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 هبهبیی گرٍُ آهَزضی:                                                     پرستبری ٍ هبهبیی خرم آثبد داًطکذُ:

                     هبهبیی پیَستِ ًب  کبرضٌبسی2ترم تحصیلی:ی رضتٍِ  هقغغ

  98-99: ًیوسبل اٍل ًیوسبل تحصیلی ٍ سبلتحصیلی

   ًظری ذ:ًَع ٍاح       3       تؼذاد ٍاحذ:                        و ناباروری  ثیوبری زًبى: ًبم ٍاحذ درسی

 (2( ،ثیوبریْبی داخلی جراحی در ثبرداری )1غیر عجیؼی)یب ّوسهبى : ثبرداری ٍ زایوبى یص ًیبزپ  

   10-13 :سبػت   طٌجِ یکرٍززهبى ثرگساری کالس:

  6س ضوبرُ داًطکذُ پرستبری ٍ هبهبیی کال هکبى ثرگساری:

  دکتر جٌبًیهسئَل درس:  ًفر 21تؼذاد داًطجَیبى:

 دکتر هسؼَدی  – چٌگبییدکتر –دکتر جٌبًی : ثر اسبس حرٍف الفجب اسبتیذ

  10-12ٍ سِ ضٌجِ 8-10ضٌجِ  سبػبت هطبٍرُ ثب داًطجَ:

جبحث ایي درس ضوي هرٍر سبختوبى دستگبُ تٌبسلی ٍ چگًَگی گرفتي ضرح حبل ثِ تذریس ه ضرح دٍرُ:

فیسیَلَشی قبػذگی ٍ اختالالت هرثَط ثِ آى ، دٍراى یبئسگی ٍ ثیوبریْبی دستگبُ تٌبسلی ، پستبى ، ًبزایی 

 ٍتکٌَلَشی ّبی کوک ثبرٍری هی پردازد .  

 

 : درس هدف کلی

تطخیص حبالت زى در ٌّگبم سالهت ٍ ثیوبری ٍ ثیوبریْبی دستگبُ تَلیذ هثل ٍ تصوین گیری هٌبست در -1

 اٍلَیت در اجرای درهبًْب ٍ هراقجتْبی هرثَعِ ) جسوبًی ، رٍاًی ، اجتوبػی ( اًتخبة 

تَاًبیی تطخیص ، تصوین ٍ اقذام هقتضی ) ارجبع ، درهبى ، هراقجت ( در هَرد ضبیؼبت ، ًبٌّجبریْب ٍ ثیوبریْبی  -2

 دستگبُ تَلیذ هثل 

رٍضْبی پیطگیری ، تطخیص ،درهبى ٍ  ضٌبخت ػلل ثیوبریْبی دستگبُ تَلیذ هثل در زًبى ، آضٌبیی ثب -3

 هراقجتْبی هرثَعِ 

تطخیص هسئَلیت ّب ٍ هحذٍدیت ّبی حرفِ ای ٍ پبیجٌذی ثِ اصَل اخالقی ٍ هَازیي ضرػی در ٌّگبم ارائِ  -4

 خذهبت 

 

 بینابینی:اهداف 

 پس از اتوبم ثرًبهِ داًطجَیبى قبدر خَاٌّذ ثَد :

 ضرح دّذ. ثخطْبی هختلف دستگبُ تٌبسلی زًبًِ را -1

 رٍضْبی تطخیص درثیوبریْبی زًبى راتَضیح دّذ. -2

 تطخیص ثیوبریْبی زًبى رااًجبم دّذ.  هؼبیٌِ ثیوبرجْت-3

 رًٍذثلَؽ ٍتغییرات هرثَعِ راضرح دّذ.-4

 الگَی عجیؼی ٍ غیر عجیؼی قبػذگی را ضٌبسبیی ًوَدُ ٍ راّکبرّبی درهبًی در هَارد غیر عجیؼی را ضرح دّذ. -5

 یبئسگی ػالئن ػَارض ٍدرهبًْبی رایج راثیبى کٌذ. دٍراى -6

 ثیوبریْبی هرثَط ثِ قسوتْبی هختلف دستگبُ تٌبسلی راضرح دّذٍدرهبى ٍهراقجتْبی الزم راتَصیِ ًوبیٌذ.-7
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  ثیوبریْب ٍ ضبیؼبت خَش خین ٍ ثذخین پستبى را تَضیح ٍ رٍضْبی ثرخَرد ثب ّریک را ثذاًذ.  -8

 راتَضیح دٌّذ. ٍ ًَیي ر آزهبیطبت تطخیص ٍدرهبًْبی هَثرًبازائی ػلل ٍػَاهل هَث-9

 

 های تدریس:شیوه

 پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ   سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ)  ثحث گرٍّی

 

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:

 حضَر ثوَقغ در کالس -1 

 حضَر فؼبل ٍثبًطبط درکالس  -2

 ضرکت فؼبالًِ درثحثْبی گرٍّی   -3

 هَثبیل خَدرا خبهَش ًوبیذ-4

 در جلسبت ثؼذی ثبآهبدگی در کالس ضرکت ًوبیذ.-5

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پرٍشکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 ، آهَزش ثِ ضیَُ الکترًٍیک  :فیلن آهَزضی   سبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهشیابی و نحوه ارز

 ًورُ درصذ04آزهَى پبیبى ترم ًورُ درصذ 04آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 04ضرکت فؼبل در کالس  ًورُ درصذ04اًجبم تکبلیف 

 

 نوع آزمون

  غلظ -صحیح جَر کردًی          ایچٌذگسیٌِ       پبسخ کَتبُ     تطریحی

  

 : طالعهمنابع پیشنهادی برای م
 

 

آخریي چبح اسپیرٍف اًذٍکریٌَلَزی ثبلیٌی زًبى ًٍبزایی ترجوِ دکترفرحٌبزاهیٌی )ًبضر(اًتطبرات تیوَرزادُ  -1  

.آخریي چبح فرُ خبًی پرٍیس تظبّرات اصلی ٍدرهبى ثیوبریْبی زًبى اًتطبرات تیوَرزادُ-2  

  1397ر(اًتطبرات گلجبىترجوِ دکترثْرام قبضی جْبًی )ًبض.زًبى َل ٍثیوبریْبی کیستٌراص-3

. 1398گلجبى ، اًتطبرات ثْرام قبضی جْبًی . ترجوِ 2020ثرک، جبًبتبى. ثیوبریْبی زًبى ًَاک  -4  

Sciencedirect.com   :سبیتْبی هفیذ                                                                                        



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

Pubmed.org 

Uptodate.com 
 

 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 استاد مربوط ػٌَاى هغبلت تبریخ جلسه

آًبتَهی ٍفیسیَلَزی دستگبُ تٌبسلی زًبى، رٍضْبی تطخیص  31/06/1398 1

 درثیوبریْبی زًبى 

 چٌگبییدکتر 

 چٌگبیی دکتر  PMSهرٍری ثرثلَؽ، قبػذگی، دیسوٌَرُ،  7/7/98 2

 چٌگبیی دکتر  هبى ٍهراقجتیبئسگی ػالئن ػَارض در 14/7/98 3

 چٌگبیی دکتر  یؼیرعجیغ یْبیسیخًَر 21/7/98 4

 چٌگبیی دکتر  درهبى(آهٌَرُ )اًَاع، تطخیص  28/7/98 5

 چٌگبیی دکتر  ججراى ( –) تؼغیل ثیوبریْبی ٍلَ ٍ ٍاشى، ػالئن درهبى ٍهراقجت 5/8/98 6

 ًیدکتر جٌب ثیوبریْبی خَش خین ٍ ثذخین سرٍیکس  12/8/98 7

 دکتر جٌبًی ثیوبریْبی رحن  19/8/98 8

ثیوبریْبی لَلِ رحوی )ػالئن درهبى ٍهراقجت(، سل دستگبُ  26/8/98 9

 تٌبسلی

 جٌبًیدکتر 

 جٌبًیدکتر  ثیوبریْبی تخوذاى ، ثیوبری پلی کیستیک تخوذاى 3/9/98 10

 جٌبًی دکتر تخوذاى تَهَرّبی خَش خین ٍثذخین 10/9/98 11

 هسؼَدی دکتر  راحتی ّبی دستگبُ ادراری )ثی اختیبری ،فیستَل ،پرٍالپس (ًب 17/9/98 12

   هسؼَدی دکتر  اختالالت کرٍهَزٍهی )سٌذرم کالیي فیلتر ،ترًر،ّرهبفرٍدیسن( 24/9/98 13

 هسؼَدی دکتر  ش خین پستبىثیوبریْبی خَ 1/10/98 14

 هسؼَدی دکتر  خین پستبى ثذثیوبریْبی  8/10/98 15

 هسؼَدی دکتر  ًبزایی 15/10/98 16
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