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  هبهبیی گروه آموزشی:                                               پرستبری ٍ هبهبیی        دانشکذه:

 :تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                              هبهبیی پیَستِ کبرشٌبسی5ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 
 99-98اول

 ذ:ًَع ٍاح    2تعذاد ٍاحذ                                     3 یداخل یهایماریو ب یوپاتولوشیسیف : ًبم ٍاحذ درسی

 2و1 یداخل یهایماریو ب یوپاتولوشیسیف یش ًیبز:پ    ًظری

 7کالس شوبرُ هکبى برگساری:   8-11 :سبعت شٌبِدٍ :زهبى برگساری کالس: رٍز

         هسعَدیدکتر  هسئَل درس: ًفر 22 تعذاد داًشجَیبى:

  11-12سِ شٌبِ  ت هشبٍرُ بب داًشجَ:سبعب

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

ایي درس بِ داًشجَیبى کوک هی کٌذ تب بب بیوبریْبی عوذُ پَست، آهیسشی، عفًَی ٍ علل، ًحَُ تشخیص ٍ درهبى 

باب ایاي بیوبریْاب     ٍ ایي اصَل را در ارتببط بب ببرداریْبی ّوراٍُ اصَل هراقبتی ایي بیوبراى را بیبهَزًذ آًْب آشٌب شذُ

   بکبرگیرًذ.

 

 )لطفا شرح دهیذ(هذف کلی: 

شٌبخت ًيبسُبي اطبطي ّ تشخيص حبالت اًظبى در ٌُگبم طالهت  -1

 ّ ثيوبري ثْيژٍ در هبدراى ثبردار

کبرثزد يبفتَ ُبی ػلوی در ارايَ خذهبت ّ آهْسع ثَ  -2

ثيوبراى ّ يب سًبى ثبردار ّ آطيت پذيز ّ فزاُن کزدى 

 ارجبع صحيح در هْارد السم ّ کوک ُبی پششکی 

تشخيص هظئْليتِب ّ هحذّديت ُبی حزفَ ای ّ پبيجٌذ ثْدى  -3

ثَ رػبيت هْاسيي ػلوی ّ اخالقی ّ قبًًْی در ٌُگبم ارائَ 

 خذهبت ثوٌظْر حفظ جبى هبدر ّ ثچَ ّ تبهيي طالهت آًِب 
 

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)بینابینی:اهذاف 
 . یَلَشی ٍ پبتَشًس بیوبریْبی عفًَی را شرح دّذاپیذه -1

 تبثیر بیوبریْبی عفًَی را بر ببرداری ٍ زایوبى تَضیح دّذ .  -2

 اثرات بیوبریْبی هقبربتی بر رٍی حبهلگی را بیبى کٌذ.  -3

 ایذز ٍ شیَُ هذیریت آى را در ببرداری تَضیح دّذ.  -4

 را شرح دّذ. یوبریاًسبى در ٌّگبم سالهت ٍ ب یبزّبیً  -5

 فَْم درد را تَضیح دّذ .ه -6

 رٍشْبی پیشگیری از عفًَت ّبی بیوبرستبًی را شرح دّذ . -7

 هراحل خَاة را ًبم ببرد.  -8
 

 های تذریس:شیوه

 *پرسش ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی شذُ   *سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ)  *بحث گرٍّی
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 ----------------- بً ًبم ببریذ()لطف سبیر هَارد
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:
 ثوْقغ حضْر يبثٌذ. در کالص -1

 داشتَ ثبشٌذ.ثبًشبط درکالص  .حضْر فؼبل 2ّ

 ..هْثبيل خْدرا خبهْع ًوبيذ3

 .در جلظبت ثؼذی ثبآهبدگی در کالص شزکت ًوبيذ.4

 ُوِوَ درکالص ثپزُيشد .اس شلْغی 5ّ

 

 کمک آموزشی:   وسایل 

   *پرٍشکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  *ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درصذ 04آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 04آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 04شرکت فعبل در کالس     ًورُ درصذ 04اًجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  ًبمبً لطفسبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  *غلط -صحیح جَر کردًی           *ایچٌذگسیٌِ       *پبسخ کَتبُ     تشریحی

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1- Text book of medical physiology. Gayton  & Hall . 11th edition,2014. 

2-Smeltzer,S.C.,&Bare,B.(2015). Brunmmner amnd Suddarths Text Bok of Medical 

Surgical Nursing. (10
th

 ed.). Philadelphia:Lippincott. 

3- Black, J.M.,Hawks, J.H., Keene, A.M.(2008). Medical Surgical Nursing(6
th

 ed.). 

Philadelphia:Saunders. 

4- Ignatavicius, D. & Workman, L. 2012, Medical Surgical Nursing. Philadelphia: 

Mosby co. 

5-Phipps, W. & Marek, F. 2009, Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Mosby co. 

 
 

 
 

 منابع فارسی:

 آخرین چاپفونی ، ترجمه روشنک قطبی، مبانی طب داخلی سیسیل بیماریهای ع -1

 آخرین چاپكاويىگهام ي همكاران ، بارداري ي زايمان ييليامس . ترجمه : قاضي جهاوي، بهرام . تهران، وشر گلبان   -2
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( ترجمه ارجمىد، محسه ي وجفي، ايرج . تهران، وشر وسل فردا، 4002آودرئًلي ي همكاران . مباوي طب داخلي سسيل )  -3      
 ین چاپآخر

 تهران،.  ايرج وجفي، ي محسه ارجمىد، ترجمه(. 4002) هاريسًن داخلي طب اصًل  ، يهمكاران جيه يالد، بران  -3
 آخرین چاپ فردا، وسل وشر

 
 

 

 

 

 
 

 

 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه
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شٌبخت ثيوبريِبی پْطتی ) کِيز  25/6/98 اول

 ّ....(  ، پظْريبسيض

دکتر 

 مسعىدی

1/7 دوم تشخيص ّ درهبى ّ هزاقجتِبی  

 ثيوبری ُبی کالژى

" 

8/7 سىم  یّ درهبى ّ هزاقجتِب صيتشخ 

 طيفليض، شبًکزّئيذ، ُزپض

" 

 چهارم

15/7  
 یّ درهبى ّ هزاقجتِب صيتشخ

 گٌْرٍ، پبپيلْهب، تزيکْهًْب

" 

 پنجم

22/7  
ّ درهبى ّ  صيتشخ

يپبپيلْهب، هزاقجتِب

 ًْلْم، ػفًْتِبی ادراریلٌفْگزا

" 

29/7 ششم ثيوبريِبی پْطتی در دّراى  

 ثبرداری

" 

6/8 هفتم ثِذاشت پْطت ّ هْ ّ ثيوبريِبی  

 شبيغ در ثبرداری

" 

13/8 هشتم ّيزّالًض هيکزّثی ّ پبتْژًش  

 ػفًْتِب

" 

20/8 نهم اًْاع ػفًْتِب )ثبکتزيبيی،   

 ّيزّطی، قبرچی( 

" 

27/8 دهم  " (یقارچ ،یروسیو ،ییایاکترانىاع عفىنتها )ب 

4/9 يازدهم  ،يیبياًْاع ػفًْتِب )ثبکتز 

 (یقبرچ ،یزّطيّ

" 

11/9 دوازدهم  " کِبيْتيث یاصْل درهبى ثب آًت 

18/9 سيسدهم ًيبسُبی اًظبى در ٌُگبم طالهت ّ  

 ثيوبری

" 

25/9 چهاردهم  " آشٌبيی ثب طالهت ّ ثيوبری ّدرد 

2/10 پانسدهم  " ّ اغوب  هفبُين خْاة ، هزگ 

 " هزاقجت اس ػفًْتِبی ثيوبرطتبًی 9/10 شانسدهم

 


