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                  کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو مقطع  پرستاری :گروه آموزشی        پرستاری بروجرد  :دانشکده

 1397-98   دوم:  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

  3ػبلوٌذاى / پشػتبسی ثضسگؼبالى    : ًبم ٍاحذ دسػی
 ٍاحذ 4 :تؼذاد ٍاحذ 
                               8-10 یىـٌجِ     8 -10ؿٌجِ  : صهبى ثشگضاسی والع                    2لوٌذاى ػب/ پشػتبسی ثضسگؼبالى  :یؾ ًیبصح 

سؿیذی، دوتش  ،رٍالٌَسی ّب خبًن (:ثِ تشتیت حشٍف الفجب) اػبتیذفبعوِ یبساحوذی     :هؼئَل دسع

 گَدسصی، یبساحوذی

 10-12    چْبس ؿٌجِ   :ػبػبت هـبٍسُ ثب داًـجَ

 

: شرح دوره

اختالالت  ،ٍ سٍؽ وبس دس اتبق ػول ثیوبسی ّبی ػفًَی ٍاگیش ٍ غیش ٍاگیش ،اختالالت هتبثَلیىیایي دسع ؿبهل 

ضوي تذسیغ ایي دسٍع ثِ داًـجَ ووه هی ؿَد  .ادراکی می باشذ –حسی ي شىاختی   ،محفاظتی ،سیستم َای حمایتی

ٍدُ ٍ ثب ثْشُ گیشی اص ًظشیِ ّب ٍ هفبّین پشػتبسی ٍ هْبست ّبی آهَختِ ّبی خَد سا ثب آهَختِ ّبی لجلی تلفیك ًن

تفىش خالق ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ثِ هشالجت اص هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ ًیبصهٌذ دسهبى ّب ٍ هذاخالت 

 .پشػتبسی دس ثیوبسی ّبی داخلی ٍ جشاحی ثپشداصد

 : هدف کلی

ؿبیغ للت ٍ لجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالالت ایجبد تَاًبیی دس داًـجَ ثِ هٌظَس اسائِ هشا

ّبی تفىش خالق ٍ پبیجٌذی ثِ اكَل اخاللی ٍ هَاصیي گیشی اص هْبستٍ ثب ثْشُ ، تٌفغ، هتبثَلیه ٍ ػفًَیػشٍق

 ؿشػی

: بینابینیاهداف 

 :سٍد هی اًتظبس فشاگیش اص دسع پبیبى دس

ثتی هجتٌی ثش تـخیق ّبی پشػتبسی دس ثیوبسی ّبی ػفًَی ٍاگیشداس ٍ ًمؾ پشػتبس سا دس اسائِ تذاثیش هشاق -1

 .غیش ٍاگیش، اص پیـگیشی تب تَاًجخـی سا ؿشح دّذ

 .پیـگیشی اص ػفًَت، تؼشیف ثیوبسی ّبی ػفًَی ٍاگیش ٍ غیش ٍاگیش سا ؿشح دّذ -2

یىی، تؼت ّبی ثشسػی ٍ ؿٌبخت هذدجَیبى هجتال ثِ ثیوبسی ّبی ػفًَی، تبسیخچِ ػالهتی، هؼبیٌبت فیض -3

 .تـخیلی ٍ ػالین ؿبیغ سا ؿشح دّذ

ًمؾ پشػتبس دس ػبهبى دّی ٍ هشالجت جبهغ پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ ثیوبسی ّبی ػفًَی  -4

ػفًَت ّبی ثبوتشیبل، ٍثب،  –ثیوبسی ّبی لبثل اًتمبل همبسثتی، ػیفلیغ ٍ ػَصان، ّشپغ تٌبػلی )ؿبهل

هٌٌظیت هٌٌگَوَوؼی، وضاص،  –ػبلوًَالیغ، ؿیگلَص ٍ تیفَئیذ  ػفًَت ّبی ثبػیلی، تت هبلت، –ػل سیِ 

ػفًَت ّبی ٍیشٍػی، آًفلًَضا، هًٌََولئَص ػفًَی، ّبسی، ػبسع، ایذص، جٌَى گبٍی،  –گبص گبًگشى ٍ جزام 

هغبلؼبت تجشثی ٍ ًیوِ سا ؿشح دّذ( لیـوبًیَص، هبالسیب، تت وشیوِ، ّیؼتَپالػوَصیغ ٍ ؿَن ػپتیه

 .ًوبیذ تجشثی سا همبیؼِ

 .دٌّذ تَضیح سا ؿٌَایی ٍ ثیٌبیی ػیؼتن اًبتَهی ٍ فیضیَلَطی -5
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 تؼتْبی ٍ فیضیىی هؼبیٌبت ػالهتی، تبسیخچِ ؿبهل ؿٌَایی ثیٌبیی، ػیؼتن ثشسػی دس هختلف سٍؿْبی -6

 .ًوبیٌذ تـشیح سا یه ّش ثِ هشثَط پشػتبسی فشایٌذ ثب تـخیلی هختلف

 آى، اكالح سٍؽ ٍ چـن اًىؼبسی ػیَة) ثیٌبیی تنػیغ دس حؼی ؿبیغ اختالالت ٍ هْن ثیوبسیْبی -7

( لشًیِ پیًَذ ؿجىیِ، جذاؿذگی چـوی، تَهَسّبی هشٍاسیذ،گلَوَم، آة ثیوبسی چـن؛ داخل فـبس افضایؾ

 .دٌّذ ؿشح سا اختالالت ایي اص یه ّش ثِ هیتال هذدجَیبى ػبهبًذّی دس پشػتبسی فشایٌذ ٍ

 هیبًی، خبسجی، گَؽ ثِ هشثَط اختالالت)  ؿٌَایی ػتنػی دس حؼی ؿبیغ اختالالت ٍ هْن ثیوبسیْبی

 .دٌّذ ؿشح سا اختالالت ایي اص یه ّش ثِ هجتال هذدجَیبى ػبهبًذّی دس پشػتبسی وبسثشد فشایٌذ ٍ( داخلی

، دسجِ حشاست، سعَثت، ًَس ٍ غیشُ دس اتبق ػول سا ؿشح  اكَل اػتبًذاسد ػبختوبى فیضیىی اتبق ػول -8

 .دّذ

 .ل سا ثـٌبػذ ٍ ؿشح دّذّبی اتبق ػن لؼوت -9

 .تجْیضات ثشلی ٍ غیش ثشلی دس اتبق ػول سا ثـٌبػذ  -10

 .ٍػبیل ثبثت اعبق ػول، ٍػبیل جشاحی، اػتشیلیضاػیَى ٍ اًَاع اى سا ؿشح دّذ  -11

 .اكَل پیـگیشی اص اًتـبس ػفًَت ٍ حفظ ایوٌی دس اعبق ػول سا ؿشح دّذ  -12

 (،سیىبٍسی CSRپشػتبساى اػىشاة، ػیشوَالس، ) داػضب تین جشاحی سا ثـٌبػذ ٍٍظبیف اًْب سا ؿشح دُ  -13

 .جشاحی ٍ اًَاع سٍؽ ّبی آى، اثشات جشاحی ّبی ثضسي سا ؿشح دّذ  -14

 اػوبل جشاحی سا ؿشح دّذ(سیىبٍسی ،ثخؾ ثؼتشی)اكَل هشالجت ّبی پشػتبسی لجل ، حیي، ثؼذ  -15

 .اًَاع پَصیـي ّب ی حیي جشاحی سا ؿشح دّذ  -16

 هلشفی،ػَاسم ٍ هشالجت ّبی هَسد ًیبص آًْب اس ؿشح دّذ سٍؿْبی ثیَْؿی، داسٍّبیاًَاع   -17

. آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی پَػت ٍ چگًَگی ثشسػی ٍ ؿٌبخت اختالالت پَػت سا ؿشح دّذ  -18

ّبی پشػتبسی دس اگضهب، اًَاع دسهبتیت، پؼَسیبصیغ ٍ اًَاع آوٌِ سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح هشالجت  -19

. دّذ

سا ثش اػبع فشایٌذ  (SCC ،BCCػبسوَم وبپَصی، هالًَهب، )پَػت  ّبیاىّبی پشػتبسی دس ػشطهشالجت  -20

 .پشػتبسی ؿشح دّذ

سا تَضیح ( اػن اص ثبوتشیبیی، لبسچی، اًگلی ٍ ٍیشٍػی)هشالجتْبی پشػتبسی هشثَط ثِ ػفًَتْبی پَػت   -21

 .دّذ

اًَاع ػَختگی سا ثش ٍ ...( پوفیگَع، ًىشٍلیض وـٌذُ ٍ)ّبی پشػتبسی دس ثیوبسیْبی تبٍلی پَػت هشالجت  -22

 .اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذ

ّبی ّب، دسهبىّب، پبًؼوبىّب، حوبماػن اص اًَاع ووپشع)اًَاع سٍؿْبی دسهبًی دس اختالالت پَػتی   -23

. سا ؿشح دّذ( جشاحی، وشایَ ٍ لیضس
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تبسیخچِ  ٍ ؿٌبخت غذد هتشؿحِ داخلی ثشسػی ،هشٍسی ثشآًبتَهی ٍ فیضیَلَطی دػتگبُ ّبی هتبثَلیىی  -24

 .تؼت ّبی تـخیلی ٍ ػالئن ؿبیغ، هؼبیٌبت فیضیىی، ػالهتی

، گَاتش، ٍئیذٍ پبساتیش اص هذدجَیبى هجتال ثِ اختالالت غذُ تیشٍئیذ هشالجت جبهغ پشػتبسی  -25

 .ّیپشپبساتیشٍئیذیؼن ٍ ّیپَپبساتیشئیذیؼن، ػشعبى تیشٍئیذ، تیشٍئیذیت، ّیپشتیشٍئیذیؼن، ّیپَتیشٍئیذیؼن

 ،ون وبسی ٍ پشوبسی غذد آدسًبل ،ػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ اختالالت غذُ آدسًبلهشالجت پش   -26

 ، ػیتَهبفئَوشٍهَ

 .، دس لؼوت خلفی ٍ لذاهیون وبسی ٍ پشوبسی غذد ّیپَفیضهشالجت پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ    -27

خیلی ٍ ػالئن تؼت ّبی تؾتبسیخچِ ػالهتی، هؼبیٌبت فیضیىی، : ثشسػی ٍ ؿٌبخت ػیؼتن خًَؼبص   -28

 .ؿبیغ

ًبؿی اص ؿبهل اختالالت ( خًَؼبص)اختالالت ػیؼتن هحبفظتی هشالجت پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ    -29

اختالالت ًبؿی اص ػلَل ّبی ػفیذ خَى، ػلَل ّبی لشهض خَى، آًوی ّب ٍ اًَاع آى، پلی ػبیتوی، 

اًؼمبدی، اًتمبل الت پالوتی ٍ فبوتَسّبی ، هَلتیپل هیلَهب، ثضسگی عحبل ٍ پبسگی آى، اختالآگشاًَلَػیتَص

ثشای اًتمبل  هَاسد اػتفبدُ، سػبیت اكَل خبف، ًمؾ پشػتبس دس آهبدُ ػبصی هذدجَ خَى، هَاسد اػتفبدُ،

 DICاًؼمبدی، ّوَفیلی،  خًَشیضی دٌّذُ، پَسپَسا، تشٍهجَػیتَپٌیه، اختالالتاختالالت . خَى

 لَػوی ٍ اًَاع آى   -30

 (َّچىیي)لٌفَم    -31

 هشٍسی ثشآًبتَهی ٍ فیضیَلَطی دػتگبُ ػلجی   -32

 ، هؼبیٌبت فیضیىی، تؼت ّبی تـخیلی، ػالئن ؿبیغتبسیخچِ ػالهتی: ثشسػی ٍ ؿٌبخت ػیؼتن ػلجی   -33

ؿبهل اختالالت ػغح  ادساوی-ػتن ؿٌبختیهشالجت پشػتبسی اص هذدجَیبى هجتال ثِ اختالالت ػی   -34

خًَشیضی دٌّذُ هغضی، ػفًَت ّبی ی هغضی، اختالالت كشع، تَهَسّبَّؿیبسی، ووب، تـٌج ٍ اًَاع آى، 

دسد ووش، : ایؼىویه، اختالالت ػیؼتن اػلبة هحیغی، ػىتِ هغضی، حوالت گزسای  (آثؼِ هغضی)هغضی

ٍ تحتبًی، اختالالت اػلبة ّشًی دیؼه هْشُ ای ٍ تَهَسّبی ًخبع، اختالالت ًَسٍى ّبی حشوتی فَلبًی 

لشٍصیغ، هغضی، آلضایوش، وشُ ّبًتیٌگتَى، پبسویٌؼَى، هَلتیپل اػهگبًِ هغضی، اختالالت دطًشاتیَ 12

، كذهبت هغضی ٍ ًخبع، افضایؾ فـبس داخل هغض، اػىلشٍص جبًجی ًخبعػٌذسم گلیي ثبسُ، هیبػتٌی گشاٍ، 

  (.هیگشى)اػوبل جشاحی هغض، ػشدسد ٍ اًَاع آى 

 

 

 
 

: های تدریسشیوه

ثحث گشٍّی                                  پشػؾ ٍ پبػخ                           ػخٌشاًی 

  PBL  هؼئلِ حل ثش هجتٌی یبدگیشی
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  :وظایف و تکالیف دانشجو

 هٌظن حضَس
والع  دس هغبلت تذسیغ اص پیؾ هغبلؼِ

ػَاالت  ثِ گَیی پبػخ ٍ ّب ثحث دس هـبسوت

خبهَؽ ثَدى هَثبیل 

الع سػبیت ػىَت دس ن

 

:   وسایل کمک آموزشی

پشٍطوتَس اػالیذ   ٍایت ثشد    

 

 (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

ًوشُ    دسكذ 80 آصهَى پبیبى تشم

ًوشُ  دسكذ 10ؿشوت فؼبل دس والع     ًوشُ دسكذ 10   اًجبم تىبلیف

 

 

نوع آزمون 

          ای چٌذگضیٌِ                                   پبػخ وَتبُ                                 تـشیحی
  

 
 

 

 
 :انگلیسی منابع -

 

 

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.  
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه 

 -هشٍسی ثش آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی ػیؼتن خًَؼبص 13/11/1397 1

تؼت ّبی تـخیلی ٍ ػالین ؿبیغ  -هؼبیٌبت فیضیىی
یبساحوذی  خبًن

 

2 
 

فشایٌذ ػفًَی ؿذى، وٌتشل ٍ پیـگیشی ػفًَت،  14/11/1397

هشالجت اص هجتالیبى ثِ ثیوبسی ّبی ػفًَی دس هٌضل، 

ّبی اػْبلی  ثیوبسی

خبًن رٍالٌَسی 

پلی  -ون خًَی ّباًَاع ) اختالالت گلجَل ّبی لشهض  20/11/1397 3

( ػبیتوی
یبساحوذی  خبًن

 

4 
 

ػیفلیغ، ػَصان، )ثیوبسی ّبی هٌتملِ اص ساُ جٌؼی 21/11/1397

 (ّشپغ تٌبػلی
خبًن رٍالٌَسی 

ی ٍ اًَاع لَػن -لىَپٌی) اختالالت گلجَل ّبی ػفیذ  27/12/1397 5

 (لٌفَم
یبساحوذی  خبًن

 

6 
 

 ثیوبسی ّبی ػفًَی دس حبل ظَْس 28/12/1397

ػفًَت ّبی ثبوتشیبل، ٍثب، ػل سیِ 

ػفًَت ّبی ثبػیلی، تت هبلت، ػبلوًَالیغ، ؿیگلَص ٍ 

 تیفَئیذ

 هٌٌظیت هٌٌگَوَوؼی، وضاص، گبص گبًگشى ٍ جزام

خبًن رٍالٌَسی 

7 
 

اوعقادی  اختالالت پالکتی ي فاکتًرَای 4/12/1397
خًن ي اوتقال خًن 

یبساحوذی  خبًن

 

8 
 

 هؼبفشت ٍ هْبجشت  5/12/1397

ػفًَت ّبی ٍیشٍػی، آًفلًَضا، هًٌََولئَص ػفًَی، 

ّبسی، ػبسع، ایذص، جٌَى گبٍی، لیـوبًیَص، هبالسیب، 

 تت وشیوِ، ّیؼتَپالػوَصیغ ٍ ؿَن ػپتیه
 

خبًن رٍالٌَسی 

9 
 

یبساحوذی  خبًنن مبتال بٍ اختالالت غذٌ َیپًفیش مزاقبت پزستاری مذدجًیا 11/12/1397

 

10 
 

سٍؿْبی ثشسػی  -فیضیَلَطی ٍ اًبتَهی ػیؼتن ثیٌبیی  12/12/1397

تبسیخچِ ػالهتی، هؼبیٌبت فیضیىی ٍ  )ػیؼتن ثیٌبیی 

 گلَوَم؛ چـن، اًىؼبسی ػیَة (تـخیلی  تؼتْبی هختلف

 لشًیِ پیًَذ ٍ جشاحی, لشًیِ اختالال ، هشٍاسیذ آة ثیوبسی

خبًن سؿیذی 

یبساحوذی  خبًنمزاقبت پزستاری مذدجًیان مبتال بٍ اختالالت غذٌ تیزيئیذ  18/12/1397 11

 

12 
 

, جؼن خبسجی, كذهبت چـن ٍ وبػِ, جذاؿذگی ؿجىیِ 19/12/1397

ػفًَتْب ٍ ثیوبسیْبی التْبثی , ػَختگی ّبی چـن
خبًن سؿیذی 
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الذاهبت جشاحی ٍ تخلیِ , تَهَسّبی اسثیت ٍ چـن,چـن،

 مچؾ

یبساحوذی  خبًنمزاقبت پزستاری مذدجًیان مبتال بٍ اختالالت غذٌ پاراتیزيئیذ  25/12/1397 13

 

14 
 

سٍؿْبی  ثشسػی  -فیضیَلَطی ٍ اًبتَهی ػیؼتن ؿٌَایی  26/12/1397

تبسیخچِ ػالهتی، هؼبیٌبت فیضیىی ٍ  )ػیؼتن ؿٌَایی 

 یثیوبسیْب, ؿٌَایی وبّؾ (تؼتْبی هختلف تـخیلی

هیبًی، ثیوبسیْبی گَؽ  گَؽ ثیوبسیْبی, خبسجی گَؽ

 تَاًجخـی ؿٌَایی, داخلی

خبًن سؿیذی 

یبساحوذی  خبًنمزاقبت پزستاری مذدجًیان مبتال بٍ اختالالت غذٌ آدروال  17/1/1398 15

 

 تجْیضات ٍػبیل، ػول، اتبق هحیظ ثب داًـجَیبى اؿٌبیی 18/1/1398 16

 ٍ جشاح گشدؿی، ػىشاة،ا پشػتبس)جشاحی تین ػول، اتبق

 غیشُ

آؿٌبیی ثب اًَاع ٍػبیل هَسد اػتفبدُ دس جشاحی، ًخْب، 

 (پزیشؽ تب ػول جشاحی)پَصیـٌْب ٍ الذاهبت لجل اص ػول

خبًن سؿیذی 

آواتًمی ي فیشیًلًصی ي چگًوگی اوجام بزرسی ي شىاخت سیستم  24/1/1398 17
عصبی 

یبساحوذی  خبًن

 

 ای ضذ ػفًَی دس اتبق ػولآؿٌبیی ثب  سٍؿِ 25/1/1398 18

 ّبی هشالجت ٍ ثیَْؿی سٍؿْبی ثباًَاع داًـجَیبى اؿٌبیی

 سیىبٍسی دس ثیوبس ػول اص ثؼذ ٍ ػول حیي

خبًن سؿیذی 

19 
 

اوًاع تشىج ،کما ،مزاقبتُای پزستاری در اختالالت سطح ًَشیاری 31/1/1398
ي صزع ي مزاقبت َای پزستاری  

یبساحوذی  خبًن
 

آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی پَػت ٍ -سفی عشح دسع تشهیهغ 1/2/1398 20

چگًَگی ثشسػی ٍ ؿٌبخت اختالالت پَػت 
خبًن دوتش گَدسصی 

 
یبساحوذی  خبًنمزاقبتُای پزستاری در تًمًر َای مغشی ي عفًوت َای مغشی  7/2/1398 21

 
َای پزستاری در اگشما، اوًاع درماتیت، پسًریاسیس ي اوًاع مزاقبت 8/2/1398 22

سارکًم )پًست  َایَای پزستاری در سزطانمزاقبت -ٌ آکه
 (SCC ،BCCکاپًسی، مالوًما، 

خبًن دوتش گَدسصی 
 

 

سکتٍ  ،مزاقبتُای پزستاری در اختالالت خًوزیشی دَىذٌ مغشی 14/2/1398 23
مغشی ي حمالت گذرای ایسکمیک 

یبساحوذی  خبًن
 

24 
 

اػن اص )پَػت  هشالجتْبی پشػتبسی هشثَط ثِ ػفًَتْبی 15/2/1398

( ثبوتشیبیی، لبسچی، اًگلی ٍ ٍیشٍػی
خبًن دوتش گَدسصی 

 

درد  ،مزاقبتُای پزستاری در اختالالت سیستم اعصاب محیطی 21/2/1398 25
 کمز ي فتق دیسک َای مُزٌ ای

یبساحوذی  خبًن
 

ّبی پشػتبسی دس ثیوبسیْبی تبٍلی پَػت هشالجت 22/2/1398 26

ٍ اًَاع ػَختگی ...( ٍپوفیگَع، ًىشٍلیض وـٌذُ )
خبًن دوتش گَدسصی 
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اختالالت وًرين َای  ،مزاقبتُای پزستاری در تًمًرَای وخاع 28/2/1398 27
 گاوٍ مغشی 12حزکتی فًقاوی ي تحتاوی ي اختالالت اعصاب 

یبساحوذی  خبًن
 

اػن اص اًَاع )اًَاع سٍؿْبی دسهبًی دس اختالالت پَػتی  29/2/1398 28

ّبی جشاحی، وشایَ ٍ ّب، دسهبىّب، پبًؼوبىّب، حوبمووپشع

( لیضس

 خبًن دوتش گَدسصی

یبساحوذی  خبًنّبی پشػتبسی دس اػوبل جشاحی هغض  ٍ ػشدسد ّب هشالجت 4/3/1398 29
 

یبساحوذی  خبًنّبی پشػتبسی دس اختالالت دطًشاتیَ  هغضی هشالجت 5/3/1398 30
 

یبساحوذی  خبًنالالت دطًشاتیَ  هغضی ّبی پشػتبسی دس اختهشالجت 11/3/1398 31
 

ًخبػی ٍ افضایؾ  -ّبی پشػتبسی دس كذهبت هغضیهشالجت 12/3/1398 32

فـبس داخل جوجوِ 
یبساحوذی  خبًن

 

 امتحان پایان تزم   33
 

 

 

 


