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 داٌؼگاه غهّم پضػکی کصىاٌؼاه

 داٌؼکسه پصظحاری ىاىایی

 ظصح درس جصىی

 داٌؼجّیان کارػٍاظی پصظحاری ىزاظتان:                                         ویژه )دیانیض( پصظحاریغٍّان درس : 

 41-41ؼٍتَ یک ةَ ظّاالت فصاگیص: ظاغث پاظزگّیی                       واخس 57.0)یا ظِو اظحاد از واخس(    جػسادواخس:

       90-96 اولُفحَ دوم جصم(، ٌیو ظال  8) 41-46 ػٍتَ دوزىان ارائَ درس:  

  اغظو فصجی ىسرس:           1جصاخی  پصظحاری ةیياری ُای دارهی س پیغ ٌیاز:ودر

 

ةصرظی ٌیازُای ةیيار، جؿيیو گیصی ىٍاظب و آػٍایی ةا ىصاكتث ُای پصظحاری در ةزغ ىصاكتث ویژه دیانیض و  : ُسف کهی درس

 راٌّاده او. اٌحزاب اونّیث ُا ةا جأکیس ةص ىالخظات دوران ظانيٍسی، ٌّجّاٌی و آىّزش ةَ ةیيار و

 

 ُساف کهی جهعات : )جِث ُص جهعَ یک ُسف(ا

 ىضىً کهیَخاد و ٌارظایی آٌاجّىی و فیضیّنّژی کهیَ،  آػٍایی ةا واخس درظی، اُساف، جکانیف، ىصوری ةص (4

 آػٍایی ةا اؾّل ُيّدیانیض  (1

 آػٍایی ةا روش ُای دظحیاةی ةَ غصوق و ىصاكتث ُای پصظحاری ىصةّظَ  (3

 دیانیضی ةیياران ىؿصف ىّرد داروُای ُيّدیانیض، جغشیَ، کٍحصل غفٌّث، ىضىً و خاد غّارض ةا آػٍایی (1

 دیانیض ؾفاكی آػٍایی ةا   (0

 پیٌّس کهیَ آػٍایی ةا  (6

 

 جفکیک اُساف کهی ُص جهعَ:اُساف ویژه ةَ 

 کهیَ ىضىً و خاد ٌارظایی  کهیَ، فیضیّنّژی و آٌاجّىی ةا آػٍایی ُسف کهی جهعَ اول:

 اُساف ویژه جهعَ اول:

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 . آٌاجّىی و فیضیّنّژی کهیَ را جّضیح دُس.1-1

 . اغيال ىزحهف کهیَ را ةیان ٌيایس.2-1

 ػصح دُس.را . ٌدّه ةصرظی و ػٍارث در جؼزیؽ ةیياری ُای کهیَ 3-1

 را جػصیف ٌيایس. (ARF). ٌارظایی خاد کهیَ 4-1

 کهیَ را جّضیح دُس. خاد ٌارظایی. غهم 5-1

 کهیَ و رؿّؾیات ُص ىصخهَ را جّؾیف ٌيایس. خاد . ىصاخم ٌارظایی6-1

 کهیَ را ػصح دُس. خاد . جظاُصات ةانیٍی ٌارظایی7-1

 کهیَ را جّضیح دُس. خاد . جساةیص درىاٌی و ىصاكتث ُای پصظحاری در ٌارظایی8-1

 .ٌيایس جػصیف را (CRF) کهیَ ىضىً . ٌارظایی9-1

 .دُس جّضیح را کهیَ ىضىً ٌارظایی . غهم11-1

 .ٌيایس جّؾیف را ىصخهَ ُص رؿّؾیات و کهیَ ىضىً ٌارظایی . ىصاخم11-1

 .دُس ػصح را کهیَ ىضىً ٌارظایی ةانیٍی . جظاُصات12-1
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 .ٌيایس ةیان را اورىی و ازجيی ةیً جفاوت. 13-1

 .دُس جّضیح را کهیَ ىضىً ٌارظایی در پصظحاری ُای ىصاكتث و درىاٌی . جساةیص14-1

  

  ُيّدیانیض اؾّل ةا آػٍایی :دومُسف کهی جهعَ 

 :دوماُساف ویژه جهعَ 

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 .دُس ػصح را دیانیض ةزغ اظحاٌسارد ػصایط و فیضیکی ىدیط .1-2

 . درىان ُای جایگضیً کهیَ را ٌام ةتصد.2-2

 .دیانیض را جػصیف ٌيایس و اٌّاع آن را ٌام ةتصد. 3-2

 اُساف درىان ةا دیانیض را جّضیح دُس. .4-2

 . ىّارد اظحفاده دیانیض را ٌام ةتصد.5-2

 . اظاس فیضیّنّژیک دیانیض را ػصح دُس.6-2

 جؿفیَ آب جِث ُيّدیانیض را جّؾیف ٌيایس. ىصاخم. 7-2

 ٌارانؿی ُای آب و غّارض ُصیک از آن ُا را جّضیح دُس.. 8-2

 ا ذکص ارحالف ةیً آن ُا ةیان کٍس.. ىدهّل ُای ىّرد اظحفاده در ُيّدیانیض را ة9-2

 . دیانیض رؼک را ػصح دُس.11-2

  را جّضیح دُس. . اؾّل دیانیض ةا دوز کو ُپاریً و ةسون ُپاری11-2ً

 را ) از ٌظص جٍط و ضصیب اونحصافیهحصاظیّن( ػصح دُس.. اٌّاع ؾافی ُا 12-2

 ٌيایس. . ىػیارُای کارایی دیانیض و غّاىم ىؤثص در کارایی را ةیان31-2

 دُس. ، فػانیث و ىیضان آب ىؿصفی ىجاز در ةیياران دیانیضی را ػصح. رژیو غشایی14-2

 

 ىصةّظَ پصظحاری ُای ىصاكتث و غصوق ةَ دظحیاةی ُای روش ةا آػٍایی :ظّمُسف کهی جهعَ 

 :ظّماُساف ویژه جهعَ 

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 . اٌّاع روش ُای دظحیاةی غصوكی جِث ُيّدیانیض را ٌام ةتصد.1-3

 غّارض و ىصاكتث ُای ىصةّظَ را ػصح دُس. اٌسیکاظیّن ُا، . کاجحص ىّكث،2-3

 .دُس جّضیح را ىصةّظَ ُای ىصاكتث و اٌسیکاظیّن ُا، غّارض وریسی، -ػصیاٌی ػٍث. 3-3

 وریسی و روش ُای ایجاد آن را ػصح دُس. -. فیعحّل ػصیاٌی4-3

 .دُس جّضیح را وریسی -ػصیاٌی ُای فیعحّل ىصاكتث و غّارض ُا، . اٌسیکاظیّن5-3

 وریسی را ػصح دُس. -. زىان ػصوع کاٌّالظیّن و ٌدّه جضریق ظّزن ُا ةَ فیعحّل ػصیاٌی6-3

 وریسی و اٌّاع آن را جّؾیف ٌيایس. -. گصافث ػصیاٌی7-3

 وریسی را جّضیح دُس. -. ىضایا و غّارض و ٌدّه جضریق ظّزن ُا ةَ گصافث ػصیاٌی8-3

 .دُس ػصح را ىصةّظَ ُای ىصاكتث و غّارض ُا، اٌسیکاظیّن دائو، کاجحص .9-3

 غّارض دظحصظی غصوكی را ػصح دُس.. 11-3

 روش ُای درىان ةا آٌحی کّآگّالظیّن را جّضیح دُس.. 11-3

 

 

 دیانیضی ةیياران ىؿصف ىّرد داروُای ، جغشیَ، کٍحصل غفٌّث،ُيّدیانیض ىضىً و خاد غّارض ةا آػٍایی :چِارمُسف کهی جهعَ 

 :چِارماُساف ویژه جهعَ 

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 ةتصد.. غّارض خاد و ىضىً ُيّدیانیض را ٌام 1-4
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 . غهم، اكساىات پیؼگیصی، درىاٌی و ىصاكتحی ُص یک از غّارض ُيّدیانیض را جّضیح دُس.2-4

 واکعیٍاظیّن و دارو ُای ىؿصفی در ةیياران دیانیضی را ػصح دُس.. 3-4

 ُيّدیانیضی و ىصاكتث ُای آن را جّضیح دُس. ةیياران در رواٌی و روخی . ىؼکالت4-4

 دیانیضی را جّؾیف ٌياییس.. جغشیَ در ةیياران ُي5-4ّ

 . کٍحصل غفٌّث و راه ُای پیگیصی از اٌحلال آن را در ةیياران ُيّدیانیضی ػصح دُس.6-4

 

 ؾفاكی دیانیض ةا آػٍایی :پٍجوُسف کهی جهعَ 

 :پٍجواُساف ویژه جهعَ 

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 .  دیانیض ؾفاكی را جػصیف ٌيایس.1-5

 دیانیض ؾفاكی را ةیان ٌيایس. کٍحصاٌسیکاظیّن ُایاٌسیکاظیّن ُا و . 2-5

 . اُساف درىان ةا دیانیض ؾفاكی را ٌام ةتصد.3-5

 . روش کار و فصآیٍس دیانیض ؾفاكی را ػصح دُس.4-5

 . ىدحّیات ىدهّل دیانیض ؾفاكی و افضودٌی ُای دارویی ةَ آن را جّضیح دُس.5-5

 ػصح دُس.را  ( IPD ،CAPD ،CCPD  ،NPD)اٌّاع دیانیض ؾفاكی . 6-5

 غّارض دیانیض ؾفاكی و ىصاكتث ُای پصظحاری آن را ػصح دُس.. 7-5

 

 کهیَ پیٌّس ةا آػٍایی :ػؼوُسف کهی جهعَ 

 :ػؼواُساف ویژه جهعَ 

 در پایان داٌؼجّ كادر ةاػس

 . جاریزچَ پیٌّس کهیَ را ةیان ٌيایس.1-6

 اٌحزاب گیصٌسه و دٍُسه کهیَ را ػصح دُس. پیٌّس کهیَ، ىػیارُای. 2-6

 كتم از غيم پیٌّس کهیَ را جّضیح دُس. و ىصاكتث ُای پصظحاری اكساىات. 3-6

 . روش ٌگِساری کهیَ پیٌّسی را ػصح دُس.4-6

 کهیَ را جّضیح دُس. پیٌّس جصاخی غيم . روش5-6

 ىصاكتث ُای الزم پط از غيم پیٌّس کهیَ را جّؾیف ٌيایس.. 6-6

 اٌّاع پط زدن پیٌّس کهیَ را ٌام ةصده و روش ُای پیؼگیصی و درىان آن را جّضیح دُس.. 7-6

 ػصح دُس.کهیَ  پیٌّس زدن پط غهم. 8-6

 جّضیح دُس.پیٌّسی را  کهیَ زدن پط ةصرظی جِث جؼزیؿی آزىایؼات. 9-6

 غّارض پیٌّس کهیَ و ىصاكتث ُای پصظحاری آن را ػصح دُس.. 11-6

 

 

 

 

 ىٍاةع
 

1) Smeltzer S.C, and Bare B .Brunner and suddarths textbook of medical surgical nursing. 

11th ed. 2008. Philadelphia: Lippincott ec 
. رفیع اٌسیؼَ: جِصان. دیانیض و ICU, CCU ُای ةزغ در ویژه پصظحاری ُای ىصاكتث. م اؾغصپّر، غهی م؛ ىلسم، ( ذاکصی2

 آرصیً چاپ
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: جِصان. دیانیض و ICU, CCU ُای ةزغ در ویژه پصظحاری ُای ىصاكتث. م ذوانفلاری؛ ش، پّر؛ ةؿام ح،.ا ٌّكاةی؛ اظسی ( 3

 آرصیً چاپ. ظانيی

. ةؼصی: جِصان. دیانیض و ICU, CCU ُای ةزغ در ویژه پصظحاری ُای ىصاكتث جاىع کحاب. ح ظهیياٌی؛ ح، م غعگصی، (4

 آرصیً چاپ

آرصیً . داٌغ ٌّر: جِصان. دیانیض و ICU, CCU ُای ةزغ در ویژه پصظحاری ُای ىصاكتث. ح ػیصی؛ م، ىفصد؛ ٌیکصوان (5

 چاپ

 

 ظزٍصاٌی، پصظغ و پاظذ روش جسریط:

 

 پاورپّیٍث، ویسئّپصوژکحّر وظایم آىّزػی :

 

 

 ظٍجغ و ارزػیاةی 

 ظاغث جاریذ ظِو از ٌيصه کم)ةص خعب درؾس( روش آزىّن

 14-16 جهعَُص  درؾس 45 ػفاُی کّئیض

 - - - - جصم آزىّن ىیان 

چِار گضیٍَ ای و  آزىّن پایان جصم

 جؼصیدی

   درؾس 85

 14-16 ُص جهعَ درؾس 45 - خضّر فػال در کالس

 

 

 ىلصرات کالس و اٌحظارات از داٌؼجّ:

 خضّر ىٍظو و كتم از اظحاد در کالس درس 

  ةاػس.اظحفاده از گّػی و جتهث و... در کالس درس ىجاز ٌيی 

 َاٌحظار ىعانػَ كتم از ارائَ ىعانب ُص جهع 

 

 

 داٌؼکسه:  EDOٌام و اىضای ىعئّل   ٌام و اىضای ىسیص گصوه:  ٌام و اىضای ىسرس:

 جاریذ ارظال:    جاریذ ارظال:      جاریذ جدّیم:

 

 

 

 جسول زىاٌتٍسی درس دیانیض

 ُفحَ دوم جصم( 8) 41-46 ظَ ػٍتَ :روز و ظاغث جهعَ

 
 ىسرس ىّضّع ُص جهعَ جاریذ جهعَ
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 کهیَ، فیضیّنّژی و آٌاجّىی ةص ىصوری جکانیف، اُساف، درظی، واخس ةا آػٍایی

 کهیَ ىضىً و خاد ٌارظایی

 اغظو فصجی

 اغظو فصجی ُيّدیانیض اؾّل ةا آػٍایی 22/6/73 2

 اغظو فصجی ىصةّظَ پصظحاری ُای ىصاكتث و غصوق ةَ دظحیاةی ُای روش ةا آػٍایی 3/7/73 1

 ىّرد داروُای غفٌّث، کٍحصل جغشیَ، ُيّدیانیض، ىضىً و خاد غّارض ةا آػٍایی 33/7/73 2

 دیانیضی ةیياران ىؿصف

 اغظو فصجی

 اغظو فصجی ؾفاكی دیانیض ةا آػٍایی 22/7/73 3

 اغظو فصجی کهیَ پیٌّس ةا آػٍایی 27/7/73 4

 


