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         َّضجری گروه آموزشی:                         پلذختر فَریتْبی پسضکی ٍ پرستبری دانشکذه:

    دٍمًیوسبل : نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی        پٌجن َّضجری داًطجَیبى ترم  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

97- 96 

  آضٌبیی ثب ثیوبریْبی داخلی ٍ جراحی :نبم واحذ درسی

  تئَری ذ:نوع واح                                                   ٍاحذ 3: تعذاد واحذ

  فیسیَپبتَلَشی :یش نیبزپ

   8 -01 چْبرضٌِ ،   8 -10یکطٌجِ  ،  10 -12 ضٌجِ : زمبن برگساری كالس: روز

   ًفر 16  دانشجویبن:تعذاد                            2ٍ  1ٍ  5 کالس ضوبرُ مکبن برگساری:

خبًن ضْیي اکجر جَادی، آقبی  )به ترتیب حروف الفبب(: اسبتیذ                خبًن ًرگسی مسئول درس:

 ًرگسیًرگس خبًن تَحیذی، 

 12 -14ضٌجِ سبعت سِ  تبطٌجِ یکّبی رٍز  سبعبت مشبوره بب دانشجو:

 

 )لطفب شرح دهیذ( رح دوره:ش

 ضبیع ثیوبریْبی از ثرخی ثب ثیوبری، ٍ سالهتی ثب ارتجبط در کلی هفبّین فراگیری ضوي داًطجَ درس ایي در

 ضبیع جراحیْبی ٍ درهبًی تطخیصی اقذاهبت دستگبّْب، سبیر عولکرد ثر آًْب تأثیر ٍ ثذى دستگبّْبی هختلف

 هراحل در ثیوبراى از هراقجت در الزم تذاثیر ضذُ، آضٌب آًْب از ًبضی احتوبلی عَارض ٍ ثذى - هختلف سیستوْبی

 .فرا هیگیرد را جراحی عول از ثعذ ٍ قجل

 

 )لطفب شرح دهیذ(هذف كلی: 

 رٍضْبی ثْتر درک ٍ ضٌبخت جْت در هبهبیی ٍ اعفبل ثیوبریْبی جراحی، ٍ داخلی عت اصَل ثب کلی آضٌبیی

 ثیَْضی

 

 (اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)بینببینی:اهذاف 

 ذ.ًوبی را ثیبى هٌطب ثر اسبسثیوبری ّب عجقِ ثٌذی ٍ  ثیوبری را تعریفسالهتی ٍ  (1

 ذ.ضرح دّرا تٌفس ٍ درهبى ثیوبری ّبی دستگبُ  رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (2

 را تَضیح دّذ. خَى گردش سیستنٍ درهبى ثیوبری ّبی  رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (3

 ذ.ضرح دّرا ضبیع دٍراى سبلوٌذی  ٍ درهبى ثیوبری ّبی رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (4

 را تَضیح دّذ. داخلی هترضحِ غذدٍ درهبى ثیوبری ّبی  رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (5

 ذ.ضرح دّرا  عصجی دستگبُ ٍ درهبى ثیوبری ّبی رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (6

 را تَضیح دّذ. گَش چطن،ٍ درهبى ثیوبری ّبی  رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (7

 ذ.ضرح دّرا  کجذی ٍ گَارضی ٍ درهبى ثیوبری ّبی رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (8
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 را تَضیح دّذ. عضالًی اسکلتیٍ درهبى ثیوبری ّبی  رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (9

 ذ.ضرح دّرا  کَدکبى ٍ ًَزاداىضبیع  ٍ درهبى ثیوبری ّبی رٍضْبی تطخیصی ،عالین ثبلیٌی ،علل (10

 را تَضیح دّذ. رٍاًی درهبى ثیوبری ّبی ٍ عالین ثبلیٌی ،علل (11

 را ثیبى کٌذ.جراحی  عول از ثعذ ٍ قجل هراقجتْبی جراحی، اعوبل احتوبلی عَارض (12

 

 هبی تذریس:شیوه

  ■پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ   ■سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLهجتٌی ثر حل هسئلِ)یبدگیری   ■ثحث گرٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد
 

 )لطفب شرح دهیذ( وظبیف و تکبلیف دانشجو:

 درس کالس در هَقع ثِ حضَر 

 داًطجَیی ضئًَبت رعبیت ٍ اًضجبط ٍ ًظن حفظ 

  ِکالس در حضَر از قجل هٌبثع هغبلع 

 ِقجلی جلسبت در ضذُ ارائِ هغبلت هغبلع 

 تذریس رًٍذ در فعبل هطبرکت 

 ارائِ صحیح ٍ ثِ هَقع تکبلیف 

 

 وسبیل كمک آموزشی:   

   ■پرٍشکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ■ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نمره كل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیببی و 

   ًورُ درصذ 02 آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 02آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 5ضرکت فعبل در کالس     ًورُ درصذ 5اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لغفسبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  ■غلظ -صحیح جَر کردًی           ■ایچٌذگسیٌِ       ■پبسخ کَتبُ    تطریحی

 عولکردی کتجیجبی خبلی،  )لغفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفب نبم ببریذ(: منببع پیشنهبدی برای مطبلعه

 :منببع انگلیسی -
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1. Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Latest 

ed. 

2. Anesthesia and Co-Existing disease. Robert K. stoelting, Stephen F. 

Dierdorf. Latest ed. 

3. Nurse Anesthesia. Nagelhout J. & et al. Latest ed. 
 منببع فبرسی:

 

  -داخلی ی پرستبر کبهل کتبة هحسي، سلیوبًی حسي، هحوذی ثبثب رضب، هحوذ عسکری هٌیر، ْبرًَث -1

 1389 جی،ّیذ حکین ،ْراىت الکوي،ٍ  فیپسر، ثرًٍ جراحی

تْراى: ًطر ، چبح پٌجن، (D.R.Sجراحی)هرٍر جبهع پرستبری داخلی ٍ ، هْذی ، هحوَدیسویِ غفبری -2

 .1395جبهعِ ًگر، 

 
 

 

 

 استبد مربوط عنوان مطبلب تبریخ جلسه

 آقبی جَادی تىفسی  سیستم بیماریهای، ارائٍ طرح درس 16/10/96 1

 ي داخلی بیماریهای مىشاء بیماری، ي سالمتی تعاریف بر مريری 17/10/96 2
 تشخیصی ريشهای آوها، بىذی طبقٍ

 ًرگسیخبًن 

 خبًن تَحیذی لىفايیی سیستم ي خًن بیماریهای 20/10/96 3

 آقبی جَادی تىفسی ي اعمال جراحی رایج ایه سیستم  سیستم ادامٍ بیماریهای 23/10/96 4

 خبًن ًرگسی تىاسلی ادراری سیستم بیماریهای 24/10/96 5

 خبًن تَحیذی لىفايیی سیستم ي خًن ادامٍ بیماریهای 27/10/96 6

 آقبی جَادی خًن گردش سیستم بیماریهای 30/10/96 7

اعمال جراحی رایج ایه  تىاسلی ي  ادراری سیستم ادامٍ بیماریهای 1/11/96 8
 سیستم

 خبًن ًرگسی

 خبًن تَحیذی سالمىذان بیماریهای 4/11/96 9

ي اعمال جراحی رایج ایه خًن  گردش سیستم ادامٍ بیماریهای 7/11/96 01
   سیستم

 جَادیآقبی 

 خبًن ًرگسی  داخلی مترشحٍ غذد بیماریهای 8/11/96 00

 خبًن تَحیذی در ديران سالمىذی اعمال جراحی رایج  11/11/96 02

 آقبی جَادی عضالوی اسکلتی بیماریهای 14/11/96 01

 خبًن ًرگسی غذد ي اعمال جراحی رایج داخلی  مترشحٍ غذد ادامٍ بیماریهای 15/11/96 01
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 خبًن تَحیذی گًش چشم، بیماریهای 18/11/96 01

 آقبی جَادی  ي اعمال جراحی رایج ایه سیستمعضالوی  اسکلتی ادامٍ بیماریهای 21/11/96 06

 خبًن ًرگسی  تعطیل رسمی 22/11/96 17

 خبًن تَحیذی آوهاي اعمال جراحی رایج گًش  چشم، ادامٍ بیماریهای 25/11/96 08

 آقبی جَادی کًدکان ي وًزادانبیماریهای  28/11/96 09

 خبًن ًرگسی عصبی  دستگاٌ بیماریهای 29/11/96 21

 خبًن تَحیذی بیماریهای روانی 2/12/96 20

 آقبی جَادی ادامٍ بیماریهای کًدکان ي وًزادان 5/12/96 22

 خبًن ًرگسی  ي اعمال جراحی رایج ایه سیستمعصبی  دستگاٌ ادامٍ بیماریهای 6/12/96 21

 عمل از بعذ ي قبل کلی مراقبتهای جراحی، اعمال احتمالی عًارض 9/12/96 21
 جراحی

 خبًن تَحیذی

 خبًن ًرگسی ي اعمال جراحی رایج ایه سیستمکبذی  ي گًارشی بیماریهای 12/12/96 21

 

 

 

 

 


