرس
 رفتاریاهداف 

روش آموزش 

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(

نحوه 

ارزشیابی 

 جلسه

نوع تکلیف و مهلت 

 ارائه و نمره

محتوای کمک 

 آموزشی

 اول
31/6/1400 

سیستم 

و مغز 

 اعصاب

شیوا 

 صالحی

آناتومی و دانشجو قادر باشد: 

فیزیولوژی دستگاه مغز و اعصاب  را 

 مرور کندبدون خطا 

سیستم اعصاب محیطی و قسمت 

های مختلف آن را بدون اشتباه 

 توضیح دهد

سیستم اعصاب مرکزی و قسمتهای 

 آن  را در دو سطرشرح دهد

 

حضور منظم  مجازی

و شرکت در 

 مباحث  

و مطالعه  مباحث ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

Power 
Point ،

 کتاب، شکل

 دوم
7/7/1400 

سیستم 

مغز و 

 اعصاب

شیوا 

 صالحی

های بررسی و شناخت بیمار  روش

مبتال به مشکالت دستگاه مغز و 

 شرح دهد.به طور کامل اعصاب  را 

های بعد  نحوه آماده سازی و مراقبت

از اقدامات تشخیصی دستگاه مغز و 

به طور صحیح در سه سطر اعصاب  را 

 شرح دهد.
آزمایشات مربوط به اعصاب جمجمه 

ای را به طور کامل با حداقل اشتباه 

 توضیح دهد

حضور منظم  مجازی

و شرکت در 

 مباحث  

و مطالعه  مباحث ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

Power 
Point ،

 کتاب، شکل

 سوم
14/7/1400 

سیستم 

مغز و 

 اعصاب

شیوا 

 صالحی

را  روش های ارزیابی سطح هوشیاری

 توضیح دهد.با کمترین خطا 
حضور منظم  مجازی

و شرکت در 

 مباحث  

و مطالعه  مباحث ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

Power 
Point ،

 کتاب، شکل
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با مراقبتهای پرستاری از بیماران 

به طور را  کاهش سطح هوشیاری

 شرح دهدکامل 

)سردرد خوشه ای انواع سردرد 

,میگرن, آرتریت جمجمه ای, 

 طور بهبا ذکر علل و عالیم  را تنشی(

 توضیح دهد. کامل
درمان و مراقبت های پرستاری را در 

هر یک در دو سطر برای هر یک ذکر 

 نماید

آموزش های الزم را به بیمار و 

 خانواده را در دو سطر توضیح دهد

تشنج و انواع آن ر با ذکر علل و عالیم 

 آن به طور اختصار توضیح دهد

مراقبت های پرستاری و روش های 

اران مبتال اختالالت درمانی در بیم

 شرح دهدبه طور کامل  را  تشنجی

آموزش های الزم را به خانواده و 

 بیمار مبتال به تشنج توضیح دهد

 مچهار
21/7/1400 

سیستم 

مغز و 
 اعصاب

شیوا 

 صالحی

 ICPافزایش و پاتوفیزیولوژی  علت 

 ذکر کند.  کامال  را
عالیم زودرس و دیرس افزایش فشار 

داخل جمجمه را به طور کامل بیان 

 کند 

الزم از فرد دارای  پرستاری مراقبتهای

 فشار داخل جمجمه 

 بیان کند.با کمترین اشتباه باال را 

حضور منظم  مجازی

و شرکت در 
 مباحث  

و مطالعه  مباحث ترجمه

 موضوع با ارتباط در
 درس

Power 
Point ،

 کتاب، شکل
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درمان طبی را در افراد با افزایش 

ICP   کامال ذکر نمایدرا 

انواع جراحی های داخل 

جمجمه)ضایعات باال  و پایین 

حداقل  جمجمه وترانس اسفنوئیدی(را

 توضیح دهد درسه سطر 

عوارض و مراقبت های پرستاری 
به طور کامل مربوط به هر یک را 

 توضیح دهد

 مپنج
28/7/1400 

سیستم 

مغز و 

 اعصاب

شیوا 

 صالحی

سکته مغزی و حمالت زودگذر مغزی 

 توضیح دهد.کامال را 

انواع سکته های مغزی همراه با 

پاتوفیزیولوژی و عالئم بالینی آن ها را 

 کامل شرح دهد 

روشهاد درمانی در انواع سکته را با 

 کمترین اشتباه بیان کند 

مراقبتهای پرستاری از این بیماران  را 

 شرح دهد کامال 

آموزش های الزم را به بیمار و 

خانواده را حداقل در یک صفحه 

 لیست  نماید
انواع اسیب دیدگی سر را با ذکر علل 

 و عالئم به طور کامل ذکر نماید

ظم حضور من مجازی

و شرکت در 

 مباحث  

 و مطالعه مباحث ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

Power 
Point ،

 کتاب، شکل

 مشش
5/8/1400 

سیستم 

های مغز 

 و اعصاب

شیوا 

 صالحی

ی مغزی)خوش خیم و تومور ها انواع 

 بدخیم(را کامال شرح دهد.

در دو سطر آبسه های مغزی را علت 

 توضیح دهد.

حضور  مجازی

منظم و 

شرکت 

و  مباحث ترجمه

 ارتباط درمطالعه 

 درس موضوع با

Power 
Point ،

کتاب، 

 شکل
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علل,عالیم و درمان را در مننژیتکامال  

 بیان کند 

مبتال مراقبتهای پرستاری از بیماران 

 شرح دهدکامل را  به مننژیت 

درمان طبی و جراحی را در تومورها و 

 آبسه ها با کمترین خطا توضیح دهد

مراقبتهای پرستاری از این بیماران  را 
 شرح دهد کامال 

آموزش های الزم را به بیمار و 

 خانواده به طور کامل ذکر نماید

در 

 مباحث  

 هفتم
12/8/1400 

سیستم 

مغز و 

 اعصاب

شیوا 

 صالحی

انواع خونریزی های داخل 

)اپیدورال, ساب دورال, ساب جمجمه

با ذکر علل, عالیم و را  آراکنوئید(

 بیان کند درمان آن ها 

مراقبتهای پرستاری از این بیماران  را 

 شرح دهد حداقل در یک صفحه 

آموزش های الزم را به بیمار و 

 خانوادهبه طور کامل  ذکر نماید

و  . پارکینسونآلزایمر،بیماری های 

با ذکر علل ,عالیم هانتیگتون را 

 شرح دهد .حداقل در یک صفحه 
زمایشات تشخیصی  و روش درمان آ

 شرح دهد.به طور کامل هر یک را 

مراقبت های پرستاری و آموزش های 

الزم به بیمار و خانواده را کامال 

 توضیح دهد

حضور منظم  مجازی 

و شرکت در 

 مباحث  

و مطالعه  مباحث ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

Power 
Point ،

 کتاب، شکل
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 هشتم
19/8/1400 

سیستم 

مغز و 

 اعصاب

شیوا 

 صالحی

با ذکر علل بیماری اسکلروز متعدد را  

 شرح دهد .,عالیم 

آزمایشات تشخیصی  و روش درمان را 

 ذکر کند

و آموزش مراقبت های پرستاری 

های الزم را به بیمار و خانواده 
 بیان کند

با ذکر علل را  میاستنی گراوبیماری 

 شرح دهد .,عالیم 

درمان را  آزمایشات تشخیصی  و روش

 ذکر کند

و آموزش مراقبت های پرستاری 

 کامال  های الزم را به بیمار و خانواده

 بیان کند
با ذکر علل را  گلین بارهبیماری 

 شرح دهد . کامل طور ,عالیم به

آزمایشات تشخیصی  و روش درمان را 

 ذکر کندبه اختصار 

آموزش های و مراقبت های پرستاری 

 طور خانواده بهالزم را به بیمار و 

 بیان کند کامل

 حضوری

TBL 

حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

 در مباحث ترجمه

 درس موضوع با ارتباط

 

Power 
Point ،

 کتاب، شکل

 نهم
26/8/1400 

سیستم 

مغز و 

 اعصاب

شیوا 

 صالحی

صدمات نخاعی و فتق های انواع 

 کامل طور بهدیسک بین مهره ای  را 

 توضیح دهد.

آزمایشات تشخیصی  و روش درمان 

 شرح دهد.به اختصارهر یک را 

 حضوری

TBL 
حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

در پایان 

کتاب مغزو 

اعصاب 

 در مباحث ترجمه

 درس موضوع با ارتباط

 

Power 
Point ،

 کتاب، شکل
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مراقبت های پرستاری و آموزش های 

 طور بهالزم به بیمار و خانواده را 

 توضیح دهد کامل

نورالژی عصب سه قلوو فلج  اختالالت 

 توضیح دهد.به اختصار را  بل

آزمایشات تشخیصی  و روش درمان 

 شرح دهد.به اختصارهر یک را 
مراقبت های پرستاری و آموزش های 

 طور بهالزم به بیمار و خانواده را 

 توضیح دهد کامل

برگزاری 

 کوئیز

 دهم
3/9/1400 

پوست و 

 سوختگی

شیوا 

 صالحی

 شرح دهد به اختصاروظایف پوست را 

انواع ضایعات اولیه و ثانویه در پوست 

 شرح دهد کامل طور بهرا 

آزمایشات الزم برای بیماری های 

 شرح دهد .به اختصارپوستی را 

 طور بهانواع پانسمان ها پوستی را 

 ذکر نماید کامل

اهداف و موارد استفاده از پانسمان 

 های مرطوب را توضیح دهد

 حضوری
TBL 

حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

 مباحثومطالعه  ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

 

Power 
Point ،

 کتاب، شکل

 یازدهم
10/9/1400 

پوست و 

 سوختگی

شیوا 

 صالحی

انواع بیماریهای عفونی  

پوست)باکتریایی , ویروسی , قارچی, 

 را ذکر کند هر یک عالئم انگلی (و 
 در هر یک از آن هاروش های درمان 

 بیان کند کامل طور به را

مراقبت های پرستاری در هر یک را .

 ذکر نماید کامل طور به

 حضوری

PBL 

حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

 در مباحث ترجمه

 درس موضوع با ارتباط

 

Power 
Point ،

 کتاب، شکل
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 طور بهخارش و آکنه ولگاریس را 

 توضیح دهد. کامل

بیماری های غیرعفونی انواع 

با را  )پمفیگوس وپسوریازیس(پوست

ذکر علل و عالیم آن کامال  توضیح 

 دهد

 بهاز آن را  هر یک روش های درمان 
 بیان کند. کامل طور

مراقبت های پرستاری در هر یک را 

 حداقل در دو سطر ذکر نماید

آموزش های الزم را به بیمار و 

 خانواده شرح دهد

 دوازدهم
17/9/1400 

پوست و 

 سوختگی

شیوا 

 صالحی

تومورهای خوش انواع 

خیم)زگیل,آنژیوماو ....(راباذکر علل و 

 عالیم به اختصار توضیح دهد

-تومورهای بد خیم)مالنوما انواع  

SCC-BCC راباذکر علل و عالیم)

 به اختصار توضیح دهد

 در انواع تومورها روش های درمان 

 بیان کند. به اختصار را

 مراقبت های پرستاری در هر یک را

 ذکر نماید کامل طور به

آموزش های الزم را به بیمار و 

 شرح دهد کامل طور به خانواده

 حضوری

TBL 
حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

 مباحثو مطالعه  ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

 

Power 
Point ،

 کتاب، شکل

 سیزدهم
24/9/1400 

پوست و 

 سوختگی

شیوا 

 صالحی

 نام ببردکامال انواع سوختگی را علل و 

روشهای محاسبه عمق و در صد 

 شرح دهد  کامل طور بهسوختگی را 

 حضوری

PBL 
حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

و مطالعه   ترجمه

 با ارتباط در مباحث

 درس موضوع

Power 
Point ،

 کتاب، شکل
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فرمولهای مربوط به اختالل آب و 

توضیح  کامل طور بهالکترولیت را 

 دهد

مراقبت پرستاری در مراحل اولیه 

 شرح دهدبه اختصار سوختگی را 

 میانیمراقبت پرستاری در مراحل 

 شرح دهدبه اختصارسوختگی را 
 نوتوانیمراقبت پرستاری در مراحل 

 ا به اختصار ذکر کندسوختگی ر

شیوه مراقبت از زخم سوختگی را 

 ح دهدکامال شر

داروهای مورد استفاده در سوختگی را 

 ام ببردن کامل طور به

و  شیوه کاربرد داروهای سوختگی

 به اختصار توضیحرا  عوارض آن ها

 دهد

 کامل طور بهانواع گرافت و فلپ را 

 رح دهدش

از بیماران های پرستاری مراقبت 

 کامال بیان کند را  و فلپ دارای گرافت
و نکروز کشنده اپیدرم بیماری های 

به را  سندرم استیونس جانسون

 توضیح دهد.اختصار

عالیم هر یک از این بیماری ها را به 

 اختصارذکر کند
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آزمایشات تشخیصی  و روش درمان 

شرح حداقل در سه سطرهر یک را 

 دهد.

مراقبت پرستاری را در هر یک از این 

 بیماری هابه اختصار ذکر نماید

 چهاردهم
1/10/1400 

چشم و 

 گوش

شیوا 

 صالحی

 طور بهآناتومی و فیزیولوژی چشم را 

 بیان نماید کامل

روشهای تشخیصی در چشم را به 

 اختصار ذکر نماید

نحوه آماده سازی و مراقبتهای بعد از 

را در سه  اقدامات تشخیصی چشم

  سطر 

 شرح دهد.

عالئم بیماری های مربوط به پلک را 

 ذکر کند به اختصار 

 روش های درمان و مراقبت از آن را

 بیان کند. به اختصار 

 حضوری
PBL 

حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

 مباحثو مطالعه  ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

 

Power 
Point ،

 کتاب، شکل

 پانزدهم
8/10/1400 

چشم و 

 گوش

شیوا 

 صالحی

پاتوفیزیولوژی و روشهای تشخیصی را 

 به طور کامل ذکر نماید

 عالئم بیماری را ذکر کند 

روش های درمان و مراقبت از آن را 

 ذکر کند کامل طور به
مراقبت های پرستاری و آموزش به 

بیان  کامل طور به بیمار و خانواده را

 نماید

 حضوری
PBL 

حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

 مباحثو مطالعه  ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

 

Power 
Point ،

 شکلکتاب، 
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انواع عیوب انکساری چشم)نزدیک 

(و   بینی, دوربینی, آستیگماتیسم

 انواع لیزر را توضیح دهد

 شانزدهم
15/10/1400 

چشم و 

 گوش

شیوا 

 صالحی

انواع بیماری های مربوط به قرنیه را 

 ذکر نماید)قوز قرنیه,....( کامل طور به

انواع بیماری های مربوط به شبکیه را 

ذکر نماید)دکولمان  کامل طور به

 رتین و...(

و  عالئم بیماری های مربوط به شبکیه

 بیان کند به اختصار را  قرنیه

روش های درمان و مراقبت از آن را 

 ذکر کند در دو سطر 

مراقبت های پرستاری و آموزش به 

بیان  کامل طور بهبیمار و خانواده را 

 نماید

انواع تومورهای چشم , درمان آن ها و 

عوارض بیماری را به اختصار ذکر 

 نماید

تخلیه چشم و مراقبتهای پرستاری آن 

 را به اختصار  توضیح دهد

 طور بهع ضربات وارده به چشم را انوا
 توضیح دهد کامل

بیان  کامل طور بهآناتومی گوش را 

 نماید 

نحوه آماده سازی و مراقبتهای بعد از 

  گوشاقدامات تشخیصی 

 شرح دهد. کامل طور بهرا 

 حضوری

 
TBL 

حضور منظم 

و شرکت در 

 مباحث  

 مباحثو مطالعه  ترجمه

 موضوع با ارتباط در

 درس

 

Power 
Point ،

 شکلکتاب، 
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 همهفد
22/10/1400 

چشم و 

 گوش

 

 

شیوا 

 صالحی

 بیماریهای گوش خارجی و میانی را

 بیان کند کامل طور به

عالئم بیماری های گوش خارجی و 

 ذکر کند کامل طور بهمیانی  را 

روش های درمان و مراقبت از آنها  را 

 بیان کند.حداقل در دو سطر 

عوارض بیماری , درمان طبی و 
 ذکر نماید  کامل طور بهجراحی را 

مراقبت های پرستاری بعد ازعمل را 

 کامال  بیان کند 

آموزش های الزمه را به بیمار و 

 ذکر کند کامل طور به خانواده

بیماریهای گوش داخلی را به اختصار 

 بیان کند

عالئم بیماری های گوش داخلی 

 کند لیست  حداقل در دو سطررا

 روش های درمان و مراقبت از آن را

 بیان کند. کامل طور به

عوارض بیماری , درمان طبی و 

 جراحی را ذکر نماید 
 مراقبت های پرستاری بعد ازعمل را

 بیان کند  کامل طور به

آموزش های الزمه را به بیمار و 

 ذکر نماید کامل طور بهخانواده 

روش های نوتوانی در گوش را به 

 اختصار توضیح دهد

 حضوری
PBL 

 مباحثو مطالعه  ترجمه 

 موضوع با ارتباط در

 درس

 

Power 
Point ،

 کتاب، شکل
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 ترمیکتقویم 

شماره 

 جلسه
 اهداف جلسه منابع عنوان درس

 اول
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه مغز و اعصاب  

 دوم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

  سیستم عصبی آزمایشات تشخیصی و  عصبیمعاینه سیستم 

 سوم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

  ارزیابی سطح هوشیاری

  سردرد و اختالالت تشنجانواع 

 چهارم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

 و انواع جراحی های داخل جمجمه و مراقبت پرستاریافزایش فشار داخل جمجمه 

 پنجم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

و آسیب  انواع سکته مغزی همراه با تشخیص،درمان و مراقبت پرستاری عروقی–صدمات  مغزی 

 دیدگی های سر، شکستگی ها و عالئم و تشخیص ، درمان و مراقبت پرستاری

 ششم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

(، تشخیص، درمان و مراقبت آبسه های  مغزی و مننژیت عصبی عفونی)اختالالت ومغزی تومورها 
 پرستاری

 هفتم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

 )اپیدورال، ساب دورال، داخل مغزی و ساب آراکنوئید(خونریزی های داخل جمجمه

 ..(ALS)پارکینسون, آلزایمر,هانتینگتون وتومورهای نخاعی اختالالت دژنراتیو 

 هشتم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

)مولتیپل اسکلروزیس، میاستنی گراو، گلین باره،(، مغز و اعصاباتوایمیون در سیستم بیماری های 

  تشخیص، درمان، مراقبت پرستاری
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 نهم
سیستم مغز و 

 اعصاب

کتب و منابع 

 معرفی شده

 اختالالت اعصاب جمجمه ای صدمات نخاعی و فتق های دیسک بین مهره ای

 دهم
پوست و 

 سوختگی

کتب و منابع 

 معرفی شده

 ی پوستیانواع پانسمان هاروش های تشخیصی  و مروری بر آناتومی و فیزیولوژی  پوست  و 

 یازدهم
پوست و 

 سوختگی

کتب و منابع 

 معرفی شده

 ، درمان و مراقبت پرستاریپوست و تاولی غیرعفونیو بیماری های عفونی

 دوازدهم
پوست و 

 سوختگی

کتب و منابع 

 معرفی شده

  و درمان و مراقبت های پرستاری انواع تومورهای پوستی

 سیزدهم
پوست و 

 سوختگی

کتب و منابع 

 معرفی شده

نکرولیز کشنده ی و  نوتوانی در سوختگیو  زخم سوختگی )مرحلۀ حاد ,میانی و بازتوانی(سوختگی

 اپیدرم و

 سندرم استیونس جانسون

 چهاردهم
کتب و منابع  چشم و گوش

 معرفی شده

 روش های تشخیصی در چشممروری بر آناتومی و فیزیولوژی چشم   و   

 

 پانزدهم
کتب و منابع  چشم و گوش

 معرفی شده

 انواع عیوب انکساری چشم ,کاتاراکت  وگلوکوم 

 شانزدهم
کتب و منابع  چشم و گوش

 معرفی شده

 قرنیه و تومورهای چشم, ضربات وارد به چشمو بیماری های مربوط به شیکیه  

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی گوش   و آزمونهای تشخیصی

کتب و منابع  چشم و گوش هفدهم

 معرفی شده

 )پارگی پرده صماخ,اوتیت گوش خارجی, اوتیت گوش میانی و....(گوش خارجی  و گوش میانی 

 )بیماری منیرواوتیت گوش داخلی و ....( و بازتوانی گوش گوش داخلی

 

 :شوند بطور واضح مشخص شود(نین استراتژی مدرس در نمره دهی به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده میچدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو

 نمرهدرصد  واحد نظری روش ارزیابی
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 س کال در فعال و موقع حضوربه کالسی تکالیف

ستاد   نمره7 مجموع در)  ستاد   (شود می  گرفته نظر دربرای دو ا نمره  5/3هر ا

 نمره کالسی و امتحان دارد.  

حضورو  5/0

 غیاب

حضور فعال  5/0

 در کالس

  Summativeارزیابی های 

 درس جلسه از قبل درس هر به مربوط اصطالحات مطالعه -

 بعدی جلسه از قبل درس هر خالصه مطالعه -

 مطالعات بر استناد با کالس گروهی های بحث در شرکت -

امتحان میان  2

 نمره( 5/2ترم )

 نمره پایانی  5/6

 10 مجموع

 

 

 :جهت مطالعات بیشتر و سایتهای آموزشیمنابع 

 Smeltzer S, Suzanne C.( 2015). Brunner & suddarth,s Textbook of medical surgical nursing. Philadelphia: lippincott. 12th ed, c  
 Phipps W, et al.( 2015) Medical surgical nursing: concepts and clinical practice. St. Louis: mosby.  
 Black J, Matassarin J. (1993).Luckman and Surenson’s medical surgical nursing. Philadelphia: ilppincott 

.  

 (. بیماریهای مغز و اعصاب .برونر و سودارث.تهران: انتشا رات   1393بافیه, سمانه.صالحی, شیوا. طبرسی, بهشته. زرگر, شادی. ) پارچه 

 حیدری

 ( .بیماریهای پوست و سوختگی .برونر و سودارث.تهران: 1393جمشیدی, لیال .حجت االسالمی, سیمین .)انتشارات حیدری 

  (. اختالالت حسی پرستاری داخلی و جراحی بالک و هوکس.تهران: نشر سالمی جامعه نگر1389خزایی, ناهید.) 

 (. بیماریهای چشم و گوش برونر و سودارث.تهران: انتشارات حیدری1393دلفان آذری. آزیتا. )  

  ( .مفاهیم بیوفیزیکی وروان اجتماعی برو1393رضوی کیا,مرضیه .)نر و سودارث.تهران: انتشارات حیدری 

 ( .مغز و اعصاب پرستاری داخلی و جراحی بالک و هوکس.تهران: نشر سالمی جامعه نگر1389مشتاق ,زهرا.) 
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 بیان نمایند. این اهداف شامل بخش محتوا, معیار, شرایط و فعل رفتاری مناسب باشد. قابل اندازه گیری بصورت اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را 

 وزن نوزاد را در حالت خوابیده و با یک درصد خطا اندازه گیری نماید." مثال دانشجو بتواند 

 دازه گیری کند      محتوا : وزن نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یک درصد خطا      فعل رفتاری : ان

 


