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  ساعت 2:مذت زمان جلسٍ                                                                       1: شمارٌ جلسٍ.                  بتًاوذ فرایىذ پرستاری را با رکر تاریخچٍ ي علل استفادٌ از آن  تًضیح دَذداوشجً  :َذف کلی درس 

 

 اَذاف يیژٌ درپایان کالس

رفتار يريدی 

آمادگی الزم داوشجً )

قبل از شريع 

ارزشیابی _کالس

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريس
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريش تذریس

يسایل کمک 

 آمًزشی
 ارزشیابی درحیه تذریس

فعالیتُای 

 اگیرانفر

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :داوطجً بایذ بتًاوذ

تاریخچٍ فرایىذ پرستاری  -

را تعریف ي علل استفادٌ 

 .ازآن را ضرح دَذ

پرسص 

 ي پاسخ

زمان 

 دقیق01ٍ

 تاریخجٍ فرایىذ  پرستاری -

 تعریف فرایىذ  پرستاری ي رکر مراحل آن  -

 فًایذ استفادٌ از فرآیىذ پرستاری در مراقبت از مذدجً -

011 

 دقیقٍ

 سخىراوی  -

بحث  -

 گريَی

دیتا   -

 پريشکتًر 

 ايرَذ -

 پرسص

 ي

 پاسخ

 زمان 

1 

 دقیقٍ

ضرکت در  -

 بحث گريَی

 

فعالیت داوطجًیان  -

 در َر جلسٍ

ترجمٍ ي ارائٍ  -

 فرایىذ بالیىی

 امتحان پایاوی -

 

 

 ساعت 2:مذت زمان جلسٍ                                                                    2:شمارٌ جلسٍ                                                                 .       مرحلٍ بررسی ي شىاخت را شرح دَذ  بتًاوذ  بایذ داوشجً  :َذف کلی درس 

 اَذاف يیژٌ درپایان کالس

رفتار يريدی 

آمادگی الزم داوشجً )

قبل از شريع 

ارزشیابی _کالس

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريس
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريش تذریس

يسایل کمک 

 آمًزشی
 ارزشیابی درحیه تذریس

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :بتًاوذ بایذ  داوطجً

مرحلٍ بررسی ي ضىاخت را  -

 .تًضیح دَذ

پرسص 

 پاسخ ي

زمان 

 دقیق01ٍ

 مرحلٍ ی جمع آيری اطالعات -

 مرحلٍ ی تجسیٍ ي تحلیل اطالعات  -

011  

 دقیقٍ

 سخىراوی  -

 بحث  -

 گريَی

دیتا  -

 پريشکتًر 
 اور هد -

 پرسص

 ي

 پاسخ

 زمان

1 

 دقیقٍ

ضرکت در  -

 بحث گريَی

 

فعالیت داوطجًیان در  -

 َر جلسٍ

ترجمٍ ي ارائٍ فرایىذ  -

 بالیىی

 امتحان پایاوی -

 

 

 



 ساعت 2:مذت زمان جلسٍ                                                                   3:شمارٌ جلسٍ                                                                        .         تشخیص پرستاری را تًضیح دَذ بتًاوذ داوشجً بایذ :َذف کلی درس 

 اَذاف يیژٌ درپایان کالس

رفتار يريدی 

آمادگی الزم داوشجً )

قبل از شريع 

ارزشیابی _کالس

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريس
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريش تذریس

يسایل کمک 

 آمًزشی

ارزشیابی درحیه 

 تذریس

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :بتًاوذ داوطجً بایذ

مرحلٍ تطخیص پرستاری را  -

 .با رکر اجساء ضرح دَذ

پرسص 

 پاسخ ي

زمان 

 دقیق01ٍ

 چُار چًب تطخیص پرستاری  -

 NANDAی با لیست آضىای -

 تعییه تطخیص َای پرستاری صحیح -

 

011 

 دقیقٍ

 سخىراوی  -

 بحث گريَی -

 دیتا پريشکتًر  -
 اور هد -

پرسص 

 ي

 پاسخ

 زمان 

 دقیقٍ 1

ضرکت در  -

 بحث گريَی

 

فعالیت  -

داوطجًیان 

 در َر جلسٍ

ترجمٍ ي  -

ارائٍ فرایىذ 

 بالیىی

امتحان  -

 پایاوی

 

 ساعت 2:مذت زمان جلسٍ                                      4:شمارٌ جلسٍ.                 مرحلٍ اجرا ي ارزشیابی ي  ویس آمًزش بٍ مذدجً  بر پایٍ فرایىذ پرستاری را شرح دَذ بتًاوذ  یذبا  داوشجً :َذف کلی درس 

 اَذاف يیژٌ درپایان کالس

رفتار يريدی 

آمادگی الزم داوشجً )

قبل از شريع 

ابی ارزشی_کالس

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريس
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريش تذریس

يسایل کمک 

 آمًزشی

ارزشیابی درحیه 

 تذریس

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :بتًاوذ داوطجً بایذ

مرحلٍ اجرا ي ارزضیابی را  -

 .ضرح دَذ

بر پایٍ فرایىذ پرستاری  -

وحًٌ آمًزش بٍ بیمار را 

 .تًضیح دَذ

پرسص 

 پاسخ ي

ن زما

 دقیق01ٍ

 مرحلٍ قبل از اجرا ، اجرا ي بعذ از اجرا -

 وحًٌ ی اوجام مرحلٍ ارزضیابی  -

 آمًزش بٍ بیمار بر اساس فرآیىذ پرستاری -

011 

 دقیقٍ

 سخىراوی  -

 بحث گريَی -

 دیتا پريشکتًر  -
 اور هد -

پرسص 

ي 

 پاسخ

 زمان 

 دقیقٍ 1

ضرکت در  -

 بحث گريَی

 

فعالیت  -

داوطجًیان 

 ٍدر َر جلس

ترجمٍ ي  -

ارائٍ فرایىذ 

 بالیىی

امتحان  -

 پایاوی
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