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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

 

 

 کبرضٌبسی پزستبری :تحصیلی یرشتٍِ  هقطع پزستبری :گرٍُ آهَزشی         پزستبری الیگَدرس :داًشکذُ

  ًظزی :ذًَع ٍاح ٍاحذ 3: تعذاد ٍاحذ 1ى/ سبلوٌذاىبالبری ثشرگسپزست: ًبم درس

   ی، اًگل ضٌبسی، تغذیِ ٍ تغذیِ درهبًی ٍ هفبّین پبیِ پزستبریتطزیح، فیشیَلَصی، ثیَضیوی، هیکزٍة ضٌبس :یش ًیبزپ

  : هکبى برگساری      4-6ٍ 2-4 :سبعت               یکطٌجِ :رٍز  : زهبى برگساری كالس

 هْذی ثذاق ٍ اهیي عبلجی :هذرسیي  اهیي عبلجی :هسئَل درس         22 :تعذاد داًشجَيبى

 

  شرح دٍرُ:

ت حزکتتی،  الالدر هتبیغ الکتزٍلیتت ّتبی ثتذى ٍ هفْتَم اختت       اللهت؛ هفَْم تؼبدل ٍ اختت الدر ایي درس ثب تذریس هفبّین سیزثٌبیی حفظ س

ت تغذیِ ای، گَارش ٍ ضوبئن، دفؼی رٍدُ ای ٍ آًَرکتبل ثِ داًطجَ کوک هی ضَد تب ثب تلفیك آهَختِ ّبی خَد ثب ػلتَم پبیتِ ثتَاًتذ اس    الالاخت

سم استت  الى ٍ سبلوٌذاى استتفبدُ کٌتذد در ایتي راستتب     بالزستبری در هزافجت اس ثشرگسًظزیِ ّب ٍ هفبّین پزستبری ضوي ثِ کبر گیزی فزایٌذ پ

ى ٍ سبلوٌذاى اس پیطگیزی تتب  بالهت ثشرگسالتمَیت هْبرت ّبی تفکز خبلك در کبرثزد تطخیع ّبی پزستبری ثِ هٌظَر تآهیي، حفظ ٍ ارتمب س

 .تَاًجخطی هذ ًظز لزار گیزد

 

 ّذف كلی: 

بّین سیز ثٌبیی پزستبری ٍ ایجبد تَاًبیی در اٍ ثِ هٌظَر تلفیك آهَختِ ّبی خَد در سهیٌِ ػلَم پبیِ ثب هفبّین ٍ ًظزیِ آضٌبیی داًطجَ ثب هف

 لی ٍ هَاسیي ضزػیالّبی پزستبری ثِ ٌّگبم ارائِ هزالجت ثِ هذدجَیبى ثشرگسبل ٍ سبلوٌذ هجتٌی ثِ اغَل اخ

 

   بیٌببیٌی:اّذاف 
 ُ گَارش را ثغَر هختػز ضزح دّذددستگب یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه د1

 را ضزح دّذد یگَارض یْبیوبریث یٍ ًطبًِ ّب نیػال د2

 هزثَط ثِ آى را ضزح دّذد یٍ ضٌبخت اختالالت دستگبُ گَارش ٍ الذاهبت پزستبر یهَرد استفبدُ جْت ثزرس یػیتطخ یرٍش ّب د3

 دّذد حیضهجتال ثِ اختالالت حفزُ دّبى را تَ وبراىیدر ث یهزالجت پزستبر د4

 دّذد حیرا تَض یهجتال ثِ اختالالت هز وبراىیدرث یهزالجت پزستبر د5

 دّذد حیهؼذُ تَض یْبیوبریهجتال ثِ ث وبراىیرا در هَرد ث یهزالجت پزستبر د6

 دّذد حیرٍدُ کَچک ٍ ثشرگ را تَض یْبیوبریهجتال ثِ ث وبراىیرا در هَرد ث یهزالجت پزستبر د7

 رٍدُ را ضزح دّذد  یالتْبث یْبیوبریبى ثٍ دره عیػلل،ػالئن،تطخ د8

 آًَرکتبل راضزح دّذد یّب یوبریهجتال ثِ ث وبراىیدرهبى ٍ هزالجت ث ع،یػلل،ػالئن، تطخ د9

 دّذ د حیثذى را تَض ؼبتیهب تیثذى ٍ ػَاهل هَحزدرحفظ تؼبدل تزک ؼبتیهب تیتزک د12

 دّذ د حیثذى را تَض یّب تیثذى ٍ ػَاهل هَحز در حفظ تؼبدل الکتزٍل یّب تیالکتزٍل د11

 دذیًوب بىیثذى را ث ؼبتیهب یبثیجْت ارس یطگبّیاسهب یآسهَى ّب د12

 را هَرد ثحج لزار دّذد کیّوَستبت یّب شمیهکبً د13

 دذیًوب فیتَغ ؼبتیٍدرهبى در اختالالت حجن هب یٌیثبل نی،ػالیَلَصیشیػلل، پبتَف د14

 هَرد ثحج لزار دّذ د ؼبتیرا دراختالل حجن هب یرپزستب ٌذیثزفزا ِیثب تک یهزالجت پزستبر د15

 دّذد حیّب را تَض تیٍ درهبى اختالل الکتزٍل عیػلل،ػالئن، تطخ د16
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 دّذد حیّب تَض تیرا دراختالل الکتزٍل یپزستبر ٌذیثز فزا ِیثب تک یهزالجت پزستبر د17

 د ذیًوب بىیٍ ثبس را ث ذیٍ درهبى اختالل تؼبدل اس عیػلل،ػالئن، تطخ د18

 را ضزح دّذ یذیٍر یاًَاع هحلَل ّب د19

 ٍ هفبغل را ضزح دّذد یاسکلت ،یدستگبُ ػضالً یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه یثِ عَر اجوبل د22

 دّذد حیرا تَض یاسکلت - یدر راثغِ دستگبُ ػضالً یػیتطخ یّب یبثیارس د21

 را ضزح دّذد یلبلت گچ یدارا وبریاس ث یپزستبر یهزالجتْب د22

 تزاکطي را ضزح دّذد یدارا وبریاس ث یپزستبر یتْبهزالج د23

 لزار گزفتِ را ضزح دّذد یارتَپذ یکِ تحت ػول جزاح یوبریاس ث یپزستبر یهزالجتْب د24

 را ضزح دّذد یاسکلت یػضالً یاختالالت هزثَط ثِ تزٍهب د25

 ّب را ضزح دّذد یػَارؼ ضکستگ د26

 دّذد حیرا تَض اسکلتی – یػضالً یثِ تزٍهبهجتال  وبریٍ درهبى ث یپزستبر یهزالجتْب د27

 را ضزح دّذد یاستخَاً کیاختالالت هتبثَل د28

 را ضزح دّذد یاستخَاً کیهجتال ثِ اختالالت هتبثَل یٍ درهبى هذدجَ یپزستبر یهزالجتْب د29

 دّذد حیرا تَض اسکلتی – یػضالً ستنیس یػفًَ یْبیوبریث د32

 را ضزح دّذد یاسکلت یػضالً ستنیهجتال ثِ ػفًَت س یدجٍَ درهبى هذ یپزستبر یهزالجتْب د31

 هزثَعِ را ضزح دّذد یپزستبر یٍ هزالجتْب یاستخَاً یتَهَرّب د32

 دّذد حیدست ٍ پب را تَض غیاختالالت ضب د33

 دّذد حیهزثَعِ را تَض یپزستبر یهفػل ٍ هزالجتْب یجزاح د34

 دّذ د حیٌذ را تَضثبفت ّوج یَلَصیشیٍ ف یآًبتَه یثِ عَر اجوبل د35

 دّذد حیدر راثغِ ثب اختالالت ثبفت ّوجٌذ را تَض یػیتطخ یّب یبثیارس د36

 ثبفت ّوجٌذ را ضزح دّذد غیضب یْبیوبریدر ث یپزستبر یهزالجتْب د37

 
 ّبی تذريس:شیَُ

 ☒ پزسص ٍ پبسخ        ☐ سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ  ☒ سخٌزاًی

 ☐ (TBL) یبدگیزی هجتٌی ثز تین  ☐ (PBL) هجتٌی ثز حل هسئلِیبدگیزی   ☒ ثحج گزٍّی

 :سبیز هَارد

 

 :ٍظبيف ٍ تکبلیف داًشجَ

 ضزکت فؼبل در جلسبت 

 فیثِ سَاالت ٍ اًجبم ثِ هَلغ تکبل ییپبسخ گَ

 در گفتگَّب ضزکت

 

 :قَاًیي ٍ هقررات كالس

 داًلَد ثِ هَلغ هغبلت ثبرگشاری ضذُ

 

 ٍسبيل آهَزشی:   

 ☐ ٍة سزٍیس کالس آًالیي    ☐ سبهبًِ هذیزیت یبدگیزی         ☒ کبهپیَتز          ☐ پزٍصکتَرٍیذئَ  ☐ ٍایت ثزد

 :  ثجزیذ( لغفبً ًبم)  سبیز هَارد        ☒ سبهبًِ آسهَى هجبسی فزادیذ
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 ّبی هختلف داًشجَ: ًحَُ ارزشیببی داًشجَ ٍ سْن ّر كذام از فعبلیت

 ًورُ از بیست فعبلیت رديف

 ًورُ 2 بلیف در سبهبًِ ًَيذ در زهبى هقرراًجبم تک 1

 ًورُ 3  ّبی كالسی در سبهبًِ ًَيذ آزهَى 2

 ًورُ 0 ّبی هجبزی آًاليي حضَر در كالس 3

 ًورُ 7 هستوراهتحبى  4

 ًورُ 8 اهتحبى پبيبى ترم 5

 

 

 ًَع آزهَى

  ☐ غلظ -غحیح ☒ جَر کزدًی           ☒ ایچٌذگشیٌِ       ☐ پبسخ کَتبُ     ☒ تطزیحی

  

 :)لطفب ًبم ببريذ(: ْبدی برای هطبلعِهٌببع پیشٌ
 

 :هٌببع اًگلیسی

 

Brunner, L. S., Smeltzer, S. C. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2014). Brunner & 

Suddarth’s Textbook of Medical-surgical Nursing: Suzanne C. Smeltzer...[et Al.]: Wolters Kluwer Health 
 

 

 هٌببع فبرسی:

 تزجوِ ی ثزًٍز ٍ سَدارثد تزجوِ ی اًتطبرات جبهؼِ ًگز ٍ سبلوی 
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 بٌذی ارائِ برًبهِ درس جذٍل زهبى

 ػٌَاى جلسِ تبریخ ردیف
سبػت  ّبی تکویلی جلسبت آفالیي فؼبلیت ضیَُ ارائِ جلسِ

 ثزگشاری 
 هذرس

 گفتگَ تکلیف خَدآسهَى آفالیي آًالیي

1 26/11/99 
هزٍری ثز آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی 

 دستگبُ گَارش
☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
 اهیي عبلجی 4-2

2 26/11/99 
رٍش ّبی تطخیػی در ثیوبری 

 ّبی دستگبُ گَارش

 اهیي عبلجی 6-4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

3 3/12/99 
لَلِ گذاری دستگبُ گَارش ٍ رٍش 

 ّبی خبظ تغذیِ ای
☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
4-2 

 اهیي عبلجی

 اهیي عبلجی 4-6 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ دّبى  ت حفزُالالختا 3/12/99 4

 اهیي عبلجی 2-4 ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ت هزیالالاخت 12/12/99 5

 اهیي عبلجی 4-6 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ثیوبری ّبی هؼذُ 12/12/99 6

 اهیي عبلجی 2-4 ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ ت رٍدُ ایالالاخت 17/12/99 7

8 17/12/99 
ی هشهي رٍدُ، ت التْبثالالاخت

 ایلئَستَهی دائوی، رکتَکَلکتَهی

 اهیي عبلجی 6-4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

9 24/12/99 

اًسذاد رٍدُ، سزعبى کَلَ رکتبل، 

کلستَهی، پَلیپ کَلَى ٍ رکتَم، 

آثسِ آًَرکتبل، فیستَل همؼذ، فیطز 

همؼذ، ّوَرٍئیذّب، سیٌَس یب 

 کیست پبیلًَیذال

☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 

4-2 

 عبلجی اهیي

12 24/12/99 

، ػَاهل تزکیت هبیؼبت ثذى

تؼبدل تزکیت هبیؼبت  هَحزدرحفظ

ثذى الکتزٍلیت ّبی ثذى ٍ ػَاهل 

هَحز در حفظ تؼبدل الکتزٍلیت ّبی 

ثذى آسهَى ّبی اسهبیطگبّی جْت 

 ارسیبثی هبیؼبت ثذى

 اهیي عبلجی 6-4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

11 15/1/1422 
ل، ػل-هکبًیشم ّبی ّوَستبتیک 

 پبتَفیشیَلَصی
☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
4-2 

 اهیي عبلجی

12 15/1/1422 

ئن، تطخیع ٍ درهبى الػلل،ػ

ل الکتزٍلیت ّبی سذین ٍ الاخت

هزالجت پزستبری ثب تکیِ ثز -پتبسن 

ل الفزایٌذ پزستبری را دراخت

 الکتزٍلیت ّبی سذین ٍ پتبسین

 اهیي عبلجی 6-4 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

13 22/1/1422 

ئن، تطخیع ٍ درهبى الل،ػػل

ل الکتزٍلیت ّبی فسفز، الاخت

 کلسین ٍ هٌیشین 

☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
4-2 

 اهیي عبلجی

 اهیي عبلجی 4-6 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ػذم تؼبدل کلزایذ 22/1/1422 14

 اهیي عبلجی 2-4 ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ درهبى ثب هبیؼبت ٍریذی  29/1/1422 15

16 29/1/1422 
، هزٍری ثز درس ٍ تکبلیفهؼزفی 

آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دستگبُ 

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 6-4 
 هْذی ثذاق
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اسکلتی ، ثزرسی ٍ  – ًیالػض

 اسکلت –ًی الهؼبیٌِ سیستن ػض

17 5/2/1422 
ضکستگی ّب، فزایٌذ تزهین، هزالجت 

 ٍ درهبى لبلت گچی
☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
 هْذی ثذاق 4-2

18 5/2/1422 
سبیز هزالجتْبی تزاکطي ، جزاحی ٍ 

 تَاى ثخطی

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 6-4 
 هْذی ثذاق

19 12/2/1422 
آسیجْبی لیگبهٌت ٍ تبًذٍى ، لغغ 

 اًذام ، ضکستگیْبی اختػبغی
☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
 هْذی ثذاق 4-2

22 12/2/1422 

 ( ثیوبریْبی هتبثَلیک استخَاًی

سی ، ثیوبری الاستئَپزٍس ، استئَهب

 (پبصُ ، درد پطت ٍ کوز

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 6-4 

 هْذی ثذاق

21 19/2/1422 
 (ًی اسکلتیالثیوبریْبی ػفًَی ػض

 ) استئَهیلیت ، آرتزیت ػفًَی
☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
 هْذی ثذاق 4-2

22 19/2/1422 
 تالالاخت –تَهَرّبی استخَاًی 

 پب ، جزاحی هفػل ٍ دست

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 6-4 
 هْذی ثذاق

23 26/2/1422 

هزٍری ثز آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی ثبفت 

، ارسیبثی ّبی تطخیػی در ّوجٌذ 

 راثغِ ثب ثیوبریْبی ثبفت ّوجٌذ

☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 

 هْذی ثذاق 4-2

24 26/2/1422 
آرتزیت رٍهبتَئیذ ، ثیوبری استحبلِ 

 ای هفػل

☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 6-4 
 هْذی ثذاق

25 2/3/1422 

لَپَس اریتوبتَس ، اسکلزٍس 

سیستویک پیطزًٍذُ ٍ سبیز 

 ثیوبریْبی ثبفت ّوجٌذ

☐ 

☒ ☐ ☒ ☒ 
 هْذی ثذاق 4-2

 

 


