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فٌبٍسی اطالعبت کبسؿٌبػی حصیلی:ت رشتهو مقطع     فٌبٍسی اطالعبت ػالهت گروه آموزشی:        پیشاپضؿکی دانشکذه:

 9396-97 : نیمسبل دومنیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی                   ػالهت

 تئَسیذ:واح نوع                        2 تعذاد واحذ:                   2ثیوبسی ؿٌبػی اختصبصی :درسینبم واحذ 

 8-10 :سبعت     ؿٌجِ : روز زمبن برگساري كالس                          عَاهل ثیوبسی صا ٍ ثیوبسیْبی عفًَی یش نیبز:پ

         ًؼشیي گلِ داس :اسبتیذ      ًؼشیي گلِ داس مسئول درس:     تعذاد دانشجویبن:        315کالع  مکبن برگساري:

 ؿٌجِ تب چْبسؿٌجِسٍصّبی  12-14ػبعبت  سبعبت مشبوره بب دانشجو:

  شرح دوره:
بی ثب تَجِ ثِ لضٍم اطالع اص ثیوبسی ّبی سایج داخلی ٍ کَدکبى جْت ؿٌبػبیی، کذگزاسی تـخیص ّدس ایي ٍاحذ دسػی 

آؿٌبیی حبصل  ثیوبسی ّبایٌگًَِ اطالعبت ثْذاؿتی هی ثبیؼت داًـجَیبى دس ایي دسع ثب  هختلف ٍ هـبسکت دس تحلیل کیفی

ثب اسائِ هطبلت هشتجط ثب کلیبت ٍ هفبّین ثیوبسیْب ٍ حبالت ػالهت ٍ ثیوبسی ػعی هی ؿَد دس جْت آهبدُ ػبصی ًوبیٌذ. 

داًـجَ دس اًجبم ٍظبیف ثبلیٌی ٍ تؼْیل دس سدُ ثٌذی ثیوبسی ّبی هشثَطِ دس ػیؼتن ّبی اطالعبتی فٌبٍسی اطالعبت هطبلت 

 سائِ گشدًذ.تْیِ ٍ ا

 

 هذف كلی: 

ؿبیع ثیوبسیْبی ، ؿبیع داخلی جشاحی غذد، ثیوبسیْبی ؿبیع داخلی جشاحی خَى ٍ ًئَپالػن، آؿٌبیی ثب ثیوبسیْبی 

 ادساسی-ؿبیع داخلی جشاحی تٌبػلیثیوبسیْبی اعصبة،  داخلی جشاحی

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 
 سا ؿشح دّذ. غذُ ّیپَفیضلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی اتیَ -1

 سا ؿشح دّذ.غذُ تیشٍئیذ اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -2

 سا ؿشح دّذ. غذُ پبساتیشٍئیذاتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -3

 سا ؿشح دّذ. غذُ آدسًبلن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئ -4

 سا ؿشح دّذ. غذُ پبًکشاعاتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -5

 سا ؿشح دّذ. دیبثتاتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی  -6

َس، هٌٌظیت، اًَاع خًَشیضی، ػککتِ هغکضی، بکشثِ    )تَه هغضاتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -7

 سا ؿشح دّذ.هغضی 

 سا ؿشح دّذ. صشع، پبسکیٌؼَى، هیبػتٌی گشاٍیغ، آلضایوشاتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی    -8

 دّذ.سا ؿشح ًخبع، الهیٌکتَهی ٍ جشاحی هغض اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -9

کلیِ ) ًفکشٍص، ّیکذسًٍفشٍص،   ثیوبسیْبی ؿبیع داخلی جشاحی اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -10

 سا ؿشح دّذ.ًفشیت حبد ٍ هوي، اٍسهی، ػٌگ کلیِ(

 اؿتي هثبًِهثبًِ) التْبة هثبًِ، ػشطبى هثبًِ، ثشدثیوبسیْبی اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -11

 سا ؿشح دّذ.

 سا ؿشح دّذ.پشٍػتبت، ثیضِ، اپیذیذین اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی -12

 سا ؿشح دّذ.ػیؼتَػل، ّیشٍػلف ٍاسیکَػل، جشاحی صًبى اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی  -13

سا  خَى) آًوی، ثیوبیش خًَشیضی دٌّکذُ، ؿکَو ٍ اًکَاع آى   ثیوبسی ّبی اتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى  -14

 ؿشح دّذ.

 سا ؿشح دّذ. ًئَپالػناتیَلَطی، پبتَلَطی ، عالئن ثبلیٌی ٍ دسهبى  -15
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 هبي تذریس:شیوه

یکبدگیشی  ثحکج گشٍّکی              پشػؾ ٍ پبػک    ػخٌشاًی ثشًبهِ سیضی ؿذُ ػخٌشاًی

  (TBLدگیشی هجتٌی ثش تین)یب   (PBLهجتٌی ثش حل هؼئلِ)

 کٌفشاًغ -آهَصؽ ثضسگؼبالى -سٍؽ اػتقشایی )لطفبً ًبم ثجشیذ( ػبیش هَاسد

  وظبیف و تکبلیف دانشجو:
 حضَس ثِ هَقع ٍ فعبل دس کالع 

 هـبسکت دس ثحج ٍ گفتگَی کالػی 

 سعبیت قَاًیي ٍ هقشسات کالػی 

 ِاًجبم تکبلیف هحَل 

 سیاستها و قىانین درس:

 ؾ اص یک جلؼِ دس صَست هجبص ثَدى هـوَل کؼش ًوشُ اػت.غیجت ثی 

 حضَس فیضیکی  ثِ هَقع ٍ ثذٍى غیجت دس توبم جلؼبت کالع دسع 

  دقیقِ دس ٍسٍد ثِ کالع ثِ هٌضلِ غیجت دس آى جلؼِ کالػی اػت. 10تبخیش ثیؾ اص 

 حضَس فعبل ٍ ؿشکت دس پشػؾ ٍ پبػ  کالػی 

 ؿشکت دس آصهًَْبی  کالػی 

 ً وشُکؼت حذ ًصبة 

 اػتفبدُ اص تلفي ّوشاُ دس کالع هجبص ًیؼت 

 اسائِ تحقیق ٍ کٌفشاًغ ٍ ػبیش فعبلیتْبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی هشتجط ثب هَبَعبت دسػی 

 وسبیل كمک آموزشی:   

  پشٍطکتَس اػالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثشد

 فیلن آهَصؿی  ثجشیذ( لطفبً ًبم)  ػبیش هَاسد

 )از نمره كل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

   ًوشُ دسصذ05آصهَى پبیبى تشم   دسصذ ًوش04ُآصهَى هیبى تشم 

 ًوشُ دسصذ  5ی کالػآصهَى ّبی  ؿشکت فعبل دس    ًوشُ  دسصذ 14اًجبم تکبلیف 

ػبیش هَاسد : حضَس فعبل ٍ ثِ هَقع داًـجَ اص ٍظبیف داًـجَ اػت. دس غیش ایٌصَست اص ًوَسُ ًْبیی داًـجَ ًوشُ کن 

عٌکَاى ًوکشُ تککبلیف    اسائِ تکبلیف هحَلِ اص ػَی اػتبد دس صهبى هقشس ٍ ثِ طَس صحیح ٍ اصکَلی تحکت    -ّذ ؿذخَا

 هحؼَة هی ؿَد.

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جَس کشدًی           ایچٌذگضیٌِ       پبػ  کَتبُ     تـشیحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجشیذ( ػبیش هَاسد

 :)لطفب نبم ببریذ(: ي مطبلعهمنببع پیشنهبدي برا

 :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. 
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 منببع فبرسی:

هفشد، حلیوِ  سٍاى هالحت ًیک هتشجن: 2014 خَى .اخلی ٍ جشاحی ثشًٍش ٍ ػَداسث پشػتبسی د. ال ّیٌکلجبًیغ 

 .1393. تْشاى.ػبلوی -جبهعِ ًگش. اهیٌی

 هیتشا رٍلفقبسی   فبطوِ ثْشام ًظاد  . تشجوِ:اعصبةجشاحی ثشًٍش ػَداسث -دسػٌبهِ پشػتبسی داخلی

حؼي ثبثبهحوذی , هٌیش ًَثْبس , هحوذسبب عؼگشی  . هتشجویي:ثیوبسیْبی داخلی ٍ جشاحی دسػٌبهِ جبهع پشػتبسی

. 2010. ًـش ثـشی. تْشاى., گشدآٍسًذُ: هحؼي ػلیوبًی , گشدآٍسًذُ: عجبػعلی ٍفبیی  

هالحت  هتشجن: 2014  . ادساسی تٌبػلیػَداسث  پشػتبسی داخلی ٍ جشاحی ثشًٍش ٍ. جبًیغ ال ّیٌکل

 .1393. تْشاى.ػبلوی -جبهعِ ًگش. هفشد، حلیوِ اهیٌی سٍاى ًیک

فشد، حلیوِ ه سٍاى هالحت ًیک هتشجن: 2014  غذد .پشػتبسی داخلی ٍ جشاحی ثشًٍش ٍ ػَداسث . جبًیغ ال ّیٌکل

 1393. تْشاى.ػبلوی -جبهعِ ًگش. اهیٌی

 جذول هفتگی كلیبت  ارائهي درس

 استبد مربوط عنوان مطبلب تبریخ جلسه

 ًؼشیي گلِ داس ػلیٍ آصهبیـبت تـخیصی ػیؼتن ادساسی تٌبآًبتَهی ٍ فیضیَلَطی  14/11/1396 9

 ًؼشیي گلِ داس  ثیوبسی ّبی  کلیِ 21/11/1396 2

 ًؼشیي گلِ داس هثبًِ ٍ پشٍػتبت 28/11/1396 3

 ًؼشیي گلِ داس ثیوبسی صًبى 5/12/1396 4

 ًؼشیي گلِ داس آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی ٍ آصهبیـبت تـخیصی ػیؼتن غذد 12/12/1396 5

 ًؼشیي گلِ داس فیضثیوبسی ّبی غذُ ّیپَ 19/12/1396 6

 ًؼشیي گلِ داس ثیوبسی ّبی غذُ تیشٍئیذ ٍ پبساتیشٍئیذ 26/12/1395 7

 ًؼشیي گلِ داس ثیوبسی ّبی غذُ آدسًبل ٍ پبًکشاع 18/1/1397 8

 ًؼشیي گلِ داس دیبثت 25/1/1397 9

 ًؼشیي گلِ داس آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی ٍ آصهبیـبت تـخیصی ػیؼتن اعصبة 1/2/1397 91

 ًؼشیي گلِ داس ثیوبسی ّبی هغض 8/2/1397 99

 ًؼشیي گلِ داس ثیوبسی ّبی ًخبع  15/2/1397 92

 ًؼشیي گلِ داس پبسکیٌؼَى-صشع-ثیوبسی ّبی هیبػتٌی گشاٍ 22/2/1397 93

 ًؼشیي گلِ داس آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی ٍ آصهبیـبت تـخیصی ػیؼتن خَى ٍ ًئَپالػن 29/2/1397 94

 ًؼشیي گلِ داس ٍ ؿَو ًویاًَاع آ 5/3/1397 95

 ًؼشیي گلِ داس ٍ اًعقبدی ثیوبسی ّبی خًَشیضی دٌّذُ 12/3/1397 96

 ًؼشیي گلِ داس ّب ًئَپالػن 19/3/1397 97

 

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