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 «بغوَ تؼالی»

 قبلب نگبرظ طرح درش ترهی

 جلطو اًل:

                          هفاُین پایَ پشعتاسی)ًظشی(: عنٌان درش

 داًؾجْیاى تشم دّم کاسؽٌاعی پشعتاسی هخبطببن:

                    ّادذ3 :)یا عِن اعتاد اص ّادذ(تعذادًاحذ

 25تا  23 دّؽٌبَ : عاػتضبعت پبضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر:

تا  25ؽٌبَ عَ )سّص،عاػت ّ ًیوغال تذصیلی(   زهبن ارائو درش:

 دوذخؾایا :هذرش           6:/5:ًین عال تذصیلی دّم 27

                                    کاسؽٌاط اسؽذ آهْصػ پشعتاسی داخلی جشادی 

 اصْل ّ هِاست ُای پشعتاسیدرش ً پیع نیبز:
 

 ُذف کلی دسط :

آؽٌایی داًؾجْیاى با هفاُین صیش بٌایی پشعتاسی ّ ایجاد تْاًایی 

با پایَ م ُای خْد دس صهیٌَ ػلْدس اّ بَ هٌظْس تلفیق آهْختَ 

 هفاُین پشعتاسی بَ ٌُگام هشاقبتبَ هذدجْیاى

 اىذاف کلی جلطبت : )جيت ىر جلطو یک ىذف(

 اُذاف ّیژٍ بَ تفکیک اُذاف کلی ُش جلغَ:

آؽٌایی داًؾجْیاى با هفاُین صیش بٌایی پشعتاسی  :ىذف کلی جلطو اًل

 کاسبشد فشایٌذ پشعتاسیهاًٌذ 

آؽٌایی داًؾجْیاى با هفاُین صیش بٌایی  :اىذاف ًیژه جلطو اًل

 کاسبشد فشایٌذ پشعتاسیهاًٌذ پشعتاسی 

 :دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 هفِْم فشایٌذ پشعتاسی سا تْضیخ دُذ2-2

 اسی سا ؽشح دُذ پٌج هشدلَ فشایٌذ پشعت2-3

 تفاّت تؾخیص ُای پشعتاسی با پضؽکی سا هثال بضًذ 2-4

 طشح هشاقبتی اص یک بیواس سا بش اعاط فشایٌذ پشعتاسی بٌْیغذ. 2-5

 

 :دًمجلطو 

آؽٌایی داًؾجْیاى با  :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 تٌیذگی ّ عاصگاسیهاًٌذ هفاُین صیش بٌایی پشعتاسی 

 :دًماىذاف ًیژه جلطو 

 : در پبیبن دانػجٌ قبدر ببغذ

 تٌیذگی ، تطابق ّ عاصگاسی سا تؼشیف کٌذ. 3-2

 خصْصیات تٌیذگی سا تؼشیف کٌذ3-3

 ثاس تٌیذگی سا دس بذى اًغاى تْضیخ دُذآ3-4

 اًْاع عاصگاسی سا ؽشح دُذ3-5

 تذابیش پشعتاسی دس کٌتشل تٌیذگی سا تْضیخ دُذ.   3-6
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 :ضٌمجلطو 

 

 : ىذف کلی درش

 اُذاف ّیژٍ بَ تفکیک اُذاف کلی ُش جلغَ:

 اختالل دس تصْیش رٌُی اص خْد :ضٌمىذف کلی جلطو 

 :ضٌماىذاف ًیژه جلطو 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 اختالل دس تصْیش رٌُی اص جغن خْیؼ سا تْضیخ دُذ 4-2

 دالیل ایجاد اختالل دس تصْیش رٌُی سا ؽشح دُذ4-3

پشعتاسی دس هْسد اختالل دس تصْیش رٌُی اص جغن خْیؼ  هشاقبت ُای4-4

 سا تْضیخ دُذ

 :پنجن -چيبرمجلطو 

 ىذف کلی درش :

 اُذاف کلی جلغات : )جِت ُش جلغَ یک ُذف(

 اُذاف ّیژٍ بَ تفکیک اُذاف کلی ُش جلغَ:

 ؽْک ّ اًْاع آى :چِاسمُذف کلی جلغَ 

 :چِاسماُذاف ّیژٍ جلغَ 

 در پبیبن دانػجٌ قبدر ببغذ

 ؽْک سا تؼشیف ًوْدٍ ّ تٌْاع آى ساًاهببشد 5-2

 هشادل جبشاًی ؽْک سا تْضیخ دُذ 5-3

 ػالئن ّ ًؾاًَ ُای ؽْک سا ؽشح دُذ 5-4

 اقذاهات اصلی دس دسهاى ؽْک سا تْضیخ دُذ 5-5

 هشاقبت ُای پشعتاسی دس ؽْک سا بیاى ًوایذ 5-6

 جلطو غػن:

 ىذف کلی درش :

 جلطو یک ىذف(ىذاف کلی جلطبت : )جيت ىر ا

 صذهات ّ تشهین علْلیاىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

 :غػناىذاف ًیژه جلطو 

 در پبیبن دانػجٌ قبدر ببغذ

 آعیب علْلی سا تؼشیف کٌذ 7-2

 هشادل آعیب علْلی سا تْضیخ دُذ 7-3
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 تشهین ّ اًْاع آًشا بؾٌاعذ  7-4

 تفاّت تشهین ّ التیام سا ؽشح دُذ. 7-5

 ىفتن:جلطو 

 ىذف کلی درش :

 ىذاف کلی جلطبت : )جيت ىر جلطو یک ىذف(ا

 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

 عالوٌذی ّ عالوٌذ ؽٌاعی:نىفتىذف کلی جلطو 

 اىذاف ًیژه جلطو:

 در پبیبن دانػجٌ قبدر ببغذ

 عالوٌذی سا تؼشیف کٌذ 8-2

 تغیشات دعتگاٍ ُای بذى سا دس عالوٌذی تْضیخ دُذ 8-3

 هؾکالت سایج عالوٌذی سا ًام ببشد 8-4

 تذابیش پشعتاسی الصم بشای هؾکالت عالوٌذی سا ؽشح دُذ 8-5

 

 ن:ىػتجلطو 

 ىذف کلی درش :

 ىذاف کلی جلطبت : )جيت ىر جلطو یک ىذف(ا

 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

 هشگ ّ هشادل سّیاسّیی با آى ن :ىػت ىذف کلی جلطو

 

 :ىػتناىذاف ًیژه جلطو 

 در پبیبن دانػجٌ قبدر ببغذ

 هشگ سا تؼشیف  کٌذ9-2

 ػالین بالیٌی بیواس دس هشدلَ پایاًی سا ؽشح دُذ 9-3

 هشاقبت ُای پشعتاسی دس هشدلَ پایاى ػوش سا تْضیخ دُذ 9-4

 تغییشات جغذ بؼذ اص هشگ سا تْضیخ دُذ. 9-5

 تجْیض هشگ اص سّی تشدن سا تْضیخ دُذ 9-6

 

 ن:نيجلطو 

 : ىذف کلی درش

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 پیؾگیشی : تؼشیف ّاصْل ّ عطْح پیؾگیشی:ننياىذاف ًیژه جلطو 

 : در پبیبن دانػجٌ قبدر ببغذ
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 پیؾگیشی عطخ اّل ، دّم ّ عْم ساتْضیخ دُذ2-:

 دعتگاٍ ُای بذى سا ؽشح دُذاثش بیذشکتی سا بش سّی  3-:

 پیؾگیشی اص بی دشکتی سا تْضیخ دُذ 4-:

 

 ىفتو دىن:
 

 : ىذف کلی درش

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 هفِْم هؼلْلیت ّ تْاًبخؾی :دىنىذف کلی جلطو 

 :دىناىذاف ًیژه جلطو 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 هفِْم هؼلْلیت ّ تْاًبخؾی سا تْضیخ دُذ 21-2

 اصْل ّ فلغفَ باصتْاًی ، ًْتْاًی ّ تْاًبخؾی سا ؽشح دُذ 21-3

 ّ بیاى کٌذ اًْاع باصتْاًی سا بؾٌاعذ 21-4

 با تجِیضات ّ اهکاًات ّ کاسبشد ّعایل ًْتْاًی ّ تْاًبخؾی 21-5

 آؽٌایی داؽتَ باؽذ ّ بتْاًذ آى ُا سا تْضیخ دُذ

 :بزدىنیىفتو 

 : ىذف کلی درش

 

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 کٌتشل ػفًْت دس بیواسعتاى :یبزدىنىذف کلی جلطو 

کٌتشل ػفًْت دس بیواسعتاى ،ًقؼ پشعتاس دس :یبزدىناىذاف ًیژه جلطو 

 کویتَ ُای کٌتشل ػفًْت

 

 باؽذدس پایاى داًؾجْ قادس 

 چشخَ ػفًْت سا بؾٌاعذ ّ دلقَ ُای ؽؼ گاًَ سا تْضیخ دُذ 22-2

 ًقؼ پشعتاس دس کویتَ ُای کٌتشل ػفًْت سا ؽشح دُذ 22-3

تذابیشپشعتاسی بشای کٌتشل ػفًْت ُای بیواسعتاًی سا هثال  22-4

 بضًذ

 
 :دًازدىنىفتو 

 

 : ىذف کلی درش

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطواىذاف 

 :هشاقبت دس بیواسی ُای داد ّ هضهي دًازدىنىذف کلی جلطو 
 

 :اىذاف ًیژه جلطو
 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 هفِْم بیواسی ُای داد ّ هضهي سا بیاى کٌذ 23-2

 ؽیْع ّ ػلل بیواسی ُای هضهي سا ؽشح دُذ 23-3

 دُذهشادل بیواسی ُای هضهي سا تْضیخ  23-4
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 تذابیش پشعتاسی دس بیواسی ُای هضهي سا تْضیخ دُذ. 23-5

 

 :ضیسدىنىفتو 
 

 : ىذف کلی درش

 )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت :

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 –هفِْم عشطاى ) تؼشیف عشطاى  :ضیسدىناىذاف ًیژه جلطو 

 بیْلْژی عشطاى(ّ  -پاتْبیْلْژی -ػلت ؽٌاعی–اپیذهیْلْژی 
 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 عشطاى سا تؼشیف کٌذ24-2

 هشادل سؽذ ّ تقغین علْل طبیؼی سا بیاى کٌذ 24-3

 اًْاع اختالالت سؽذ علْل ُای غیش طبیؼی سا تْضیخ دُذ 24-4

 هؾخصات علْل ُای بذخین سا تْضیخ دُذ 24-5

 فاکتْس ُای هْثش بش سؽذ تْهْس سا ًام ببشد  24-6

 اًْاع ساٍ ُای گغتشػ عشطاى سا تْضیخ دُذ 24-7

 

 :چيبردىنىفتو 

 : ىذف کلی درش

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 :چِاسدُنُذف کلی جلغَ 

 :چيبردىناىذاف ًیژه جلطو 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 سا تْضیخ دُذ اتْلْژی ّ پاتْفیضیْلْژی عشطاى 25-2

 ًذٍْ ًام گزاسی تْهْس ُا سا سا ؽشح دُذ 25-3

اًْاع سّػ ُای جشادی دس دسهاى بیواساى هبتال بَ عشطاى سا  25-4

 تْضیخ دُذ

 

 

 ىفتو پبنسدىن:

 

 : ىذف کلی درش

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 :پبنسدىنىذف کلی جلطو 

 :پبنسدىناىذاف ًیژه جلطو 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 اًْاع سادیْ تشاپی سا بؾٌاعذ ّ تْضیخ دُذ 26-2

 هشاقبت اص بیواساى با سادیْتشاپی خاسجی سا تْضیخ دُذ 26-3

 ایوٌی تشاپی سا تْضیخ دُذ 26-4

 

 جلطو غبنسدىن:

 : ىذف کلی درش

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 :غبنسدىنىذف کلی جلطو 

 :غبنسدىناىذاف ًیژه جلطو 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 دعتَ بٌذی داسّ ُای ؽیوی دسهاًی سا تْضیخ دُذ 27-2

 سّػ ُای ؽیوی دسهاًی سا تْضیخ دُذ 27-3

 شدػْاسض ؽیوی دسهاًی سا ًام بب 27-4
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 جلطو ىفذىن:

 : درشىذف کلی 

 : )جِت ُش جلغَ یک ُذف( اىذاف کلی جلطبت

 :اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو

 :ىفذىنىذف کلی جلطو 

 :ىفذىناىذاف ًیژه جلطو 

 دس پایاى داًؾجْ قادس باؽذ

 ُیپشتشهی سا تْضیخ دُذ 28-2

 هْاسد اّسژاًظ دس عشطاى سا ًام ببشد 28-3
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 هنببع:

1- Smeltzer, S,C Brunner and Suddarths, “ Text book of Medical Surgical Nursing”(last ed) 
Philadelphia: Lippincott. 

2- Black, H, M,Hawks,J.H. , Keeen,A.M,” Medical Surgical Nursing”.(last ed)   

3-Polask, A.L., Tatro,S.E., Luckmann’sCire,” Principle and practice of  Medical Surgical 
Nursing”.(last ed). Philadelphia 

 ضخنرانی ، ، پرضع ً پبضخرًظ تذریص:

 

 ًایت برد ، پبًرپٌینت ًضبیل آهٌزغی :

 

 عٌجؼ ّ اسصؽیابی 

آصه

 ّى
 سّػ

عِن اص ًوشٍ 

کل)بش دغب 

 دسصذ(

 عاػت تاسیخ

کْئ

 یض
------ 

------------

----- 

///////////////////

//////// 

/////////////////

/////// 

آصه

ّى 

هیا

ى 

 تشم

---------    

آصه

ّى 

پای

اى 

 تشم

   ًوشٍ 29 کتبی

دضْ

س 

فؼا

ل 

دس 

 کالط

فؼالیتِای

ی 

هاًٌذ)تکا

لیف( ؽشکت 

دس پشعؼ ّ 

 پاعخ

 ػذم غیبت

   ًوشٍ 3

 

دضْس بَ هْقغ دس کالط ، اًجام هقشسات کالط ّ اًتظاسات اص داًؾجْ:

 بذث ُای ػلویتکالیف کالعی ّ ؽشکت دس 

 

نبم ً اهضبی هذیر                      نبم ً اهضبی هذرش:      

 دانػکذه EDOنبم ً اهضبی هطئٌل               گرًه:      
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تبریخ تحٌیل:                                                 

تبریخ ارضبل:                                                  

 :تبریخ ارضبل 

 

 

 

 

 بٌذی  جذّل صهاى

 سّص ّ عاػت جلغَ :

جلغ

ٍ 
 هذسط هْضْع ُش جلغَ تاسیخ

 هشّسی بش کاسبشد فشایٌذ پشعتاسی 29/6/95 1
ادوذ 

 خؾای

 اختالل دس تصْیش رٌُی اص خْد 5/7/95 2
ادوذ 

 خؾای

 تٌیذگی ّ عاصگاسی 12/7/95 3
ادوذ 

 خؾای

 : اداهَ ؽْک ّ اًْاع آى -ؽْک ّ اًْاع آى 19/7/95 4
ادوذ 

 خؾای

 صذهات ّ تشهین علْلی 26/7/95 5
ادوذ 

 خؾای

 عالوٌذی ّ عالوٌذ ؽٌاعی 3/8/95 6
ادوذ 

 خؾای

 سّیاسّیی با آىهشگ ّ هشادل  11/8/95 7
ادوذ 

 خؾای

8 17/8/95 

 هفِْم پیؾگیشی، تؼشیف ، اصْل ّ عطْح پیؾگیشی

اسائَ هذاخالت پشعتاسی اص پیؾگیشی تا -

 تْاًبخؾی

ادوذ 

 خؾای

 هیاى تشم 24/8/95 9
ادوذخؾ

 ای

11 1/9/95 
کٌتشل ػفًْت دس بیواسعتاى ،ًقؼ پشعتاس دس 

 کویتَ ُای کٌتشل ػفًْت
ادوذخؾ

 ای

11 15/9/95 
اپیذهیْلْژی،  ،هفِْم عشطاى ) تؼشیف عشطاى 

 ػلت ؽٌاعی، پاتْبیْلْژی ّ بیْلْژی عشطاى(

ادوذ 

 خؾای

12 22/9/95 
تْهْسُا ) ؽٌاخت علْل ، تفاّت علْل طبیؼی با 

عشطاى ، تغییشات علْلی ،تفاّت تْهْسُای خْػ 

 خین ّبذخین

ادوذ 

 خؾای

 پشتْدسهاًیدسهاى ُای عشطاى: جشادی ،  29/9/95 13
ادوذ 

 خؾای
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14 6/11/95 
ؽیوی دسهاًی ، ایوٌی  -دسهاى ُای عشطاى :

 دسهاًی ، گشهادسهاًی
ادوذ 

 خؾای

15 13/11/95 
پیؾگیشی اص عشطاى ّ ًقؼ پشعتاس ، عشطاى دس 

 عالوٌذی،فْسیت ُای اًکْلْژی 
ادوذ 

 خؾای

16 21/11/95 
هفِْم هؼلْلیت ّ تْاًبخؾی ، تؼشیف ، اصْل ّ 

باصتْاًی،ًْتْاًی ّ تْاًبخؾی ،اًْاع فلغفَ 

 باصتْاًی

ادوذ 

 خؾای

 هشاقبت دس بیواسی ُای داد ّ هضهي 27/11/95 17
ادوذ 

 خؾای

 

 

 


