
 به نبم آنکه جبن را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي سیریواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

     پرتَؼٌبظی گروه آموزشی:                                                     پیراپسؼىی دانشکذه:

 9396-97 : نیمسبل دومنیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی                   پرتَؼٌبظیوبرؼٌبظی حصیلی:ت رشتهو مقطع 

          آظیت ؼٌبظی عوَهی یش نیبز:پ         تئَری ذ:واح نوع      2 تعذاد واحذ:          ثیوبری ؼٌبظی :درسینبم واحذ 

     25تعذاد دانشجویبن:        314والض  مکبن برگساري:    8-10 :سبعت ؼٌجِ        ظِ : روز زمبن برگساري كالس

 چْبرؼٌجِ ؼٌجِ تب 12-14 سبعبت مشبوره بب دانشجو:    ًعریي گلِ دار :داستب   ًعریي گلِ دار مسئول درس:

  شرح دوره:
هبى ثیوبری ّبی هتذاٍل داخلی در رعالئن ثبلیٌی ٍ پبراولیٌیىی، ًؽبًِ ّب، فیسیَپبتَلَشی ٍ دثب  داًؽجَ در ایي ٍاحذ درظی

 شی آؼٌب هی گردًذ.ظیعتن ّبی هختلف ثذى ٍ حبئس اّویت در رادیَلَ

 هذف كلی: 

 ى ثیوبری ّبی هتذاٍل ٍ حبئس اّویت در رادیَلَشی.عالئن، ًؽبًِ ّب، فیسیَلَشی ٍ درهبثب  اٍلیِ آؼٌبیی

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 
 را ؼرح دّذ. دظتگبُ تٌفعیاتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -1

 را ؼرح دّذ. عرٍق دظتگبُ للت ٍاتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -2

 را ؼرح دّذ. دظتگبُ گَارغاتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -3

 را ؼرح دّذ. ٍ طحبل وجذ ٍ ویعِ صفرااتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -4

 را ؼرح دّذ. طحبلاتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -5

 را ؼرح دّذ. ّبی ولیِ ٍ هجبری ادراری یَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبریات -6

 را ؼرح دّذ.ٍ اعصبة  هغساتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -7

 را ؼرح دّذ. غذداتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی    -8

 را ؼرح دّذ.اظىلتی  -ظیعتن عضالًیثیوبریْبی ن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئ -9

 را ؼرح دّذ.عفًَی اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -10

 را ؼرح دّذ.چؽن اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیوبری ّبی  -11

 را ؼرح دّذ.گَغ ٍ حلك ٍ ثیٌی بری ّبی اتیَلَشی، پبتَلَشی ، عالئن ثبلیٌی ٍ درهبى ثیو -12

 هبي تذریس:شیوه

یبدگیری هجتٌی ثحج گرٍّی            پرظػ ٍ پبظخ  ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ ظخٌراًی

    (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)   (PBLثر حل هعئلِ)

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

  یف و تکبلیف دانشجو:وظب
 حضَر ثِ هَلع ٍ فعبل در والض 

 هؽبروت در ثحج ٍ گفتگَی والظی 

 رعبیت لَاًیي ٍ همررات والظی 

 ِاًجبم تىبلیف هحَل 

 سیاستها و قىانین درس:

 .غیجت ثیػ از یه جلعِ در صَرت هجبز ثَدى هؽوَل وعر ًورُ اظت 

 درض حضَر فیسیىی  ثِ هَلع ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلعبت والض 

  دلیمِ در ٍرٍد ثِ والض ثِ هٌسلِ غیجت در آى جلعِ والظی اظت. 10تبخیر ثیػ از 



 به نبم آنکه جبن را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي سیریواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 حضَر فعبل ٍ ؼروت در پرظػ ٍ پبظخ والظی 

 ؼروت در آزهًَْبی  والظی 

 ُوعت حذ ًصبة ًور 

 اظتفبدُ از تلفي ّوراُ در والض هجبز ًیعت 

 

 وسبیل كمک آموزشی:   

  ذپرٍشوتَر اظالی  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 فیلن آهَزؼی  ثجریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 )از نمره كل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

   ًورُ درصذ45آزهَى پبیبى ترم   درصذ ًور45ُآزهَى هیبى ترم 

 ی  والظآزهَى ّبی  ؼروت فعبل در    ًورُ  درصذ 10اًجبم تىبلیف 

رُ ًْابیی داًؽاجَ ًوارُ وان     اًؽجَ اظت. در غیر ایٌصَرت از ًوف دظبیر هَارد : حضَر فعبل ٍ ثِ هَلع داًؽجَ از ٍظبی

عٌاَاى ًوارُ تىابلیف    ارائِ تىبلیف هحَلِ از ظَی اظتبد در زهبى همرر ٍ ثِ طاَر صاحیو ٍ اصاَلی تحات      -خَاّذ ؼذ

 هحعَة هی ؼَد.

 نوع آزمون

  غلط -صحیو جَر وردًی           ایچٌذگسیٌِ       پبظخ وَتبُ     تؽریحی

  ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( 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:

هفرد، حلیوِ  رٍاى هالحت ًیه هترجن: 2014 خَى .اخلی ٍ جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث پرظتبری د. جبًیط ال ّیٌىل

 .1393. تْراى.ظبلوی -جبهعِ ًگر. اهیٌی

 هیترا رٍلفمبری   فبطوِ ثْرام ًصاد  . ترجوِ:اعصبةجراحی ثرًٍر ظَدارث -درظٌبهِ پرظتبری داخلی

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

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

هفرد،  رٍاى هالحت ًیه هترجن: 2014  . ادراری تٌبظلیپرظتبری داخلی ٍ جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث . جبًیط ال ّیٌىل

 .1393. تْراى.ظبلوی -جبهعِ ًگر. حلیوِ اهیٌی

هفرد، حلیوِ  رٍاى هالحت ًیه هترجن: 2014  غذد .ی ٍ جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث پرظتبری داخل. جبًیط ال ّیٌىل

 .1393. تْراى.ظبلوی -جبهعِ ًگر. اهیٌی

هفرد،  رٍاى حت ًیههال هترجن: 2014 تٌفط.  :6پرظتبری داخلی ٍ جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث جلذ . جبًیط ال ّیٌىل

 .1393. تْراى.ظبلوی -جبهعِ ًگر. حلیوِ اهیٌی

 هیترا رٍلفمبری   فبطوِ ثْرام ًصاد  . ترجوِ:گَارغ"جراحی ثرًٍر ظَدارث -درظٌبهِ پرظتبری داخلی

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
http://nashr.sums.ac.ir/publisher_books.php?pub=54
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
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هالحت  هترجن: 2014للت ٍ عرٍق  :6جراحی ثرًٍر ٍ ظَدارث جلذ  پرظتبری داخلی ٍ. جبًیط ال ّیٌىل

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

 جذول هفتگی كلیبت  ارائهي درس

 استبد مربوط عنوان مطبلب تبریخ جلسه

ٍ آزهبیؽبت تؽخیصی ظیعتن ادراری آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی  17/11/1396 9

 تٌبظلی

 ًعریي گلِ دار

 ًعریي گلِ دار  ٍ هجبری ادراری ثیوبری ّبی  ولیِ 24/11/1396 2

 ًعریي گلِ دار آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ٍ آزهبیؽبت تؽخیصی ظیعتن تٌفعی 1/12/1396 3

 ًعریي گلِ دار تحتبًی ثیوبری ظیعتن تٌفعی فَلبًی ٍ 8/12/1396 4

 ًعریي گلِ دار آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ٍ آزهبیؽبت تؽخیصی ظیعتن غذد 15/12/1396 5

 ًعریي گلِ دار آدرًبل-پبراتیرٍئیذ -تیرٍئیذ -ثیوبری ّبی غذُ ّیپَفیس 22/12/1396 6

 ًعریي گلِ دار آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ٍ آزهبیؽبت تؽخیصی ظیعتن گَارغ 21/1/1397 7

 ًعریي گلِ دار ثیوبری ّبی دظتگبُ گَارغ فَلبًی ٍ تحتبًی 28/1/1397 8

 ًعریي گلِ دار ثیوبری وجذ ٍ ویعِ صفرا 4/2/1397 9

 ًعریي گلِ دار ثیوبری طحبل 11/2/1397 91

-آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ٍ آزهبیؽبت تؽخیصی دظتگبُ عضالًی 18/2/1397 99

 اظىلتی

 ًعریي گلِ دار

 ًعریي گلِ دار اًَاع ؼىعتگی ٍ ثیوبری ّبی اظىلتی  25/2/1397 92

 ًعریي گلِ دار  آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ٍ آزهبیؽبت تؽخیصی ظیعتن اعصبة 1/3/1397 93

 ًعریي گلِ دار پبرویٌعَى-صرع-ثیوبری ّبی هیبظتٌی گراٍ 8/3/1397 94

آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ٍ آزهبیؽبت تؽخیصی ظیعتن للت ٍ  15/3/1397 95

 رٍقع

 ًعریي گلِ دار

 ًعریي گلِ دار  -دریچِ ای -ثیوبریْبی اوتعبثی ٍ هبدرزادی 22/3/1397 96

 ًعریي گلِ دار ٍ ؼَن اًَاع آًوی 29/3/1397 97

 

http://nashr.sums.ac.ir/publisher_books.php?pub=54

