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 پرستبری :گريٌ آمًزشی                                      بريجردپرستبری   :داوشکذٌ

 97-98 ديمویمسبل : تحصیلی ویمسبل تحصیلی ي سبل          پرستبری اسیکبرشه :تحصیلی یرشتٍي مقطع 

  ًظشی :دوًع ياح               3:تعذاد ياحذ                (1)ثضسگؼبالى ٍ ػبلوٌذاىپشػتبسی : وبم ياحذ درسی

ؿٌبػی، تغزیِ ٍ تغزیِ دسهبًی، هفبّین پبیِ  ٍطی، ثیَؿیوی، هیکشٍة ؿٌبػی، اًگلتـشیح، فیضیَل :یش ویبزپ

  8-10یکـٌیجِ       8-10ؿٌجِ : سٍص   : مبن برگساری کالسز                                        پشػتبسی

ػحش رٍالٌَسی  :مسئًل درس               40 :تعذاد داوشجًیبن

 ػحش رٍالٌَسی، دکتش فبطوِ گَدسصی، ّیَا هحوذی (:ثِ تشتیت حشٍف الفجب) اسبتیذ

 12-13، ػبػت ّوِ سٍصّبی ّفتِ :سبعبت مشبيرٌ بب داوشجً

  (لطفب شرح دَیذ) :شرح ديرٌ

دس هبیغ الکتشٍلیت ّبی ثذى ٍ  تؼبدل ٍ اختالل دس ایي دسع ثب تذسیغ هفبّین صیش ثٌبیی حفظ ػالهت، هفَْم

ثِ داًـجَ کوک هی کٌذ  ، اختالالت تغزیِ ای، گَاسؽ ٍ ضوبئن، دفؼی سٍدُ ای ٍ آًَسکتبلاختالالت حشکتی هفَْم

تب ثب تلفیك آهَختِ ّبی خَد ثب ػلَم پبیِ ثتَاًذ اص ًظشیِ ّب ٍ هفبّین پشػتبسی ضوي ثِ کبسگیشی فشایٌذ پشػتبسی 

دس ایي ساػتب الصم اػت تمَیت هْبست ّبی تفکش خالق دس کبسثشد . ى ٍ ػبلوٌذاى اػتفبدُ کٌذدس هشالجت اص ثضسگؼبال

تـخیق ّبی پشػتبسی ثِ هٌظَس تبهیي، حفظ ٍ استمبء ػالهت ثضسگؼبالى ٍ ػبلوٌذاى اص پیـگیشی تب تَاًجخـی هذ 

 .ًظش لشاس گیشد

 (لطفب شرح دَیذ): َذف کلی

یی پشػتبسی ٍ ایجبد تَاًبیی دس اٍ ثِ هٌظَس تلفیك آهَختِ ّبی خَد دس صهیٌِ ػلَم آؿٌبیی داًـجَ ثب هفبّین صیش ثٌب

ٍ ػبلوٌذ هجتٌی ثِ اكَل  ائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبلپبیِ ثب هفبّین ٍ ًظشیِ ّبی پشػتبسی ثِ ٌّگبم اس

 اخاللی ٍ هَاصیي ؿشػی

 

( بىًیسیذاَذاف را بب تًجٍ بٍ حیطٍ َب ي سطًح مختلف ):بیىببیىیاَذاف 

 :اًتظبس هی سٍد داًـجَ پغ اص پبیبى تشم لبدس ثبؿذ

 .آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی دػتگبُ گَاسؽ ٍ چگًَگی ثشسػی ٍ ؿٌبخت ایي ػیؼتن سا ؿشح دّذ( 1

 .ّبی تغزیِ دس هذدجَیبى  سا ؿشح دّذؿشایط ٍ الگَّبی تغزیِ فشد ػبلن، ػَء تغزیِ ٍ اًَاع سٍؽ( 2

 سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی( اؿتْبیی ٍ پشخَسی ػلجیچبلی، ثی)ٍاسد ػَء تغزیِ ّبی پشػتبسی دس مهشالجت( 3

 .ؿشح دّذ

سا ثش اػبع فشایٌذ ( اختالالت دّبى، دًذاى ٍ غذد ثضالی)ّبی پشػتبسی دس اختالالت ّضن ٍ جزة هشالجت( 4

 .ؿشح دّذ پشػتبسی

 .ؿشح دّذ سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی( یفالکغدیؼفبطی، آؿبالصی ٍ س)ّبی پشػتبسی دس اختالالت هشی هشالجت( 5

سا ثش اػبع فشایٌذ ( گبػتشیت حبد ٍ هضهي، صخن هؼذُ، ػشطبى هؼذُ)ّبی پشػتبسی دس اختالالت هؼذُ هشالجت( 6

 .ؿشح دّذ پشػتبسی
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، اختالالت التْبثی، کَلیت اٍلؼشاتیَ، اػْبل، ثیوبسی کشٍى)ای ّبی پشػتبسی دس اختالالت سٍدُهشالجت( 7

 .ؿشح دّذ سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی( ّبی اًگلیآپبًذیؼیت، پشیتًَیت، گبػتشٍاًتشیت، ػفًَت

پزیش، ّبی پشػتبسی دس تَهَسّب ٍ ػشطبى سٍدُ، ّشًی، دیَستیکَل سٍدُ، اًؼذاد سٍدُ، ػٌذسم سٍدُ تحشیکهشالجت( 8

 .ؿشح دّذ تشٍهبّبی سٍدُ، تشٍهبّبی سٍدُ سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی

-ّبی پشػتبسی دس ّوَسٍئیذ، کیؼت پبیلًَیذال، فیـشآًبل، ػشطبى آًَسکتبل، آثؼِ سکتبل، یجَػت ٍ ثیهشالجت( 9

 .ؿشح دّذ اختیبسی هذفَع سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی

ػیؼتیت ٍ اًَاع ّپبتیت، آثؼِ کجذ، ػشطبى کجذ، کلِ)ّبی پشػتبسی دس اختالالت کجذ، کیؼِ كفشا هشالجت( 10

 .سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذ( کیؼِ كفشا ػشطبى

سا ثش اػبع فشایٌذ ( اًَاع پبًکشاتیت، كذهبت ٍ ػشطبى پبًکشاع )ّبی پشػتبسی دس اختالالت پبًکشاع هشالجت( 11

 .پشػتبسی ؿشح دّذ

 .آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی ػیؼتن ػضالًی حشکتی، چگًَگی ثشسػی ٍ ؿٌبخت دػتگبُ حشکتی سا ؿشح دّذ (12

كذهبت ػیؼتن )لجت پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ اختالالت ػیؼتن حشکتی ٍ ثبفت ّوجٌذ ؿبهل هشا (13

سا ثش اػبع (ػضالًی، حشکتی ٍ هفبكل، ؿکؼتگی ّب ٍ اًَاع آى، دس سفتگی ّب، پیچ خَسدگی ٍ کـیذگی ّب

 .فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذ

ى، اػتئَپشٍص، ثیوبسی پبطُ، اػتئَهبالػی، هشالجت پشػتبسی اص هجتالیبى ثِ اختالالت هتبثَلیکی اػتخَا (14

 .ًمشع ٍ آستشیت ًمشػی، ّیپشکبلوی ٍ ّیپَکبلوی سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذ

 .هشالجت پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ اػتئَآستشیت سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذ (15

اػتئَهیلیت، آستشیت ػفًَی، ػل اػتخَاى  هشالجت پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ ػفًَت ّبی اػتخَاًی، (16

 .ٍ هفبكل سا ؿشح دّذ

 .هشالجت ّبی ٍیظُ پشػتبسی اص هجتالیبى ثِ تَهَسّبی اػتخَاى سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذ (17

هشالجت ّبی پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ اختالالت ثبفت ّوجٌذ، آستشیت سٍهبتَئیذ، لَپَع  (18

 .سٍدسهی سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذاسیتوبتَػیؼتویک ٍ اػکل

. هفبّین پبیِ دس تؼبدل هبیؼبت ٍ الکتشٍلیت ّب سا تـشیح ًوبیذ (19

.  سا ثطَس جذاگبًِ تـشیح ًوبیذ( افضایؾ یب کبّؾ حجن ) اختالل حجن هبیؼبت دس ثذى  (20

 .دسا تَضیح دُ( ّیپًَبتشهی ٍ ّیپش ًبتشهی) میاختالل دس تؼبدل ٍ تجبدل الکتشٍلیت ػذ (21

 .سا تَضیح دّذ( ّیپَ ٍ ّیپش کبلوی)  میاختالل دس تؼبدل ٍ تجبدل الکتشٍلیت پتبع (22

 .سا تَضیح دّذ( ّیپَ ٍ ّیپشکلؼوی) میاختالل دس تؼبدل ٍ تجبدل الکتشٍلیت کلغ (23

  .سا تَضیح دّذ( ّیپَ ٍ ّیپشفؼفبتوی)اختالل دس تؼبدل ٍ تجبدل الکتشٍلیت فؼفش (24

 .سا تَضیح دّذ( هییصیّیپَ ٍ ّیپشهي)میصیلیت هياختالل دس تؼبدل ٍ تجبدل الکتشٍ (25

 .سا تَضیح دّذ( ّیپَ ٍ ّیپشکلشهی)اختالل دس تؼبدل ٍ تجبدل الکتشٍلیت کلش (26

 .سا تـشیح ًوبیذ( اػیذٍص ٍ آلکبلَص تٌفؼی) تؼبدل اػیذ ٍ ثبص ٍ اختالالت هشثَطِ  (27

 . سا تـشیح ًوبیذ( اػیذٍص ٍ آلکبلَص هتبثَلیک ) تؼبدل اػیذ ٍ ثبص ٍ اختالالت هشثَطِ  (28
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: َبی تذریسشیًٌ

* پشػؾ ٍ پبػخ*  ػخٌشاًی ثشًبهِ سیضی ؿذُ*     ػخٌشاًی

 *(TBL)یبدگیشی هجتٌی ثش تین * (PBL)یبدگیشی هجتٌی ثش حل هؼئلِ* ثحث گشٍّی

 ----------------- (ثشیذلطفبً ًبم ة) ػبیش هَاسد

 

 
 

( لطفب شرح دَیذ) :يظبیف ي تکبلیف داوشجً

 ی جلؼبت کالعمحضَس ثِ هَلغ دس توب .1

 هـبسکت فؼبل دس هجبحث کالػیٍ ٍسٍد ثِ کالع ثب هطبلؼِ لجلی دس خلَف هَضَع ثحث کالػی  .2

 (الم ًخَاّذ ؿذدس كَست ػذم اسائِ ًوشُ ًْبیی اع)اسائِ تکبلیف خَاػتِ ؿذُ تب لجل اص اتوبم تشم  .3

دس كَست ػذم سػبیت طجك هلَثبت ؿَسای آهَصؿی )ػذم اػتفبدُ اص گَؿی تلفي ّوشاُ دس کالع  .4

( داًـکذُ ثب داًـجَی خبطی ثشخَسد خَاّذ ؿذ

 

 

 

:   يسبیل کمک آمًزشی

*  پشٍطکتَس اػالیذ  ختِ ٍ گچت*         ٍایت ثشد

 -------------- (لطفبً ًبم ثجشیذ)  ػبیش هَاسد

 

 

 

 (از ومرٌ کل) :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیببی ي 

     ًوشُ دسكذ 10اًجبم تکبلیف     ًوشُ   دسكذ 80 آصهَى پبیبى تشم

دسكذ ًوشُ  5کَئیضّب                  ًوشُ دسكذ 5ؿشکت فؼبل دس کالع 

 

 

 

وًع آزمًن 

  غلط -حیحف     جَس کشدًی         * ایچٌذگضیٌِ    *  پبػخ کَتبُ   *  تـشیحی

 ----------- (لطفب ًبم ثجشیذ) ػبیش هَاسد
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: (لطفب وبم ببریذ): مىببع پیشىُبدی برای مطبلعٍ

- Smeltzer , S.C. , & Bare,B .(the last edition) . Brunner and suddarths. Text Book       

 Medical Surgical Nursing.  Philadelphia: Lippincott.  

-Black , J.M ., Hawks, J.H. , Keene , AM. (the last edition) Medical Surgical Nursing. 

       Phila: Saunders.   

-Polaski, A.L. , SE (the last edition) . Luckmann,s Core Principle and Practice of 

Medical Surgical Nursing.  Philadelphia : Saunders.  
 

 

 

 

ی درسارائٍ لیبت ک جذيل َفتگی  

استبد مربًط عىًان مطبلب تبریخ جلسٍ 

 اسکلتی –ارزیببی عملکرد دستگبٌ عضالوی  13/11/1397 1

ػیؼتن   هشٍسی ثش آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی

 حشکتی -ػضالًی

ثشسػی ٍ ؿٌبخت دػتگبُ حشکتی، تبسیخچِ 

 ػالهتی، اًجبم هؼبیٌبت فیضیکی

 اسصؿیبثی تـخیلی

 خبًن رٍالٌَسی

 

 آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی دػتگبُ گَاسؽ  14/11/1397 2

 چگًَگی ثشسػی ٍ ؿٌبخت ػیؼتن گَاسؽ

گَدسصی فبطوِ دکتش 

وحًٌ مراقبت از مبتالیبن بٍ اختالالت  20/11/1397 3

 اسکلتی –عضالوی 
 ثیوبس داسای لبلت گچی، اػپلیٌت یب ثشیغ

 ثیوبس داسای فیکؼبتَس خبسجی

 

 خبًن رٍالٌَسی

 

 

ؿشایط ٍ الگَّبی تغزیِ فشد ػبلن، ػَء تغزیِ ٍ  21/11/1397 4

ّبی پشػتبسی ّبی تغزیِ ٍ هشالجتاًَاع سٍؽ

 هشثَطِ

گَدسصی  فبطوِ دکتش

وحًٌ مراقبت از مبتالیبن بٍ اختالالت  27/11/1397 5

 اسکلتی –عضالوی 

 ثیوبس تحت تشاکـي

 خبًن رٍالٌَسی
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  ثیوبس تحت ػول جشاحی استَپذی

ّبی پشػتبسی دس اختالالت دّبى، تهشالت 28/11/1397 6

 هشی 

گَدسصی  فبطوِ دکتش

مراقبت ي درمبن مبتالیبن بٍ اختالالت  4/12/1397 7

 اسکلتی –عضالوی 

 کوشدسد

 ثیوبسی ّبی ؿبیغ اًذام فَلبًی

 ....(ٍالگَع ٍ  –ّبلَع ) ثیوبسی ّبی ؿبیغ پب 

اػتئَپشٍص، )اختالالت هتبثَلیکی اػتخَاى 

ٍهبالػی، ًمشع ٍ آستشیت ثیوبسی پبطُ، اػتئ

 ...(ًمشػی ٍ 

 

 

 گَدسصیفبطوِ دکتش  ّبی پشػتبسی دس اختالالت هؼذیهشالجت 5/12/1397 8

 

مراقبت ي درمبن مبتالیبن بٍ اختالالت  11/12/1397 9

 اسکلتی –عضالوی 
اػتئَهیلیت، )ػفًَت ّبی ػضالًی اػکلتی

 ....(آستشیت ػفًَی ٍ 

 تَهَسّبی اػتخَاى

ٍسی خبًن رٍالي

 ّبی پشػتبسی دس اختالالت سٍدُهشالجت 12/12/1397 10

 پرستاری مربوطه کَچک

 

گَدسصی فبطوِ دکتش 

مراقبت ي درمبن مبتالیبن بٍ تريمبی  18/12/1397 11

 اسکلتی –عضالوی 
 کَفتگی، سگ ثِ سگ ؿذى ٍ پیچ خَسدگی

 دسسفتگی ّبی هفللی

 آػیت ثِ تبًذٍى، لیگبهٌت ٍ هٌیؼک

ی خبًن رٍالٌَس

 ّبی پشػتبسی دس اختالالت سٍدُهشالجت 19/12/1397 12

ثضسگ 

گَدسصی فبطوِ دکتش 

مراقبت ي درمبن مبتالیبن بٍ تريمبی  25/12/1397 13

 اسکلتی –عضالوی 
 ؿکؼتگی ّب

 ؿکؼتگی دس هٌبطك خبف

خبًن رٍالٌَسی 

گَدسصی فبطوِ دکتش  ّبی پشػتبسی دس اختالالت همؼذیهشالجت 26/12/1397 14

 

خبًن رٍالٌَسی مراقبت ي درمبن مبتالیبن بٍ تريمبی  17/1/1398 15
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 اسکلتی –عضالوی 
 كذهبت ٍسصؿی

 آػیت ّبی ؿغلی دػتگبُ حشکتی

 آهپَتبػیَى

گَدسصی  فبطوِ دکتش ّبی پشػتبسی دس اختالالت کجذهشالجت 18/1/1398 16

خبًن رٍالٌَسی اداهِ هجحث لجل  24/1/1398 17

ّبی پشػتبسی دس اختالالت کیؼِ لجتهشا 25/1/1398 18

 كفشا

گَدسصی  فبطوِ دکتش

آة ٍ  یٍلَطیصیف ُیپب میثب هفبُ ییآؿٌب 31/1/1398 19

 عیٍ اختالالت حجن هب ّب تیالکتشٍل

 یهحوذ یآلب

گَدسصی  فبطوِ دکتش ّبی پشػتبسی دس اختالالت پبًکشاعهشالجت 1/2/1398 20

 

21 7/2/1398 
 میٍ پتبع میثب اختالل ػذ ییآؿٌب

ی هحوذ یآلب

 

22 14/2/1398 
 میصیٍ هي میثب اختالل کلغ ییآؿٌب

ی هحوذ یآلب

 

23 21/2/1398 
فؼفش ٍ کلش ثب اختالل  ییآؿٌب

ی هحوذ یآلب

 

آؿٌبیی ثب هفبّین گبصّبی خَى ؿشیبًی ٍ تؼبدل  28/2/1398 24

اػیذ ثبص 

 یهحوذ یآلب

ی هحوذ یآلبتشم اهتحبى پبیبى   25

 

 

 
 


