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 بِ ًبم خـذاًٍذ جـبى آفـريي

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 آموزشي ریسیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 ٍاحذی( دٍبزای یک درط  ِعبعت دٍی  جلغِ 17)بزای یک دٍرُ درط کبهل، بزای هثبل:  

  درس: هطخصبت كلي

 

 کبرشٌبط پزعتبری تحصیلي: یرضتٍِ  هقغع      داخلی جزاحی گرٍُ آهَزضي:         پزعتبری الیگَدرس داًطکذُ:

  :ذًَع ٍاح       ٍاحذ 2/1 تعذاد ٍاحذ:بیوبری ّبی قلب ٍعرٍق(       پرستبری در )    2 بسرگسبالى ٍسبلوٌذاىپرستبری : ًبم درس

  تئَری

  (1)پزعتبری بشرگغبالى ٍ عبلوٌذاى   -فبرهبکَلَصی  :یص ًیبزپ

 هجبسی ٍ ببرگذاری در عبهبًِ ًَیذ : هکبى برگساری     8-10   :سبعت              دٍشٌبِ :رٍز               : زهبى برگساری كالس

    آلبی هْذی بذاق :هسئَل درس         ًفز 14  :تعذاد داًطجَيبى

 آرسٍ شبّغَاریآلبی هْذی بذاق ٍ خبًن  :هذرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(

 

ایي درض شاهل اختالالت دفؼی ٍ کلیَی، ظیعتن تَلیذ هثل زًاى ٍ هرداى، پعتاى، اختالالت گردغ خَى ٍ تٌفعی هی باشذ.  :درس هعرفي

هفاّین پرظتاری ٍ هْارت ّای ٍ از ًظریِ ّا ٍ ضوي تذریط بِ داًشجَ کوک هی شَد آهَختِ ّای خَد را با آهَختِ ّای لبلی تلفیك ًوَدُ 

 تفکر خالق ٌّگام کاربرد فرایٌذ پرظتاری در هرالبت از هذدجَیاى بسرگعاالى ٍ ظالوٌذ بْرُ گیرد.

 

  ()لغفب ضرح دّیذّذف كلي: 

 ) آرزٍضبّسَاری( تذريس گرديذ. هذرس تَجِ ضَد از ايي درس فقظ بخص هربَط بِ بیوبری ّبی گردش خَى تَسظ

، ًارظائی  MIشاهل) آًاتَهی ٍفیسیَلَشی، هؼایٌات بالیٌی، ظاهاًذّی بیواراى باآًصیي صذری ،  گردغ خَى اختالالتآشٌائی داًشجَیاى با 

 ّای ػرٍق هحیطی ، شریاًی ، ٍریذی ٍ اختالل لٌفاٍی (  للب ، اختالالت دریچِ ای، بیواری ػفًَی للب، ظاهاًذّی بیواری

 

 ٍاقع ّوبى اّذاف كلي عرح درس است()در  بیٌببیٌي:اّذاف 
لببل  اّذاف بیٌببیٌی دّذ. ٍ هحَرّبی اصلی بزًبهِ را ًشبى هیاعت تز  تز ٍ شفبف رٍشي ،ًغبت بِ اّذاف کلی کِ اعت ّذف کلی بِ اجشای تخصصی شکغتي، هٌظَر)

 .(ّغتٌذکِ در ٍالع ّوبى اّذاف رفتبری اعت  ٍیضُ تزی بِ ًبم اّذاف تمغین شذى بِ اجشای اختصبصی

 دانشجو قادر باشد  : 

 ( آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی بیواری ّای للبی را تشریح کٌذ .1

 آترٍاظکلرٍزیط ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح دّذ. اختالل ( 2

 تفعیر ًوایذ( آًصیي صذری ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را 3

4 )MI ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح دّذ ، 

 ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح دّذ للب ( اختالالت دریچِ ای5

 اًَاع آى ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح دّذللبی ٍ ( بیواری ّای ػفًَی 6

 ی للبی ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح دّذ( ًارظائ7

 کٌذ. تحلیل را  ػرٍق خًَی( فیسیَلَشی ٍ آًاتَهی 8
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 ( اختالالت شریاًی ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح دّذ9

 دّذ ( اختالالت ٍریذی ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح11

 ( اختالالت لٌفاٍی ، ػلل ، ػالئن ، تشخیص ، درهاى ٍ پرظتاری آى را تَضیح دّذ11

 ّبی تذريس:ضیَُ

      پزعش ٍ پبعخ             عخٌزاًی بزًبهِ ریشی شذُ            عخٌزاًی

     (TBL) یبدگیزی هبتٌی بز تین      (PBL) یبدگیزی هبتٌی بز حل هغئلِ      بحث گزٍّی

 طرح سناریو مرتبط با مباحث درسی :عبیز هَارد

 

 :(در جلغبت آفالیي ٍ جلغبت آًالیي بِ تفکیک) ٍظبيف ٍ تکبلیف داًطجَ

 ارائِ در جلغِ آًالیي هشکل هغزح شذُ بیوبر للبی بز اعبط عٌبریَ ٍ حل  بزای کبر در گزٍُ  -

 اًجبم دادى تکلیف ٍ لزار دادى  هتي آى در عبهبًِ ًَیذ در ٍلت تعییي شذُ  -

 آهبدگی جْت پزعش ٍ پبعخ در جلغبت آًالیي اس ّوِ جلغبت کالعی ارائِ شذُ لبلی -

 

 )در جلغبت آفالیي ٍ جلغبت آًالیي بِ تفکیک(: قَاًیي ٍ هقررات كالس

 جلغِ آًالیي : 

تعییي شذُ هی ببیغت در کالط اًالیي حضَر داشتِ ببشٌذ، عذم حضَر در جلغِ اًالیي بِ هعٌبی ّوِ داًشجَیبى در عبعت اس لبل  -

 یک جلغِ غیبت اعت

 ّوِ داًشجَیبى هی ببیغت آهبدگی ارائِ تکبلیف خَد ، عبك بزًبهِ ریشی ، در کالط اًالیي را داشتِ ببشٌذ -

 کالط آًالیي اشکبالت خَد را هغزح کزدُ ٍ رفع ًوبیٌذّوِ داًشجَیبى هی ببیغت جلغبت لبلی کالط را هغبلعِ ٍ در  -

 در کالط آًالیي ارسشیببی بِ صَرت پزعش ٍ پبعخ اًجبم خَاّذ شذ. -

 جلغِ آفالیي:

 ّوِ داًشجَیبى هَظف ّغتٌذ جلغبت آفالیي را کِ عبك بزًبهِ در عبهبًِ ًَیذ ببرگشاری هی گزدد، هشبّذُ ٍ هغبلعِ ًوبیٌذ -

عبعت بعذ اس ببرگشاری ّز جلغِ اسعزیك گزٍُ ٍاتظ آپ در کالط آًالیي یب  48اشکبالت خَد در حذاکثز  ّوِ داًشجَیبى هی ببیغت -

 در عبهبًِ ًَیذ، هغزح ًوبیٌذ تب پبعخ دریبفت کٌٌذ.
 

 ٍسبيل آهَزضي:   

  ٍة عزٍیظ کالط آًالیي    عبهبًِ هذیزیت یبدگیزی              کبهپیَتز              پزٍصکتَرٍیذئَ   ٍایت بزد

 :  ببزیذ( لغفبً ًبم)  عبیز هَارد        عبهبًِ آسهَى هجبسی فزادیذ 
 

 ّبی هختلف داًطجَ: ًحَُ ارزضیببي داًطجَ ٍ سْن ّر كذام از فعبلیت

 

 ًورُ از بیست فعبلیت رديف

 3 اًجبم تکبلیف در سبهبًِ ًَيذ در زهبى هقرر 1

 2 سبهبًِ ًَيذّبی كالسي در  آزهَى 2

 2 ّبی هجبزی آًاليي حضَر در كالس 3

 2 هستوراهتحبى  4

 11 اهتحبى پبيبى ترم 5

 ًَع آزهَى

    غلظ -صحیح   جَر کزدًی     ایچٌذگشیٌِ    پبعخ کَتبُ     تشزیحی

 ----------- )لغفب ًبم ببزیذ( عبیز هَارد
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 :ببريذ()لغفب ًبم : هٌببع پیطٌْبدی برای هغبلعِ
 

 :هٌببع اًگلیسي

-Smeltzer,SC& Bare.B.( 2018) . Brunner & Suddarth Text Book of Medical Surgical Nursing. (14th ed) 

.Lippincott Williams & Willkins.  
 هٌببع فبرسي:

حلیوِ اهیٌی.  .. ترجوِ: هالحت ًیکرٍاى هفرد ( . پرظتاری داخلی جراحی بیواری ّای للب ٍػرٍق ٍخَى2118)  ظَدارث ٍ برًٍر -

 . تْراى ًشر جاهؼِ ًگر ، 14ٍیراظت  ظیذ هعلن هْذٍی شْری، شالِ هحوذ ػلیْا. 

 تَضیحبت هْن:

  ِکزدبِ صَرت آفالیي ٍ یب آًالیي بزگشار  تَاى را هیّزجلغ. 

 بِ عٌَاى اعتبًذارد پبیِ هحغَة  ،جلغِ بِهزبَط ای  اری هحتَای چٌذرعبًِذببرگ ،در صَرت اًتخبة جلغِ بِ صَرت آفالیي

تَاًیذ ًغبت بِ  هی ،بٌببزایي .ّبی جلغبت آفالیي ًیش اعتفبدُ ًوبیذ هبصٍلعبیز تَاًذ عالٍُ بز آى اس  گزدد ٍ اعتبد درط هی هی

 گذاری بخش هبصٍل جلغبت آفالیي در عتَى هزبَعِ الذام ًوبییذ. عالهت

  کالط  ، ععی شَد کوتزسیبد اعتشبکِ در عبعبتی کِ تزافیک  عْذُ هذرط اعت ٍلی تزجیحبًاًتخبة سهبى ارائِ جلغبت آًالیي بز

 .شَد بزگشار
 

 بٌذی ارائِ درس جذٍل زهبى

 عٌَاى جلغِ تبریخ ردیف
عبعت  ّبی تکویلی جلغبت آفالیي فعبلیت شیَُ ارائِ جلغِ

 بزگشاری 
 هذرط

 گفتگَ تکلیف خَدآسهَى آفالیي آًالیي

* * 
آشٌایی با درض، تکالیف ٍ شرح 

 شبّغَاریآرسٍ       10-8 طرح درض

1 15/6/00 
آًاتَهی ٍفیسیَلَشی للب ٍ هؼایٌات 

 بالیٌی
     " 

" 

 " "      آًصیي صذری  –آترٍاظکلرٍزیط  22/6/00 2

 " "      اًفارکتَض هیَکارد 29/6/00 3

 " "      اختالالت دریچِ ای للب 12/7/00 4

 " "      بیواری ّای ػفًَی للب 19/7/00 5

 " "      ًارظائی للبی 26/7/00 6

 " "      فیسیَلَشی ٍآًاتَهی ػرٍق  3/8/00 7

 " "      بررظی اختالالت شریاًی 10/8/00 8

 " "      بررظی اختالالت ٍریذی ٍلٌفاٍی 17/8/00 9

* * 
 رفغ اشکال ٍ

 " "      ارائِ تکالیف

 

 


