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ًیوسبل  پزستبری   تحصیلی:رضتِ  ضٌبسیکبر:هقطع        1 گرٍُ آهَزضی:       ٍ فَریت پشضکی پلذختز  یپزستبر داًطکذُ:

 1399-1400:تحصیلی سبل    اٍل :تحصیلی

 ٍاحذ تئَری 2 :تعذاد ٍاحذ                       1پزستبری ثشرگسبل/ سبلوٌذ  :ًبم ٍاحذ درسی

 ٌبسی، تغذیِ، ثیَضیوی، هفبّین پبیِ، تطزیح فیشیَلَصیدارٍض یص ًیبز:پ 

  ؟: زهبى ثرگساري كالس

  سبهبًِ ًَیذ: هکبى ثرگساري

 ًزگسیخبًن  هسئَل درس:                                     ًفز 27 :تعذاد داًطجَیبى

 

 )لطفب ضرح دّیذ( ضرح دٍرُ:

هفَْم تؼبدل ٍ اختالل در تؼبدل هبیؼبت ٍ الکتزٍلیت ّبی ثذى ٍ هفَْم  در ایي درس ثب تذریس هفبّین سیزثٌبیی حفظ سالهت،

رٍدُ ای ٍ آًَرکتبل ثِ داًطجَ کوک هی ضَد تب ثب تلفیك -اختالالت حزکتی، اختالالت تغذیِ ای، گَارش ٍ ضوبئن، دغؼی

پزستبری در هزالجت اس ثشرگسبالى  آهَختِ ّبی خَد ثب ػلَم پبیِ ثتَاًذ اس ًظزیِ ّب ٍ هفبّین پزستبری ضوي ثکبرگیزی فزآیٌذ

ٍ سبلوٌذاى استفبدُ کٌذ. در ایي راستب السم است هْبرتْبی تفکز خالق در کبرثزد تطخیص ّبی پزستبری ثِ هٌظَر تبهیي، 

  حفظ ٍ ارتمبء سالهت ثشرگسبالى ٍ سبلوٌذاى اس پیطگیزی تب تَاًجخطی هذًظز لزار گیزد. 

 

  ّذف كلی:

ن سیزثٌبیی پزستبری ٍ ایجبد تَاًبیی در اٍ ثِ هٌظَر تلفیك آهَختِ ّبی خَد در سهیٌِ ػلَم پبیِ ثب آضٌبیی داًطجَ ثب هفبّی

 هفبّین ٍ ًظزیِ ّبی پزستبری ثِ ٌّگبم ارائِ هزالجت ثِ هذدجَیبى ثشرگسبل ٍ سبلوٌذ هجتٌی ثز اصَل اخاللی ٍ هَاسیي ضزػی 

 

 ثیٌبثیٌی:اّذاف 

 ، تبریخچِ، هؼبیٌبت فیشیکی ٍ ػالئن سیستن گَارش را تَضیح دّذآًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دستگبُ گَارش (1

 اختالالت ّضن ٍ جذة ٍ هزالجت ّبی پزستبری هزثَط ثِ آى را تَضیح دّذ (2

 ثیوبریْبی التْبثی رٍدُ، کَلیت، کزٍى ٍ ػالئن ثبلیٌی، درهبى ٍ هزالجت ّبی آى را تَضیح دّذ  (3

 جت ّبی پزستبری آًْب را تَضیح دّذ آپبًذیسیت، پزیتًَیت، ػالئن ٍ ًطبًِ ّب ٍ هزال (4

 سٌذرم رٍدُ تحزیک پذیز، ػالئن ثبلیٌی ٍ هزالجت ّبی پزستبری هزثَط ثِ آى را ضزح دّذ (5

 تَهَرّب ٍ سزعبى رٍدُ، ػالئن ثبلیٌی ٍ هزالجت ّبی پزستبری هزثَط را ضزح دّذ  (6

 هزثَط ثِ آى را ضزح دّذ یپزستبر یٍ هزالجت ّب یٌیػالئن ثبل ،دایزٍتیکَل (7

 هزثَط ثِ آى را ضزح دّذ یپزستبر یٍ هزالجت ّب یجَست، ّوَرٍئیذ، کسیت پبیلًَیذال، فیطز آًبل (8

 دّذ حیگَارش را تَض ستنیٍ ػالئن س یکیشیف ٌبتیهؼب خچِ،ی، تبرسیستن ػضالًی اسکلتی یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه (9

 ی پزستبری آًْب را تَضیح دّذصذهبت سیستن حزکتی ٍ هفبصل، ضکستگی ٍ اًَاع آى ٍ دررفتگی ّب ٍ هزالجت ّب (10

 هزثَط را ضزح دّذ  یپزستبر یٍ هزالجت ّب یٌی، ػالئن ثبلاسئَپزٍس، استئَهبالسی (11

 هزثَط را ضزح دّذ  یپزستبر یٍ هزالجت ّب یٌی، ػالئن ثبلاختالالت ٍ ثیوبریْبی هفبصل (12

 هزثَط را ضزح دّذ  یپزستبر یٍ هزالجت ّب یٌیتَهَرّب ٍ سزعبى رٍدُ، ػالئن ثبل (13
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 هزثَط را ضزح دّذ  یپزستبر یٍ هزالجت ّب یٌی، ػالئن ثبلػفًَت ّبی استخَاًی ٍ هفبصل (14

 هزثَط را ضزح دّذ  یپزستبر یٍ هزالجت ّب یٌی، ػالئن ثبلی استخَاًیتَهَرّب (15

 هفبّین پبیِ در تؼبدل هبیؼبت ٍ الکتزٍلیت ّب ٍ هزالجت ّبی پزستبری آًْب را ثیبى کٌذ  (16

در تؼبدل هبیؼبت ٍ الکتزٍلیت ّب اس جولِ ّیپَکبلوی، ّیپًَبتزهی ٍ .... ٍ هزالجتت ّتبی پزستتبری آًْتب را     اختالالت  (17

 ثیبى کٌذ 

 اسیذ ٍ ثبس ٍ اختالل در تؼبدل اسیذ ٍ ثبس را ضزح دّذ  (18

 

 ّبي تذریس:ضیَُ

ص گفتگَ )سبهبًِ سخٌراًی )آهَزش آًالیي(، پرسص ٍ پبسخ در قسوت گفتگَ )سبهبًِ ًَیذ(،  ًقذ فیلن در ثخ

ًَیذ(،  ًقذ هقبلِ در ثخص گفتگَ )سبهبًِ ًَیذ(، ًقذ تصَیر)سبهبًِ ًَیذ(،  ثحث ٍ گفتگَ در آهَزش آًالیي 

 ّوسهبى،  حل هسئلِ

 

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:

 آًالیي حضَر ثِ هَلغ ٍ هٌظن در جلسبت آهَسضی -

 هجبسی هطبرکت فؼبل در کالس -

 اًجبم ثِ هَلغ تکبلیف هحَلِ -

 سَاالت خَد اس عزیك پیبم یب گفتگَ  عزح -

 ًمذ، تحمیك ٍ حل هسئلِ  -

 

 ٍسبیل كوک آهَزضی:  

 ب،یپلذ  یکل یٍ ویلل، یادٍة كبًکت، اًَاع ًرم افسارّبي تَلیذ هحتَا، اسکبي رٍم ضجکِ ّبي هجبزي ا ذ،یسبهبًِ ًَ

 ٍثالگ

 

  :درصذ ًورًُحَُ ارزضیبثی ٍ 

 درصذ ًوزُ 10 (گزدد ی% ًوزُ کسز ه 25هَجِ  زیغ تیجیّز جلسِ غ یثِ اسا هجبسی) حضَر هٌظن کالس -

 درصذ 10 یکالس یضزکت فؼبل در هجبحث ٍ پزسص ٍ پبسخ ّب  -

 درصذ 20اًجبم تکبلیف   -

 درصذ 20هیبى تزم  یبثیارس -

 درصذ 50 تزم بىیپب یکتج آسهَى -

 

 

 ًَع آزهَى

  غلظ -صحیح ًی جَر کزد      √ایچٌذگشیٌِ       پبسخ کَتبُ     √تطزیحی

 )لغفب ًبم ثجزیذ( بیز هَاردس

  

 :)لطفب ًبم ثجریذ(: هٌبثع پیطٌْبدي ثراي هطبلعِ
- Smeltzer, S.C. & Bare, B., Brunner and suddarth’s text book of medical surgical 

nursing(last ed.). Philadelphia: Lippin 
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- Black, H.M. Hawks, J.H. ,keem, A.M. , Medical surgical nursing.(Last ed.). 

Philadelphia: Saunders . 

- Polaski, A.L., Tatro, S.E. , Luckmann’s cire principle and practice of medical surgical 

nursing.(Last ed.). Philadelphia 
 

 استبد هرثَط عٌَاى هطبلت جلسِ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دستگبُ گَارش   .1

 سپًَْذ

خبًن دکتز  ضٌبیی ثب اختالالت ّضن ٍ جذةآ  .2

 سپًَْذ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب ثیوبریْبی حبد ٍ هشهي گَارضی  .3

 سپًَْذ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب ثیوبری ّبی رٍدُ   .4

 سپًَْذ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب اختالالت دفؼی  .5

 سپًَْذ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب اختالالت حزکتی  .6

 سپًَْذ

خبًن دکتز  هتبثَلیکی استخَاى آضٌبیی ثب اختالالت   .7

 سپًَْذ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب اختالالت ثبفت ّوجٌذ   .8

 سپًَْذ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب ػفًَت ّب ٍ تَهَرّبی استخَاًی   .9

 سپًَْذ

خبًن دکتز  آضٌبیی ثب اختالالت هبیؼبت ٍ الکتزٍلیت ّب   .11

 سپًَْذ

خبًن دکتز  ّب تیٍ الکتزٍل ؼبتیاختالالت هب اداهِ   .11

 سپًَْذ

خبًن دکتز  ّب تیٍ الکتزٍل ؼبتیاداهِ  اختالالت هب  .12

 سپًَْذ

خبًن دکتز  هغبلت تکویلی   .13

 سپًَْذ

 


