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فٌبٍری اطالعبت کبرؼٌبظی حصیلی:ت رشتهو مقطع     فٌبٍری اطالعبت ظالهت گروه آموزشی:        پیراپسؼکی دانشکذه:

 5991-99: نیمسبل اول نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی                   ظالهت

  تئَری ذ:واح نوع      2 تعذاد واحذ:                         ثیوبری ؼٌبظی اختصبصی :درسینبم واحذ 

  یکؽٌجِ        : روز          316 زمبن برگساري كالس:          عَاهل ثیوبری زا ٍ ثیوبریْبی عفًَی یش نیبز:پ

  ًعریي گلِ دار مسئول درس:     تعذاد دانشجویبن:        316کالض  مکبن برگساري: 8-10 :سبعت

 رٍزّبی یکؽٌجِ تب چْبرؼٌجِ 12-14ظبعبت  وره بب دانشجو:سبعبت مشب         ًعریي گلِ دار :اسبتیذ

  شرح دوره:
در ایي ٍاحذ درظی ثب ارائِ هطبلت هرتجط ثب کلیبت ٍ هفبّین ثیوبریْب ٍ حبالت ظالهت ٍ ثیوبری ظعی هی ؼَد در جْت آهبدُ 

ن ّبی اطالعبتی فٌبٍری اطالعبت ظبزی داًؽجَ در اًجبم ٍظبیف ثبلیٌی ٍ تعْیل در ردُ ثٌذی ثیوبری ّبی هرثَطِ در ظیعت

 هطبلت تْیِ ٍ ارائِ گردًذ.

 

 هذف كلی: 

 آؼٌبیی ثب ثیوبریْبی دظتگبُ تٌفط، للت ٍ عرٍق ٍ دظتگبُ گَارغ

 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 
، ظیٌَزیت، رًیت، فبرًصیت، عفًَتت، لتَزتیي،   ظرهبخَردگیاتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -1

 را ؼرح دّذ. الرًصیت، پٌَهًَی، پلَریسی، 

ثرًؽیت حبد ٍ هسهي، ثرًؽکتبزی، آهجَلی، ریتِ، ؼکعتتگی   اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -2

 را ؼرح دّذ. دًذُ، آهپین، آهفیسم، آتلکتبزی

پٌَهَتَراکط، ّوَتَراکط، ّیذرٍتَراکط، آثعِ ریِ، ظل لیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثب  -3

 را ؼرح دّذ. ریِ، ظرطبى ریِ، آظن، آًصیي صذری

ثیوبریْبی ؼبیع داخلی جراحتی للتت ٍ عترٍق: ثیوبریْتبی     اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -4

 را ؼرح دّذ. للت )هبدرزادی ٍ اکتعبثی

ثیوبریْبی ؼبیع داخلی جراحتی للتت ٍ عترٍق: ثیوبریْتبی     اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -5

 را ؼرح دّذ. للت )هبدرزادی ٍ اکتعبثی(، ثیوبریْبی للت در راثطِ ثب پردُ ّب ٍ دریچِ ّبی للت،

رٍق، در راثطِ ثب ظترخر  ّتب، ظتیبّر  ّتب،     ثیوبریْبی عاتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -6

 را ؼرح دّذ. ترهجَز، آهجَلی، آًَریعن، ٍاریط، فؽبرخَى اٍلیِ ٍ حبًَیِ

التْبة دّبى )لت، لخِ، زثبى(، لت ؼتکری، جراحتی فت  ٍ    اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -7

هری، زخن هعذُ، ظرطبى هعتذُ، جراحتی ّتبی هعتذُ،      صَرت، ظرطبى حفرُ دّبى، ظرطبى هری، آؼبالزی، التْبة

 را ؼرح دّذ.ٍاگَتَهی،

التْبة احٌی عؽر، زخن احٌی عؽر، تٌگی پیلَر، اٍرشاًط ّبی اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -8

 ا ؼرح دّذ.ررٍدُ کَچ ، )پیچ خَردى، تَی ّن رفتي، اًعذاد(، فتك، اًَاع فتك ّب ٍ جراحی ّبی هرثَطِ،
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التْبة رٍدُ ثسر ، ظرطبى کَلَى، کَلَظتَهی، ّوَرٍئیتذ،  اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -9

ؼمبق، آپبًذیعیت، پریتًَیت، آپبًذکتَهی، ایلئَظتَهی، ثیوبری کجذ ٍ کیعِ صفرا، یتراق ٍ اًتَاع آى، ظتٌف صتفرا،     

 ؼرح دّذ. را ظیرٍز کجذی، کیعت ّیذاتیذ، ظرطبى کجذ

 

 

 هبي تذریس:شیوه

یتبدگیری  ثحتج گرٍّتی              پرظػ ٍ پبظت    ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ ظخٌراًی

  (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)   (PBLهجتٌی ثر حل هعئلِ)

 آهَزغ ثسرگعبالى -رٍغ اظتمرایی )لطفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد
 

 
 

  وظبیف و تکبلیف دانشجو:
 فعبل در کالض حضَر ثِ هَلع ٍ 

 هؽبرکت در ثحج ٍ گفتگَی کالظی 

 رعبیت لَاًیي ٍ همررات کالظی 

 ِاًجبم تکبلیف هحَل 

 
 سیاستها و قىانین درس:

 .غیجت ثیػ از ی  جلعِ در صَرت هجبز ثَدى هؽوَل کعر ًورُ اظت 

 حضَر فیسیکی  ثِ هَلع ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلعبت کالض درض 

  ٍد ثِ کالض ثِ هٌسلِ غیجت در آى جلعِ کالظی اظت.دلیمِ در ٍر 10تبخیر ثیػ از 

 حضَر فعبل ٍ ؼرکت در پرظػ ٍ پبظ  کالظی 

 ؼرکت در آزهًَْبی  کالظی 

 ُکعت حذ ًصبة ًور 

 اظتفبدُ از تلفي ّوراُ در کالض هجبز ًیعت 

 

 

 وسبیل كمک آموزشی:   

  پرٍشکتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 فیلن آهَزؼی  ذ(ثجری لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 )از نمره كل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

   ًورُ درصذ04آزهَى پبیبى ترم   درصذ ًور04ُآزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ  5ی کالظآزهَى ّبی  ؼرکت فعبل در    ًورُ  درصذ 51اًجبم تکبلیف 
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غیر ایٌصَرت از ًوَرُ ًْبیی داًؽجَ ًورُ کن ظبیر هَارد : حضَر فعبل ٍ ثِ هَلع داًؽجَ از ٍظبیف داًؽجَ اظت. در 

ارائِ تکبلیف هحَلِ از ظَی اظتبد در زهبى همرر ٍ ثِ طَر صحیح ٍ اصتَلی تحتت عٌتَاى ًوترُ تکتبلیف       -خَاّذ ؼذ

 هحعَة هی ؼَد.

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جَر کردًی           ایچٌذگسیٌِ       پبظ  کَتبُ     تؽریحی

 ----------- ب ًبم ثجریذ()لطف ظبیر هَارد

  

 :)لطفب نبم ببریذ(: منببع پیشنهبدي براي مطبلعه

 :منببع انگلیسی -

Janice L.Hinkle PhD, RN,CNRN. Kerry H. Cheever PhD, RN. Brunner & Suddarth's 

Textbook of Medical-Surgical Nursing, 13th Edition.2014. Lippincott, Williams & 

Wilkins, Philadelphia, Pa.U.S.A. 

 

 

 منببع فبرسی:

هالحت  هترجن: 2014للت ٍ عرٍق  :6پرظتبری داخلی ٍ جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث جلذ . جبًیط ال ّیٌکل

 .1393. تْراى.ظبلوی -جبهعِ ًگر. هفرد، حلیوِ اهیٌی رٍاى ًی 

 هیترا رٍلفمبری   فبطوِ ثْرام ًصاد  . ترجوِ:گَارغ"جراحی ثرًٍر ظَدارث -ٌبهِ پرظتبری داخلیدرظ

حعي ثبثبهحوذی , هٌیر ًَثْبر , هحوذرضب ععگری  . هترجویي:ثیوبریْبی داخلی ٍ جراحی درظٌبهِ جبهع پرظتبری

. 2010تْراى.. ًؽر ثؽری. , گردآٍرًذُ: هحعي ظلیوبًی , گردآٍرًذُ: عجبظعلی ٍفبیی  

هالحت  هترجن: 2014 . تٌفط :6پرظتبری داخلی ٍ جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث جلذ . جبًیط ال ّیٌکل

 .1393. تْراى.ظبلوی -جبهعِ ًگر. هفرد، حلیوِ اهیٌی رٍاى ًی 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://nashr.sums.ac.ir/publisher_books.php?pub=54
https://taaghche.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af/Author/354
https://taaghche.ir/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af/Author/354
https://taaghche.ir/%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b0%d9%88%d9%84%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c/Author/362
https://taaghche.ir/%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%b0%d9%88%d9%84%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c/Author/362
http://nashr.sums.ac.ir/publisher_books.php?pub=54
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 جذول هفتگی كلیبت  ارائهي درس

 استبد مربوط عنوان مطبلب تبریخ جلسه

 ًعریي گلِ دار آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی دظتگبُ گَارغ 21/6/1395 5

التِبة دُبى )لت، لثَ، زثبى(، لت  28/6/1395 2

شكري، جراحي فك ّ صْرت، سرطبى 
حفرٍ دُبى، سرطبى هري، آشبالزي، 

 زخن هعدٍ، التِبة هري، 

 ًعریي گلِ دار

رطبى هعدٍ، جراحي ُبي هعدٍ، س 4/7/1395 9

 فتك، اًْاع فتك ُب ّ --ّاگْتْهي
 جراحي ُبي هرثْطَ

 ًعریي گلِ دار

التِبة اثٌي عشر، زخن اثٌي عشر،  10/7/1395 4

تٌگي پيلْر، اّرژاًس ُبي رّدٍ كْچك، 
 )پيچ خْردى، تْي ُن رفتي، اًسداد(

 ًعریي گلِ دار

ى، التِبة رّدٍ ثسرگ، سرطبى كْلْ 17/7/1395 1

كْلْستْهي، ُوْرّئيد، شمبق، 

آپبًديسيت، پريتًْيت، آپبًدكتْهي، 
 ايلئْستْهي،

 ًعریي گلِ دار

ثيوبري كجد ّ كيسَ صفرا، يراق ّ اًْاع  24/7/1395 9

آى، سٌگ صفرا، سيرّز كجدي، كيست 
 ُيداتيد، سرطبى كجد

 ًعریي گلِ دار

 ِ دارًعریي گل تٌفعیآًبتَهی ٍ فیسیَلَشی دظتگبُ  2/8/1395 7

سرهبخْردگي، سيٌْزيت، رًيت،  9/8/1395 8

 فبرًژيت، عفًْت، لْزتيي، الرًژيت، 
 ًعریي گلِ دار

ثرًشيت حبد ّ  پٌْهًْي، پلْريسي، 16/8/1395 9
 هسهي، ثرًشكتبزي،

 ًعریي گلِ دار

آهجْلي، ريَ، شكستگي دًدٍ، آهپين،  23/8/1395 51

 آهفيسم، آتلكتبزي
 ًعریي گلِ دار

پٌْهْتْراكس، ُوْتْراكس،  30/8/1395 55
ُيدرّتْراكس، آثسَ ريَ، سل ريَ، 

 سرطبى ريَ، آسن، آًژيي صدري

 ًعریي گلِ دار

 ًعریي گلِ دار آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی دظتگبُ للت ٍ عرٍق 7/9/1395 52

ثيوبريِبي شبيع داخلي جراحي للت ّ  14/9/1395 59

عرّق: ثيوبريِبي للت )هبدرزادي ّ 
 اكتسبثي

 ي گلِ دارًعری

ثيوبريِبي للت در راثطَ ثب پردٍ ُب ّ  21/9/1395 54

 دريچَ ُبي للت
 ًعریي گلِ دار

ثيوبريِبي عرّق، در راثطَ ثب سرخرگ  28/9/1395 51
 ُب، سيبُرگ ُب،

 ًعریي گلِ دار

 ًعریي گلِ دار ترهجْز، آهجْلي، آًْريسن، ّاريس، 5/10/1395 59

 ًعریي گلِ دار ثبًْيَفشبرخْى اّليَ ّ  12/10/1395 57

 


