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 ثغوِ تؼبلی

 مبمبیی و پرستبری دانطکده-درمبنی ارومیه  بهداضتی خدمبت و پسضکی علوم دانطگبه
 

 حبد ثیوبریْبی ٍ اختالالت اس پزعتبری -جزاحی داخلی پزعتبری ارؽذ کبرؽٌبعی
 

 49-49 تحصیلی سبل دوم نیمسبل Course Plan  دوره طرح

 
 جراحی داخلی گروه علمی هیئت عضو مدرس: دکتر هبله قوامی

 
 جراحی و داخلی حبد هبی بیمبری و اختالالت از پرستبری :دوره عنوان

 

 جراحی داخلی پرستبری :آموزضی گروه

 
 

 جراحی داخلی پرستبری ارضد ضنبسی کبر :تحصیلی مقطع
 

 بسرگسبالن سالمت وضعیت پبیص فیسیولوشی پبتو اختصبصی داروضنبسی :پیطنیبز

 

 کبرآموزی واحد  9/1     نظری واحد9/1واحد تعداد

 

 8::18الی  8::0 سبعت هب ضنبه :کالس برگساری زمبن
 

 

 :دوره توصیف

 ٍ ظاٍرصاً ٍ ثحزاًی ّبی هَلؼیت ثب ثزخَرد،  بّ اٍرصاًظ زٍسث اس گیزیپیؾ چگًَگی خَد لجلی ّبی آهَختِ اس اعتفبدُ ثب داًؾجَ درط ایي در
 ثِ ثبلیٌی ّبی هحیظ در تخققی پزعتبری فزآیٌذ اس اعتفبدُ ثب را جزاحی داخلی پزعتبری بتذهخ ٍِ ارائ ؽَد هی آؽٌب حبد اختالالت ثب ثیوبر پبیؼ

 خَاّذ حضَر ْبغاًصاٍر ٍ هزتجظ بیّ ؼثخ در َرهٌظ ایي ثِ ٍ پزداختِ هْبرت کغت در فزاگیزاى داًؼ گغتزػ هٌظَر ثِ درط ایي.ثزد هی کبر

 .یبفت
 

 :درسی برنبمه اجسائ

 حبد اختالالت هفَْم -1

 ّب اٍرصاًظ اس یزیپیؾگ -2

 ػزٍلی للجی اختالالت در آى ٍکبرثزد پزعتبری ّبی الگَ ثب آؽٌبیی -3

 ػزٍلی هغشی اختالالت در آى کبرثزد ٍ پزعتبری ّبی الگَ ثب آؽٌبیی  -4

 هتبثَلیکی اختالالت در پزعتبری الگَّبی کبرثزد -5

 ریَی اختالالت در پزعتبری ّبی الگَ کبرثزد -6

 کلیَی ختالالتا در پزعتبری ّبی الگَ کبرثزد -7

 دارٍ هقزف عَء ٍ ّب هغوَهیت در پزعتبری ی ّب الگَ کبرثزد -8

 ثیوبراى ضزٍری ثِ ّبی هزالجت آهَسػ ٍ ؽذُ یبد اختالالت در رایج ّبی دارٍ ثکبرگیزی در پزعتبر ًمؼ -9

 حبد اختالالت درهبى ٍ پیؾگیزی در تغذیِ ًمؼ -11
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 ّب آى خبًَادُ ٍ بدح اختالالت ثب هذدجَیبى سًذگی عجک افالح در پزعتبر ًمؼ -11

 فَری الذاهبت ٍ حبد ثیوبر پبیؼ -12

 
 
 
 

 :کلی هدف

 فزایٌذ اعبط ثز حبد اختالالت ثِ هجتال هذدجَیبى اس جبهغ تبریپزع هزالجت ٍ هَاجِ ٬ پیؾگیزی خقَؿ در هْبرت کغت ثِ فزاگیزاى کزدى آؽٌب

 پبیؼ ثِ لبدر ٍ َدًُو ؽٌبعبیی ّب ظاٍرصاً ٍ ثحزاًی هَلغ در را گزٍُ يای هزالجتی ّبی ًیبس ثتَاًٌذ فزاگیزاى کِ ًحَی ثِ پزعتبری ّبی ًظزیِ ٍ

 .ثبؽٌذ حبد ؽزایظ در ثیوبراى دلیك
 

 :جسئی اهداف

 :ثَد خَاّذ لبدر فزاگیز دٍرُ ایي پبیبى در
 

 ضنبختی حیطه

 .کٌذ کغت را سیز هَارد ثِ هزثَط داًؼ

 .کٌذ ثیبى را حبد اختالالت هفَْم -1

 .دّذ تَضیح را ّب ظاٍرصاً اس پیؾگیزی -2

 .دّذ ؽزح ػزٍلی للجی ّبی ثیوبری در را جبًغَى رٍی اٍرالًذٍ ّبی ًظزیِ اس یکی کبرثزد -3

 .دّذ تَضیح ػزٍلی هغشی بیّ ثیوبری در را جبًغَى یب ٍ اٍرالًذٍ رٍی ّبی ًظزیِ اس یکی کبرثزد  -4

 .دّذ ؽزح یهتبثَلیک ّبی ثیوبری در جبًغَى یب ٍ اٍرالًذٍ رٍی ّبی ًظزیِ اس یکی کبرثزد -5

 .دّذ تَضیح ریَی ّبی ثیوبری در را ّب ًظزیِ اس یکی کبرثزد -6

 .کٌذ ثیبى کلیَی ریْبی ثیوب در را جبًغَى یب ٍ اٍرالًذٍ رٍی ّبی ًظزیِ اس یکی کبرثزد -7

 .دّذ ؽزح دارٍ هقزف عَء ٍ ّب هغوَهیت در را فَق ّبی ًظزیِ اس یکی کبرثزد -8

 .دّذ تَضیح را آًْب خبًَادُ ٍ حبد اختالالت در رایج دارٍّبی کبرگیزی ثِ در را پزعتبر ًمؼ  -9

 .کٌذ ثیبى را حبد اختالالت درهبى ٍ پیؾگیزی در تغذیِ ًمؼ -11

 .دّذ ؽزح را آًْب خبًَادُ حبدٍ اختالالت ثب هذدجَیبى سًذگی عجک درافالح پزعتبر ًمؼ -11

 .دّذ تَضیح را آى فَری الذاهبت ٍ حبد ثیوبری پبیؼ -12

 

 عبطفی حیطه

 .عبسد ثبرس خَد رفتبر در را زسی ّبی ًگزػ

 .ثبؽذ داؽتِ اػتمبد فزدی ّبی تفبٍت ثِ -1

 .ثَد خَاّذ هتفبٍت هذدجَیبى اس یک ّز فزدی آهَسػ -2

 .اعت لبًًَی حمَق دارای اًغبى یک ػٌَاى ثِ هذدجَ -3

 .ؽَد هی ؽٌبعبیی فزدی ثقَرت هذدجَیبى اعبعی ّبی ًیبس -4

  اًجبم حبد اختالالت هذدجَیبى هجتالثِ ثزای اختقبفی ریشی ثزًبهِ ًغَىجب ٍ اٍرالًذٍ رٍی ّبی ًظزیِ ٍ ّب الگَ اعبط ثز -5

 .ؽَد هی

 

 حرکتی روان حیطه

 .آٍرد ثذعت را سیز ّبی هْبرت

 .دّذ ارائِ کالط در اًفزادی فَرت ثِ را هحَلِ تکبلیف -1

 .ثبؽذ داؽتِ فؼبل هؾبرکت کالط ّبی ثحث در خَرد ثبس ٍ دادى گَػ ّبی هْبرت اس اعتفبدُ ثب -2

 .ثزد ثکبر هذدجَیبى ثزای ثؼذی ّبی تزم ٍ تزم درایي را ؽذُ ارائِ آهَسؽی کبتً -3
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 .گیزد  ثکبر ؽگذُ تذری ّبی ًظزیِ ٍ ّب الگَ چبرچَة در را هذدجَیبى ثبلیٌی هزالجت ثزًبهِ عزاحی -4

 

 :هب فرض پیص

 .ؽَد هی ارائِ سیز ّبی فزك پیؼ اعبط ثز دٍرُ ایي

 .ًوبیٌذ هی اًتخبة خَد ثزای را خبؿ ای زفِح اّذاف ارؽذ ؽٌبعی کبر داًؾجَیبى

 ؽَد هی آؽٌب حبد اختالالت ثب آى کبرثزد ثب ٍ اعت آؽتب پزعتبری ّبی ًظزیِ ٍ ّب الگَ ثب داًؾجَ ّز

 .گیزد هی ثْزُ آهَسؽی ثزًبهِ اس فزدی کَؽؼ ٍ ػاللِ ثب هغبة ٍ خبفی ّبی ؽیَُ ثب ٍ

 

 :یبدگیری و آموزش هبی راهبرد و اجرا چگونگی

 ّبی ثحث در فزاگیزاى ٍ ؽَد هی ارائِ داًؾجَیبى ظتَع یًَیغ ِخالف برتک ٍ بتیذاع ظتَع عخٌزاًی ثقَرت درط ایي در ثحث هَرد غبلته

 بػبتع .دٌّذ هی ارائِ همبالت خالفِ فَرت ثِ را حبد اختالالت ثِ هزثَط هجبحث اس یکی جَیبىداًؾ اس کی زّ .ًوبیٌذ هی ؽزکت کالط

 . ثبؽذ هی کبرآهَسی عبػت 77 ٍ تئَری عبػت 26 هجوَع در ٍ ّب ؽٌجِظ ذریت

 

 :دانطجو وظبئف

 :رود می انتظبر دانطجو از

 .کٌذ کغت ًظز هَرد هغبلت فزاگیزی جْت السم ػلوی ثٌبی سیز ٍ هؼلَهبت -1

 .دّذ ای گغتزػ کتبثخبًِ هغبلؼبت عزی اس را خَد هؼلَهبت ؽذُ ظتذری ّبی ثحث ٍ هغبلت اس اعتفبدُ ثب -2

 .ًوبیذ اعتفبدُ ّب پضٍّؼ اس حبفل ّبی یبفتِ ٍ ػلوی جذیذ هٌبثغ اس خَد تکبلیف یِتْ در  -3

 داؽتِ فؼبل ؽزکت کالط ػلوی ثحث ّبی در ٍ یبفتِ حضَر کبرآهَسی ٍ درط ّبی کالط در غیجت ثذٍى ٍ هذاٍم ، هٌظن عَر ثِ -4

 .ثبؽذ

 .ًوبیذ ارائِ ؽذُ تؼییي ّبی سهبى در را خَد تکبلیف -5

 .دٌّذ ارائِ ؽذُ هؾخـ تبریخ اًفزادی در ثغَر را ای همبلِ خالفِ ؽذُ تؼییي ّبی ًظزیِ اعبط ثز حبد الالتاخت ثب راثغِ در -6

 
 :کالس تجهیسات و طراحی

 .ثبؽذ هی پزٍصٍکتَر ذئٍَی ٍ ذاٍرّ َرپزٍصٍکت ، َردث تٍای دارای ٍ َدؽ هی ثزگشار داًؾجَ  20 حذاکثز ثزای کالط

 

 

 

 :نظری تکبلیف

 یک اعبتیذ اس یک ّز ثِ هَظفٌذ ػشیش داًؾجَیبى ) . ثبؽذ هی تحمیمی همبالت ثب اٍلَیت کِ کبرت 6 اًتخبة ( همبالت یغیًَ خالفِ کبرت

 .ؽَد ارائِ ًیش کالط در لشٍم فَرت در اعبتیذ ًظز عجك ٍ  ًوَدُ ارائِ همزر هَػذ در را همبلِ افل ّوزاُ ثِ همبالت ًَیغی خالفِ کبرت

 :کبرآموزی تکبلیف
 هزالجتی عزح ٍ ارائِ  جبًغَى ٍ رٍی اٍرالًذٍ ّبی ًظزیِ اعبط ثز حبد اختالالت دچبر هذدجَی ؽٌبخت ٍ یثزرع

  اعتبد حضَر ثب ثخؼ در کالة صٍرًبل یک ارائِ 
 

 

 :نظری ارزضیببی

 % 5  کالط در فؼبل حضَر

 % 30 ) .ًوبیٌذ هی ارائِ کبرت یک هزثَعِ عتبدا ثِ درٍط اس یک ّز ثِ ارؽذ کبرؽٌبعی یبى داًؾجَ کبرت 6 ( ًَیغی خالفِ ّبی کبرت

 % 65 پبیبًی اهتحبى
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 % 100 جوغ

 

 

 :کبرآموزی ارزضیببی

 % 10 :داًؾجَ فؼبل حضَر

 % 30 .اعتبد حضَر ثب ثخؼ در کالة صٍرًبل یک ارائِ
 ٍتغذیِ دارٍیی ّبی هزالجت ثز تبکیذ ثب ىجبًغَ ٍ اٍرالًذٍ رٍی الگَی اعبط ثز حبد اختالالت سهیٌِ در پزعتبری هزالجت عزح عِ ٍاجزای ارائِ
 % 60 .ای

 % 100 جوغ

  هبی مراقبت و هب اورشانس و حبد هبی بیمبری به مربوط هبی سبیت و مقبالت کتب:درس منببع

 پرستبری
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 اروهیهو خذهبت بهذاضتی درهبنی دانطگبه علوم پسضکی  

 دانطکذه پرستبری و هبهبیی

  درسطرح  

 

   ٍاحد ًظزیًین  تعداد ٍ ًَع ٍاحد: سزطاى()هبحث 1داخلی جزاحی عٌَاى درس:

 دکتز ّالِ قَاهیهدرس :  کارشٌاسی پزستاریعٌَاى دٍرُ: 

 2-4شٌبِ ّا  سِ سهاى بزگشاری:  ساعت ًظزی 8هدت دٍرُ

 کالسهکاى بزگشاری:   داًشجَیاى تزم دٍم پزستاریفزاگیزاى: 

                             

 هدف کلی

 داًشجَ باید با هفَْم سزطاى آشٌایی داشتِ باشد ٍ بتَاًد آهَختِ ّای خَد را در حییي   درس ایي پایاى در

 بکار ببزد. هبتال بِ سزطاى هزاقبت اس هددجَیاى بشرگسال ٍ سالوٌد

 اهداف مرحله ای:

 رئوس مطا لب تئوری

 ولوشی آىتعریف سرطبى، اپیذهیولوشی، علت ضنبسی وپبتوفیسی -

 بیولوشی سرطبى و توهورهب -

 هرحله بنذی و درجه بنذی سرطبى ،طبقه بنذی نئوپالسن -

 پیطگیری از سرطبى -

 درهبنهبی سرطبى )جراحی، پرتودرهبنی، ضیوی درهبنی و ایونی درهبنی( -

 فوریتهبی انکولوشی -

 به کبرگیری فراینذ پرستبری در هراقبت از هذدجویبى هبتال به سرطبى -

 

:اهداف رفتاری  
  

 :در پايان اين دوره از دانشجويان انتظار مي رود 

 سرطبى، اپیذهیولوشی، بیولوشی وپبتوفیسیولوشی آى را توضیح دهنذ. -

 سرطبنی را بب هن هقبیسه نوبینذ.خصوصیبت سلولهبی طبیعی و سلولهبی  -

 روضهبی پیطگیری و تطخیص زودرس در سرطبى هبی ضبیع را توضیح دهنذ.  -

 را ضرح دهنذ. بب آى هوراه هراقبت هبی پرستبری هرتبطبه  ج در سرطبى رادرهبنی رای روش هبی -
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 فوریت هبی انکولوشی را هورد بحث قرار دهنذ. -

 چبرچوبی در هراقبت از بیوبراى سرطبنی استفبده نوبینذ.از فراینذ پرستبری به عنواى  -

 

 

 

 

 منابع برای مطالعه:
    

 Smeltzer SC, Bare B (2014) Brunner and Suddarth s Text Book of Medical 

Surgical Nursing. (13
th 

ed) .Philadelphia: Lippincott . 

 Black J M, Hawks J H (2014). Medical Surgical Nursing. Philadelphia: 

Saunders. 

 

یادگیری:-شیوه های یاددهی  
 ضیوه سخنرانی ) توضیحی(

 پرسص و پبسخ

 رسانه های آموزشی:

 Microsoft PowerPointور و استفبده از برنبهه ویذئو پروشکت

 وایت برد و هبشیک 

 ارزشیابی:
 

 تاریخ نمره روش
  1 کَئیش

  4 آسهَى هیاى تزم 

 بزًبهِ داًطکذُ 13 آسهَى پایاًی

 طبق تبریخ قبلی 2 کٌفزاًس 

 

 توجه: 
 کَئیشّا با استفادُ اس سَاالت تشزیحی اًجام هی شَد. تواهی .1

 م ٍ هیاى تزم با استفادُ اس سَاالت تشزیحی ٍ  چْار گشیٌِ ای اًجام هی شَد.آسهَى پایاى تز .2

 آسهَى پایاًی شاهل کلیِ درٍس هی باشد ٍ ّیچ قسوتی حذف ًوی گزدد. .3

 
 

 

 جدول زمان بندی برنامه:
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 جلسه تبریخ هوضوع

 1  تعریف سرطبى، اپیذهیولوشی، علت ضنبسی وپبتوفیسیولوشی آى -

 2  طبقه بنذی نئوپالسن و هرحله بنذی و درجه بنذی سرطبى ورهببیولوشی سرطبى و توه -

 3  پیطگیری از سرطبى -

 4  درهبنهبی سرطبى )جراحی، پرتودرهبنی( -

 5  اداهه درهبنهبی سرطبى)ضیوی درهبنی( -

 6  اداهه ضیوی درهبنی -

 7  اداهه درهبنهبی سرطبى)ضیوی درهبنی و ایونی درهبنی( -

 8  فوریتهبی انکولوشی -

 9  تحبىاه -
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 بسمه تعالی

 )جلعِ اٍل( رٍزاًِ طرح درض
: هَضَع درض   1داخلی جراحی :  عٌَاى درض               دکتر ّالِ قَاهی:ًام هدرضپرظتاری ٍ هاهایی         : ًام داًؽکدُ

                ٍاحدًظری    ًین :تعداد ٍاحد                                                        تعریف سرطبى، اپیذهیولوشی وپبتوفیسیولوشی آى

: ظاعت تدریط                  دٍم :ًیوعال تحصیلی                                              : فیسیَلَشی، تؽریح، بیَؼیویپیػ ًیاز

             ًفر       33: تعداد داًؽجَیاى                   4-2

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

 ّدف کلی درض:

                                  آضٌبیی بب تؼبریف ٍ اپیذهیَلَصی ٍ پبتَفیشیَلَصی سزطبى

 ر هی رٍد کِ :در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظب اّداف ٍیصُ درض:

 تبریخچِ بیوبری سزطبى ٍ رٍش ّبی درهبًی را ضزح دّذ.

 در کطَرّبی در حبل تَسؼِ ٍ تَسؼِ یبفتِ هطزح ًوبیذ ضیَع اًَاع سزطبى را بِ الَیت

 بیوبری سزطبى را بز اسبس الگَی رضذ سلَلی تَضیح دّذ.

 بیوبری سزطبى را بز اسبس ػلن صًتیک ضزح دّذ.

 سبس سیکل سلَلی ضزح دّذ.بیوبری سزطبى را بز ا

 تفبٍت ّبی بیي سلَل سبلن ٍ سزطبًی را بب یکذیگز هقبیسِ ًوبیذ.

 هزاحل آبطبر هتبستبتیک را تَضیح دّذ.

 ( :SOBاّداف  ٍیصُ رفتاری درض )

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 بِ طَر کبهل ضزح دّذ.تبریخچِ بیوبری سزطبى ٍ رٍش ّبی درهبًی را بزاسبس رفزًس ٍ 
 ضیَع اًَاع سزطبى را بِ الَیت در کطَرّبی در حبل تَسؼِ ٍ تَسؼِ یبفتِ بزاسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل هطزح ًوبیذ

 بیوبری سزطبى را بز اسبس الگَی رضذ سلَلی بزاسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح دّذ.

 بیوبری سزطبى را بز اسبس ػلن صًتیک بزاسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دّذ.

 بیوبری سزطبى را بز اسبس سیکل سلَلی بزاسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دّذ.

 تفبٍت ّبی بیي سلَل سبلن ٍ سزطبًی را بزاسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل بب یکذیگز هقبیسِ ًوبیذ.

 سبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح دّذ.هزاحل آبطبر هتبستبتیک را بزا

 سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ:  ایي هبحث تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل در کالستکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی
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 (ٍمد)جلعِ  رٍزاًِ طرح درض
  

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

 ّدف کلی درض:

 طبقه بنذی نئوپالسن و هرحله بنذی و درجه بنذی سرطبى

 اّداف ٍیصُ درض:

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 هطزح ًوبیذ. تقسین بٌذی کلی کبرسیٌَصًْب را

 اًَاع کبرسیٌَصًْبی داخلی ٍ خبرجی را بٌَیسذ ٍ هثبل بشًذ.

 ػالئن ّفتگبًِ سزطبى را ًبم بزد.

 تَهزّبی سزطبًی را ًبهگذاری ًوبیذ.

 هزحلِ بٌذی ٍ توبیشبٌذی بیوبری سزطبى را ضزح دّذ.

 ًطبًگزّبی سزطبى را تؼزیف ًوبیذ ٍ هثبل بشًذ.

 :( SOBاّداف  ٍیصُ رفتاری درض )

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 هطزح ًوبیذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تقسین بٌذی کلی کبرسیٌَصًْب را 

 بٌَیسذ ٍ هثبل بشًذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل اًَاع کبرسیٌَصًْبی داخلی ٍ خبرجی را 

 ًبم بزد.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ػالئن ّفتگبًِ سزطبى را 

 ًبهگذاری ًوبیذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَهزّبی سزطبًی را 

 ضزح دّذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل هزحلِ بٌذی ٍ توبیشبٌذی بیوبری سزطبى را 

 ؼزیف ًوبیذ ٍ هثبل بشًذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تًطبًگزّبی سزطبى را 

 ص ٍ پبسخسخٌزاًی ٍ پزس:  ایي هبحث تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل در کالستکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی
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 (ظَم )جلعِ رٍزاًِ طرح درض
  

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

 ّدف کلی درض:

                                  رٍضْبی پیطگیزی اس سزطبىآضٌبیی بب 

 اّداف ٍیصُ درض:

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 بزًبهِ ّبی پیطگیزی اٍلیِ در سزطبى را ضزح دّذ.

 سزطبى را ضزح دّذ.بزًبهِ ّبی پیطگیزی ثبًَیِ در 

 بزًبهِ ّبی پیطگیزی ثبلثیِ در سزطبى را ضزح دّذ. 

 

 ( :SOBاّداف  ٍیصُ رفتاری درض )

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 بزًبهِ ّبی پیطگیزی اٍلیِ در سزطبى را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دّذ.

 را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دّذ.بزًبهِ ّبی پیطگیزی ثبًَیِ در سزطبى 

 بزًبهِ ّبی پیطگیزی ثبلثیِ در سزطبى را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دّذ. 

 

 سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ:  ایي هبحث تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 فؼبل در کالس حضَربِ هَقغ ٍتکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی
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 (چْارم)جلعِ  رٍزاًِ طرح درض
 ّدف کلی درض:

     آضٌبیی بب جزاحی ٍ رادیَتزاپی

 اّداف ٍیصُ درض:

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 ح دٌّذاّذاف اًجبم جزاحی در بیوبری سزطبى را تَضی

 اًَاع جزاحی سزطبى را ّوزاُ بب هزاقبت ّبی پزستبری قبل،حیي ٍ پس اس آى را تَضیح دٌّذ.

 اضؼِ درهبًی ٍ اّذاف آى راتَضیح دٌّذ.

 اًَاع رٍش ّبی رادیَتزاپی را ضزح دٌّذ. 

 ػَارض ػوَهی ًبضی اس اضؼِ درهبًی را ّوزاُ بب هذاخالت پزستبری آى بیبى ًوبیٌذ.

 ( :SOBتاری درض )اّداف  ٍیصُ رف

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 اّذاف اًجبم جزاحی در بیوبری سزطبى را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دٌّذ.

 اًَاع جزاحی سزطبى را ّوزاُ بب هزاقبت ّبی پزستبری قبل،حیي ٍ پس اس آى را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح دٌّذ.

 تَضیح دٌّذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل  درهبًی ٍ اّذاف آى را اضؼِ

 ضزح دٌّذ. اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل بز اًَاع رٍش ّبی رادیَتزاپی را 

 بیبى ًوبیٌذ.را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ػَارض ًبضی اس اضؼِ درهبًی را ّوزاُ بب هذاخالت پزستبری آى 

 

 خٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخس:  ایي هبحث تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل در کالستکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی
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 (پٌجن)جلعِ  رٍزاًِ طرح درض
  

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

 ّدف کلی درض:

                                  ضیوی درهبًیآضٌبیی بب 

 اّداف ٍیصُ درض:

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 اّذاف اس اًجبم ضیوی درهبًی را بٌَیسیذ.

 بز اسبس سیکل سلَلی را ضزح دّیذ.تقسین بٌذی دارٍّبی ضیوی درهبًی را 

 درهبًی را بز اسبس هکبًیسن اثز بیبى ًوبیذ. وییتقسین بٌذی دارٍّبی ض

 تقسین بٌذی دارٍّبی ضیوی درهبًی را بز اسبس طبٍل سا یب غیز طبٍل سا بَدى دارٍ ضزح دّذ.

 چٌذ رصین ضیوی درهبًی رایج را هثبل بشًذ.

 

 ( :SOBاّداف  ٍیصُ رفتاری درض )

 پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ : در

 اّذاف اس اًجبم ضیوی درهبًی رابز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح دّذ.

 تقسین بٌذی دارٍّبی ضیوی درهبًی را بز اسبس سیکل سلَلی رابز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دّذ.

 رابز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل بیبى ًوبیذ. اثز تقسین بٌذی دارٍّبی ضیوی درهبًی را بز اسبس هکبًیسن

 تقسین بٌذی دارٍّبی ضیوی درهبًی را بز اسبس طبٍل سا یب غیز طبٍل سا بَدى، بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح دّذ.

 بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل هثبل بشًذ. چٌذ رصین ضیوی درهبًی رایج را

 پزسص ٍ پبسخ سخٌزاًی ٍ:  ایي هبحث تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل در کالستکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی
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 (ؼؽن)جلعِ  رٍزاًِ طرح درض
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ّدف کلی درض:

                                  ضیوی درهبًیآضٌبیی بب 

 اّداف ٍیصُ درض:

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 دّذ.هکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی دستِ دارٍیی آًتی هتببَلیت ّب راتَضیح 

 هکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی دستِ دارٍیی الکیلِ کٌٌذُ ّب راتَضیح دّذ.

 راتَضیح دّذ. آًتی بیَتیک ّبی ضذ سزطبىهکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی دستِ دارٍیی 

 راتَضیح دّذ. ّیآلکبلَئیذّبی گیبهکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی دستِ دارٍیی 

 

 ( :SOBاّداف  ٍیصُ رفتاری درض )

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 هکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی دستِ دارٍیی آًتی هتببَلیت ّب را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح دّذ.

 بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح دّذ. دستِ دارٍیی الکیلِ کٌٌذُ ّب راهکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی 

بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل  هکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی دستِ دارٍیی آًتی بیَتیک ّبی ضذ سزطبى را

 تَضیح دّذ.

بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح  یذّبی گیبّی راهکبًیسن اثز، خصَصیبت درهبًی ٍ ػَارض اختصبصی دستِ دارٍیی آلکبلَئ

 دّذ.

 

 سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ:  ایي هبحث تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل در کالستکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی
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 (ّفتن)جلعِ  رٍزاًِ طرح درض
 

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

 ّدف کلی درض:

                                  ضیوی درهبًی ٍ ایوٌَتزاپی ٍ ........آضٌبیی بب 

 اّداف ٍیصُ درض:

 س داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :در پبیبى ایي درس ا

 ػَارض ػوَهی دارٍّبی ضیوی درهبًی را تقسین بٌذی ًوبیذ.

 اثزات دارٍّبی ضیوی درهبًی رابز رٍی ارگبًْبی هختلف هطزح ًوبیذ.

 هذاخالت پزستبری را در ٌّگبم ایجبد ّز یک اس ػَارض را تَضیح دّذ.

 اًَاع رٍضْبی ایوٌَتزاپی را ضزح دّذ.

 ٍ ایٌتزفزًٍْب، هًٌََکلئبل آًتی ببدیْب، ایٌتزلَکیٌْب ٍ هَاد هتفزقِ را تَضیح دّذ.         GCSFٍ ػَارض جبًبی هکبًیسن اثز

 ( :SOBاّداف  ٍیصُ رفتاری درض )

 در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 بٌذی ًوبیذ.ػَارض ػوَهی دارٍّبی ضیوی درهبًی را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تقسین 

 را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل هطزح ًوبیذ. اثزات دارٍّبی ضیوی درهبًی رابز رٍی ارگبًْبی هختلف

 بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تَضیح دّذ. هذاخالت پزستبری را در ٌّگبم ایجبد ّز یک اس ػَارض را

 ّذ.اًَاع رٍضْبی ایوٌَتزاپی را بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل ضزح د

بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر  ٍ ایٌتزفزًٍْب، هًٌََکلئبل آًتی ببدیْب، ایٌتزلَکیٌْب ٍ هَاد هتفزقِ را   GCSFهکبًیسن اثز ٍ ػَارض جبًبی

 کبهل تَضیح دّذ.      

 سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ:  ایي هبحث تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل در کالستکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 15 

 (ّؽتن)جلعِ  رٍزاًِ طرح درض
 

 ّدف کلی درض:

                                  اٍرصاًسْبی اًکَلَصیآضٌبیی بب 

 اّداف ٍیصُ درض:

 اٍرصاًس ّبی اًکَلَصی را تَضیح دّذ. هی رٍد کِ :در پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر 

  هطزح ًوبیذTLSتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را در 

 هطزح ًوبیذ SVCتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را در

 هطزح ًوبیذ DICتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را در

 درکوپزسیَى طٌبة ًخبػی هطزح ًوبیذتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را  

 تؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را درتبهپًَبد قلبی هطزح ًوبیذ

 تؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را درّیپزکلسوی هطزح ًوبیذ

  تؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را درلکَستبسیس هطزح ًوبیذ

 ( :SOBاّداف  ٍیصُ رفتاری درض )

 ر پبیبى ایي درس اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :د

 تَضیح دّذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل اٍرصاًس ّبی اًکَلَصی را

  تَضیح دّذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل را TLSتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را در 

 ضزح دّذ.ًس ٍ بِ طَر کبهل بز اسبس رفزرا SVCتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را در

 هطزح ًوبیذبز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل را DICتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را در
 ًوبیذ بیبى بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را درکوپزسیَى طٌبة ًخبػی را 

 تَضیح دّذبز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل رتبهپًَبد قلبی راتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را د

 تَضیح دّذبز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل تؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را درّیپزکلسوی را

 ضزح دّذ.بز اسبس رفزًس ٍ بِ طَر کبهل راتؼزیف، ػلل ٍ درهبى ٍ هزاقبت پزستبری را درلکَستبسیس 

 سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ پبسخ:  ثایي هبح تدریط ْایرٍؼ

  POWER POINTٍیذئَ پزصکتَرٍ استفبدُ اس بزًبهٍِظایل کوک آهَزؼی:  

 حضَربِ هَقغ ٍ فؼبل در کالستکالیف داًؽجَ:  

 پزسص ٍ پبسخ:  ایي درض رٍغ ارزؼیابی

 

 


