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  داًشکذُ پرستاری ٍ هاهایی خرم آباد

 97-98 دٍم: ًیوسال تحصیلی ًیوسال تحصیلی ٍ سال          پرستاری اسیکارشٌ تحصیلی: یرشتٍِ هقطع 

 (3پزعتبری ثشرگغبالى/عبلوٌذاى ) یش ًیاز:پ                                       ٍاحذ4 -ًظزی :ذًَع ٍاح

 1والط ؽوبرُ هحل برگساری کالس:                یىؾٌجٌِجِ ٍؽّبی : رٍسهاى برگساری کالسس

  2-12ٍ دٍؽٌجِ  12-10یىؾٌجِ  :ساعات هشاٍرُ با داًشجَ                     وزدعتبًی،  دوتزرئَفیدوتز هذرسیي: 

 (ذیشرح دٍرُ: )لطفا شرح دّ

 ،یتیحوب یّب غتنیرٍػ وبر در اتبق ػول، اختالالت ع ز،یزٍاگیٍ غ زیٍاگ یػفًَ یْبیوبریث ،یىیدرط ؽبهل اختالالت هتبثَل يیا

 خَد را ثب آهَختِ ّبی آهَختِ ؽَد یدرٍط ثِ داًؾجَ ووه ه يیا ظی. ضوي تذریجبؽذه یٍ ادراو یٍ ؽٌبخت یحغ ،یهحبفظت

ثِ هزالجت  یپزعتبر ذٌیتفىز خالق ثز اعبط فزا یّب ٍ هْبرت یپزعتبر نیٍ هفبّ ّب ِیاس ًظز یزگی ًوَدُ ٍ ثب ثْزُ كیتلف یلجل ّبی

 ثپزداسد. یٍ جزاح یداخل ّبی یوبریدر ث پزعتبری هذاخالت ٍ ّب درهبى بسهٌذیثشرگغبل ٍ عبلوٌذ ً بىیاس هذدجَ

 درس: ّذف کلی

ّبی ػفًَی اختالالت هتبثَلیىی، ثیوبریایجبد تَاًبیی در داًؾجَ ثِ هٌظَر ارائِ هزالجت ثِ هذدجَیبى ثشرگغبل ٍ عبلوٌذ هجتال ثِ 

ثز اعبط  بق ػولٍ ادراوی ٍ ّوچٌیي رٍػ وبر در ات اگیز ٍ غیزٍاگیز، اختالالت عیغتن ّبی حوبیتی، هحبفظتی، حغی ٍ ؽٌبختیٍ

  ثٌذی ثِ اصَل اخاللی ٍ هَاسیي ؽزػی. ّبی تفىز خالق ٍ پبیگیزی اس هْبرتفزایٌذ پزعتبری ٍ ثب ثْزُ

 

 اّذاف ٍیژُ درس:

 ى تزم لبدر ثبؽذ:اًتظبر هی رٍد داًؾجَ پظ اس پبیب

 اًَاع ػول ٍ ًمؼ پزعتبری در لجل، ثؼذ ٍ حیي ػول را تَضیح دّذ. (1

 هزالجتْبی آًزا ثیبى ًوبیذ.را تَضیح دّذ.  یجزاح يیح وبریث یؾٌْبیاًَاع پَس (2

 را ؽزح دّذ.  یَْؽیتحت ث وبریخبؿ ث ْبیٍ هزالجت یَْؽیدر ث یهصزف یٍ دارٍّب یَْؽیث یرٍؽْب (3

در جبهؼِ ٍ  یػفًَ یْبیوبریث یزیؾگیوٌتزل ٍ پ یٍ راّىبرّب جبدیا یچگًَگٍ ؽزح دّذ زیزٍاگیٍ غ زیٍاگ یػفًَ یْبیوبریث (4

 را ؽزح دّذ. وبرعتبىیث

 را تَضیح دّذ  یٍ عَسان ٍ ّزپظ تٌبعل ظیفلیعهثل  یلبثل اًتمبل همبرثت یْبیوبریدر ث یپزعتبر یهزالجتْب (5

 را تَضیح دّذ ِیٍثب، عل رهثل  ییبیثبوتز یهزثَط ثِ ػفًَتْب یپزعتبر یهزالجتْب (6

 را تَضیح دّذ. ذیفَئیٍ ت گلَسیؽ ظ،یتت هبلت، عبلوًَالسهثل  یلیثبع یهزثَط ثِ ػفًَتْب یپزعتبر یهزالجتْب (7

 وشاس، گبس گبًگزى ٍ جذام را تَضیح دّذ. ،یهٌٌگَوَو تیهٌٌض یهزثَط ثِ ػفًَتْب یپزعتبر یهزالجتْب (8

 ٍ ؽٌبخت اختالالت پَعت را ؽزح دّذ یزرعث یپَعت ٍ چگًَگ یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه (9

 اًَاع ضبیؼبت پَعتی را ؽٌبختِ ٍ تؼزیف ًوبیذ. (10

 ؽزح دّذ. یپزعتبر ٌذیٍ اًَاع آوٌِ را ثز اعبط فزا ظیبسیپغَر ت،یدر اگشهب، اًَاع درهبت یپزعتبر ْبیهزالجت (11

 ؽزح دّذ. یپزعتبر ٌذیثز اعبط فزا( را SCC ،BCCهالًَهب،  ،یپَعت )عبروَم وبپَس ْبیًدر عزعب یپزعتبر ْبیهزالجت (12

 ( را تَضیح دّذ.یزٍعیٍ ٍ یاًگل ،یلبرچ ،ییبیپَعت )اػن اس ثبوتز یهزثَط ثِ ػفًَتْب یپزعتبر یهزالجتْب (13

 خًَغبس را ؽزح دّذ غتنیٍ ؽٌبخت اختالالت ع یثزرع یچگًَگ ٍخًَغبس  غتنیع  یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه (14

 .را تَضیح دّذ یتویعب یّب،پل یاًَاع ون خًَثِ ختالالت هجتال ثِ ا بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب (15

 را تَضیح دّذ. ٍ لٌفَم یٍ اًَاع لَعو یهجتال اختالالت لىَپٌ بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب (16
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 ،ٍىیلیّوَف ،یتَپٌیاًَاع تزٍهجَعهثل  یاًؼمبد یٍ فبوتَرّب یهجتال ثِ اختالالت پالوت بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب (17

 را ؽزح دّذ DICلجزاًذ،یٍ

 هزثَعِ آى را ؽزح دّذپزعتبری  یخَى ٍ هزالجتْب َىیتزاًغفَس (18

 را ؽزح دّذ ِیٍ ؽجى ِیلزً ،یوزُ چؾن، پله، غذد اؽىاختالالت در یپزعتبر ْبیهزالجت (19

 را ؽزح دّذ یبًیٍ گَػ ه یدر اختالالت گَػ خبرج یپزعتبر ْبیهزالجت (20

 ذدّ ؽزح را ْباصالح آً یٍ رٍؽْب ییْباع ًبؽٌَااًَ ،یدر اختالالت گَػ داخل یپزعتبر ْبیهزالجت (21

 ؽزح دّذ. یپزعتبر ٌذیووب، اًَاع تؾٌج ٍ صزع را ثز اعبط فزا ،یبریدر اختالالت عغح َّؽ یپزعتبر ْبیهزالجت (22

 ؽزح دّذ یپزعتبر ٌذیرا ثز اعبط فزا یهغش ّبی¬ٍ ػفًَت یهغش یدر تَهَرّب یپزعتبر ْبیهزالجت (23

 یپزعتبر ٌذیرا ثز اعبط فزا هیغىویا یٍ حوالت گذرا یعىتِ هغش ،یدٌّذُ هغش یشیالت خًَزدر اختال یپزعتبر ْبیهزالجت (24

 ؽزح دّذ.

 یپزعتبر ٌذیرا ثز اعبط فزا ای¬هْزُ ّبی¬غهیدرد ووز ٍ فتك د ،یغیاػصبة هح غتنیدر اختالالت ع یپزعتبر ْبیهزالجت (25

 ؽزح دّذ.

 ٌذی( را ثز اعبط فزاظیاعىلزٍس پلیٍ هَلت ٌغَىیپبرو ٌتَى،یوزُ ّبًگت وز،یشا)آل یهغش َیدر اختالالت دصًزات یپزعتبر ْبی( هزالجت (26

 ؽزح دّذ. یپزعتبر

 ؽزح دّذ یپزعتبر ٌذیفؾبر داخل جوجِ را ثز اعبط فزا ؼیٍ افشا یٍ ًخبػ یدر صذهبت هغش یپزعتبر ْبیهزالجت (27

 ٌذی( را ثز اعبط فزایًخبػ یگزاٍ، اعىلزٍس جبًج یبعتٌیثبرُ، ه ليی)عٌذرم گ یهغش َیدر اختالالت دصًزات یپزعتبر ْبیهزالجت (28

 ؽزح دّذ یپزعتبر

 را ؽزح دّذ. یىیهتبثَل یغتوْبیع یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه (29

 تَضیح دّذ. یپزعتبر ٌذیرا ثز اعبط فزا ذیزٍئیهجتال ثِ اختالالت غذُ ت بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب (30

 تَضیح دّذ. یپزعتبر ٌذیرا ثز اعبط فزا ذیزٍئیپبراتهجتال ثِ اختالالت غذد  بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب (31

 تَضیح دّذ . یپزعتبر ٌذیهجتال ثِ اختالالت غذد آدرًبل را ثز اعبط فزا بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب (32

 ؽزح دّذ. یپزعتبر ٌذیرا ثز اعبط فزا شیپَفیهجتال ثِ اختالالت غذُ ّ بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب (33

 *پزعؼ ٍ پبعخ  *عخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ؽذُ  * ًیعخٌزا ّای تذریس:شیَُ

 (TBLیبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLیبدگیزی هجتٌی ثز حل هغئلِ) *ثحج گزٍّی

 *یکیالکترًٍ: )لغفبً ًبم ثجزیذ( عبیز هَارد

 

 )لطفا شرح دّیذ( ٍظایف ٍ تکالیف داًشجَ:
 بِ تاریخ ٍ ًَع کالس دقت ًواییذ. .1

% 5)حضَر در کالس ّا الساهی هی باشذ هخصَصا کالس ّای الکترًٍیکی ْاجلسات کالسی هحضَر بِ هَقع در توا .2

 ًورُ را در برهی گیرد(.کل 

 جْت ٍرٍد بِ سایت ٍ هطالعِ درس از یَزر ٍ پسَرد خَد استفادُ ًواییذ. .3

 خاًن رٍئیي تواس بگیریذ. 266-33122235تلفي در صَرت ٍجَد هشکل جْت ٍرٍد بِ سایت لطفا با شوارُ  .4

ّر درس الکترًٍیکی بِ هذت یک ّفتِ رٍی سایت خَاّذ بَد، خَاّشوٌذست در هذت زهاى تعییي شذُ جْت  .5

 هطالعِ درس اقذام ًواییذ.

 داشتِ باشیذ.هشارکت فعال در هباحث ٍ  شرکت ًوَدُبا هطالعِ قبلی هَضَع بحث  حضَری کالس در .6



 بِ ًام آًکِ جاى را فکرت آهَخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 )در صَرت عذم ارائِ ًورُ ًْایی اعالم ًخَاّذ شذ( هی باشذخَاستِ شذُ یک ّفتِ ارائِ تکالیف هذت زهاى  .7

عذم استفادُ از تلفي ّوراُ در کالس )در صَرت عذم رعایت طبق هصَبات شَرای آهَزشی داًشکذُ با داًشجَی  .8

 خاطی برخَرد خَاّذ شذ(

 

 ٍسایل کوک آهَزشی:  

  *پزٍصوتَر اعالیذ  ختِ ٍ گچت * ٍایت ثزد

 کاهپیَتر : یذ(لغفبً ًبم ثجز)  عبیز هَارد

 

 )از ًورُ کل( :درصذ ًورًُحَُ ارزشیابی ٍ 

   ًورُ درصذ 32 آزهَى پایاى ترم   ًورُ درصذ 32آزهَى هیاى ترم 

 ًورُ درصذ 5شرکت فعال در کالس     ًورُ درصذ 25اًجام تکالیف 

 درصذ ًورُ 12کَئیسّا □

 

 ًَع آزهَى

  غلظ -صحیح*      جَر وزدًی          *ایچٌذگشیٌِ      *پبعخ وَتبُ   *  تؾزیحی

 ----------- )لغفب ًبم ثجزیذ( عبیز هَارد

  

 :)لطفا ًام ببریذ(: هٌابع پیشٌْادی برای هطالعِ

- Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book        Medical 

Surgical Nursing.  Philadelphia: Lippincott.  

-Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing.        Phila: 

Saunders.   

-Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of Medical 

Surgical Nursing.  Philadelphia : Saunders.  
 

 1389،. هتزجن: حجی هحوذ ًَرٍسی. تْزاى: اًتؾبرات یبر آؽٌب، ثؾزی ٍ حىین. 2009پزعتبری داخلی جزاحی ثله  -

ّبی پَعت ٍ عَختگی. هتزجن: ًیزُ رئیظ داًب. تْزاى: ًؾز حىین ثزًٍز ٍ عَدارث، پزعتبری داخلی، جزاحی، ثیوبری -

 1390ّیذجی. 

 1393جبط ػجبدی، لیال جوؾیذی، عیویي حجت االعالهی. تْزاى: ًؾز حیذری. . هتزجویي: ػ2014ثزًٍز ٍ عَدارث  -
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 جذٍل ّفتگی کلیات  ارائِی درس

 استاد هربَط عٌَاى هطالب تاریخ جلسِ

1 31/6/97 

 حضَری

 خبًن رئَفی پزعؼ ٍ پبعخ -ظیرٍػ تذر یهؼزف -اّذاف بىیث -درط یهؼزف

2 1/7/97 

 حضَری

 یخبًن رئَف چؾن جیرا یصیتؾخ یتغتْبٍ آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی

 یخبًن رئَف در اختالالت چؾوی  یپزعتبر یهزالجتْب افالیي 3

 یخبًن رئَف یدر اختالالت چؾو یپزعتبر یهزالجتْب افالیي 4

5 7/7/97 

 حضَری

 پزعؼ ٍ پبعخ ٍ رفغ اؽىبل 

  یلبثل اًتمبل همبرثت یْبیوبریدر ث یپزعتبر یهزالجتْب

 یخبًن رئَف

6 8/7/97 

 ثزخظ

 یخبًن رئَف ٍ ثبوتزیبیی یلیثبع یهزثَط ثِ ػفًَتْب یپزعتبر یهزالجتْب

7 14/7/97 

 حضَری

 یخبًن رئَف  یزٍعیٍ یهجتال ثِ ػفًَتْب بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب

8 15/7/97 

 ثزخظ

وٌگَ،  وِیتت وز ب،یهبالر َس،یؾوبًیل ،یجٌَى گبٍهزالجتْبی پزعتبری در 

  ظیغتَپالعوَسیّ

 یخبًن رئَف

9 21/7/97 

 حضَری

 پزعؼ ٍ پبعخ ٍ رفغ اؽىبل

 گَػ جیرا یصیتؾخ یٍتغتْب یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه
 یخبًن رئَف

 خبًن رئَفی در اختالالت گَػ یپزعتبر یهزالجتْب افالیي 12

11 22/7/97 

 حضَری

 یخبًن رئَف پَعت جیرا یصیتؾخ یٍتغتْب یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه

 یخبًن رئَف پَعت در اختالالت  یپزعتبر یْبهزالجت افالیي 12

 یخبًن رئَف در اختالالت پَعت یپزعتبر یهزالجتْب افالیي 13

14 28/7/97 

 ثزخظ

 یخبًن رئَف عَختگیدر یپزعتبر یهزالجتْب

15 29/7/97 

 حضَری

 پزعؼ ٍ پبعخ ٍ رفغ اؽىبل

 خَى جیرا یصیتؾخ یٍتغتْب یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه
 یخبًن رئَف

 یخبًن رئَف (یتویعب یّب،پل یلزهش)اًَاع ون خًَ یاختالالت گلجَل ّب الیياف 16

17 5/8/97 

 ثزخظ

 یخبًن رئَف ٍ لٌفَم( یٍ اًَاع لَعو ی)لىَپٌذیعف یاختالالت گلجَل ّب

 یخبًن رئَف اختالالت پالوتی ٍ فبوتَرّبی اًؼمبدی افالیي 18

19 6/8/97 

 ثزخظ
 یخبًن رئَف خَى ٍ اًتمبل خَى

 یخبًن رئَف پزعؼ ٍ پبعخ ٍ رفغ اؽىبل 12/8/97 22
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 ٍ ثؼذ ػول يیلجل، ح یپزعتبر یهزالجتْب -اًَاع ػول -اتبق ػول یهؼزف حضَری

 یخبًن رئَف پَسیؾي ّبی هختلف ػولْبی جزاحی افالیي 21

22 13/8/97 

 ثزخظ
 یخبًن رئَف ثیَْؽی ٍ هزالجتْبی آى

23 19/8/97 

 حضَری
 یخبًن رئَف پزعؼ ٍ پبعخ ٍ رفغ اؽىبل

 ستمیو شناخت اختالالت س یانجام بررس یو چگونگ یولوژیزیو ف یآناتوم 20/8/97 24

 یعصب

 خانم دکتر

 کردستانی

 خانم دکتر ووب، اًَاع تؾٌج ٍ صزع ،یبریدر اختالالت عغح َّؽ یپزعتبر یهزالجتْب 26/8/97 25

 یکردستان

 دکتر خانم در تؾٌج ٍ صزع یپزعتبر یهزالجتْب 27/8/97 26

 کردستانی

 خانم دکتر یهغش ّبی¬ٍ ػفًَت یهغش یدر تَهَرّب یپزعتبر یهزالجتْب 3/9/97 27

 یکردستان

 یٍ حوالت گذرا یعىتِ هغش ،یدٌّذُ هغش یشیدر اختالالت خًَز یپزعتبر یهزالجتْب 10/9/97 28

 هیغىویا

 خانم دکتر

 کردستانی

 هْزُ یغىْبیدرد ووز ٍ فتك د ،یغیاػصبة هح نغتیدر اختالالت ع یپزعتبر یهزالجتْب 11/9/97 29

 یا

 خانم دکتر

 یکردستان

ٍ  یٍ تحتبً یفَلبً یحزوت یًخبع، اختالالت ًَرًٍْب یدر تَهَرّب یپزعتبر یهزالجتْب 17/9/97 32

 یگبًِ هغش 12اختالالت اػصبة 

 خانم دکتر

 کردستانی

گبًِ  12ٍ اختالالت اػصبة  یتحتبًی اختالالت ًَرًٍْبی حزوتدر  یپزعتبر یهزالجتْب 18/9/97 31

 یهغش

 خانم دکتر

 یکردستان

 خانم دکتر (ٌتَىیوزُ ّبًگت وز،ی)آلشا یهغش َیدر اختالالت دصًزات یپزعتبر یهزالجت ّب 24/9/97 32

 کردستانی

 خانم دکتر )پبرویٌغَى ٍ هَلتیپل اعىلزٍس(یهغش َیدر اختالالت دصًزات یپزعتبر یهزالجت ّب 25/9/97 33

 یکردستان

 خانم دکتر فؾبر داخل جوجِ ؼیٍ افشا یٍ ًخبػ یدر صذهبت هغش یپزعتبر یهزالجت ّب 1/10/97 34

 کردستانی

 خانم دکتر هزالجتِ ّبی پزعتبری در اػوبل جزاحی هغش ٍ عزدرد ّب 2/10/97 35

 یکردستان

 انم دکترخ ّیپَفیش هجتال ثِ اختالالت غذُ بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب 8/10/97 36

 کردستانی

 خانم دکتر ذیزٍئیهجتال ثِ اختالالت غذُ ت بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب 9/10/97 37

 یکردستان

 خانم دکتر ذیزٍئیهجتال ثِ اختالالت غذُ پبرات بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب 15/10/97 38

 کردستانی

 خانم دکتر غذُ آدرًبل هجتال ثِ اختالالت بىیهذدجَ یپزعتبر یهزالجتْب 16/10/97 39

 یکردستان

 

 


