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 سوِ تؼبلی بب

 

 داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبيی  - زاد اسالهی ٍاحد ًجف آببدآداًشگبُ 

 1395 - 96سبل تحصيلی   اٍلل ًيوسب 

حوايتي، هحافظتي، حؼي ٍ  هتاتَليك، ّای ػيؼتناختالالت دس ايي دسع هفاّين صيشتٌائي دس هشاقثت اص تيواساى هثتال تِ  :هقدهِ

ٍ ًـاًِ ّا، آصهايـات تـخيلي، دسهاى، ػَاسم، اكَل هشاقثتْای پشػتاسی اص پيـگيشی تا ًَتَاًي اسائِ  تا رکش ػالئن ؿٌاختي ـ ادساکي

 خَاّذ ؿذ.

هتاتَليك، ػفًَي، اطاق  کوك تِ داًـجَياى دس جْت کؼة تَاًايي دس هشاقثت اص هذدجَياى هثتال تِ اختالالت ؿايغ ػيؼتن :ّدف کلی

 .تش اػاع فشايٌذ پشػتاسی ػيؼتن حوايتي، ػيؼتن خًَؼاص، ػيؼتن اػلاب ػول،

  اّذاف سفتاسی:

 اًتظاس هي سٍد: ياى ػضيضدس پاياى دٍسُ اص داًـجَ

 اختالالت غذد هتاتَليك تَضيح دّذ. تؼتْای تـخيلي ٍ ػالين ؿايغهؼايٌات فثضيکي، ػالهتي،  دس هَسد تاسيخچِ -1

هتاتَليك)ّيپَفيض، تيشٍييذ، پاساتيشٍييذ( سا تش اػاع فشايٌذ پشػتاسی ن کاسی ّا ٍ پشکاسی ّای غذد اص تيواساى هثتال تِ ک هشاقثت -2

 .تذٍيي ًوايذ

 .ًوايذ دس چٌذ ػطش تياىهشاقثت اص تيواساى ػفًَي ٍاگيشداس ٍ غيش ٍاگيش داس سا  -3

 ذ ػطش ؿشح دّذ.تيواسی ّای ػفًَي سا تش اػاع ًَع تيواسی دس چٌاص ػلل ، ػالين، دسهاى ٍ هشاقثت  -4

 دس اطاق ػول سا تِ طَس کاهل تياى ًوايذ. اى هختلفًقؾ پشػتاسٍظايف ٍ  -5

 تَضيح دّذ.اطاق ػول  ، تـکيالت ٍ ٍػايل ػاختاسدس هَسد  -6

 دّذ. ؿشحسا  سٍؽ ّای تيَْؿي ٍ داسٍّای هلشفي دس تيَْؿي، اسائِ هشاقثت ّای خاف اص تيواساى دس حالت تيَْؿي -7

 ًوايذ. تذٍيي سا تش اػاع فشآيٌذ پشػتاسی اػوال جشاحياص ، حيي ٍ تؼذ هشاقثتْای پشػتاسی قثل -8

 ذ.ٌخالكِ ای اص آًاتَهي ٍ فيضيَلَطی دػتگاُ خًَؼاص سا تَضيح دّ  -9

 ذ.ٌتؼتْای تـخيلي ٍ ػالين ؿايغ تيواسيْای خًَي سا ؿشح دّ -10

آًوي  آًوي هگالَتالػتيك، آًوي آپالػتيك،اًَاع اختالالت ػلَلْای قشهض خَى ؿاهل اًَاع آًوي ّا )اػن اص آًوي فقش آّي،  -11

ّوَليتيك، آًوي ػيکل ػل ٍ تاالػوي( ٍ پلي ػيتوي سا تا رکش تؼشيف، اتيَلَطی، پاتَفيضيَلَطی، ػالئن ٍ ًـاًِ ّا، دسهاى ٍ فشآيٌذ 

 ذ.ٌپشػتاسی ؿشح دّ

تا رکش تؼشيف، اتيَلَطی، پاتَفيضيَلَطی، ػالئن، اًَاع اختالالت ػلَلْای ػفيذ خَى ؿاهل آگشاًَلَػيتَص، لَػوي ٍ هَلتيپل هيلَها سا  -12

 (3پرستبری بسرگسبالى/ سبلوٌداى)  ًبم درس: 

 ٍاحد 4 تؼداد ٍاحد:

 ًظری  ًَع ٍاحد:

 5ـ ترم  کبرشٌبسی پرستبریرشتِ تحصيلی: هقطغ ٍ 

 (2بسرگسبالى/ سبلوٌداى) پرستبری پيشٌيبز : درٍس 

 2477دفتر:  تلفي داخلی

 سِ شٌبِ -دٍشٌبِ -يکشٌبِسبػبت حضَر در دفتر: 

 يسداًیخبًن  ـ  دکتر آذربرزيي:  ييهدرس

 دکتر آذربرزيي هسئَل درس: 

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir 

6شوبرُ :   کالسهکبى   

 ِ ّبدٍشٌب – شٌبِ ّبيکرٍز کالس : 

 23/8/1395هبحث اػصبة   تبريخ اهتحبى هيبى ترم:

 13:31سبػت  18/11/1395  تبريخ اهتحبى پبيبى ترم:
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 ذ.ٌدسهاى ٍ فشآيٌذ پشػتاسی ؿشح دّ

 ذ.ٌتذاتيش پشػتاسی سا رکش ًواي ٍ تيواسی ّوَفيلي سا تؼشيف ًوَدُ ٍ اًَاع، اتيَلَطی، پاتَفيضيَلَطی، تـخيق، تذاتيش طثي -13

َلَطی، پاتَفيضيَلَطی، ػالئن، تـخيق، دسهاى طثي، فشآيٌذ سا تا رکش اتي DIC، ّيپَپشٍتشٍهثيٌوي ٍ ITPاختالالت اًؼقادی ؿاهل  -14

 ذ.ٌپشػتاسی، پيـگيشی ٍ ًَتَاًي ؿشح دّ

اختالالت ػيؼتن لٌفاٍی ؿاهل لٌفَم َّجکيٌي ٍ غيش َّجکيٌي ٍ ّوچٌيي تضسگي طحال ٍ پاسگي آى سا تا رکش ػالئن ٍ ًـاًِ ّا،  -15

 ذ.ٌتؼشيف، اتيَلَطی، دسهاى ٍ فشآيٌذ پشػتاسی تَضيح دّ

 خالكِ ای اص آًاتَهي ٍ فيضيَلَطی پَػت سا ؿشح دٌّذ. -16

 تيواسيْای ؿايغ پَػت سا تا رکش ػالين، تـخيق، دسهاى، ػَاسم ٍ هشاقثتْای پشػتاسی سا تا تَجِ تِ فشايٌذ پشػتاسی تَكيف ًوايٌذ. -17

 اًَاع ػَختگي ٍ هشاقثتْای پشػتاسی خاف ّش يك تَيظُ هايغ دسهاًي سا ًام تشًذ.  -18

 فيضيَلَطی ػيؼتن ػلثي سا تياى ًوايٌذ.آًاتَهي ٍ  -19

 اًَاع آصهايـات ػؼيؼتن ػلثي سا ًام تثشًذ.  -20

 هشاقثتْای پشػتاسی ٍ آهَصؽ تِ تيواس دس صهيٌِ اًجام آصهايـات تـخيلي سا ليؼت ًوايٌذ. -21

 هشاقثتْای پشػتاسی دس صهيٌِ تيواس هثتال تِ افضايؾ فـاس داخل جوجِ سا تِ طَس اكَلي تياى ًوايٌذ. -22

 شػتاسی كحيح اص يك تيواس هثتال تِ ضشتِ هغضی سا دس چٌذ ػطش تٌَيؼٌذ.پ  -23

 هشاقثتْای پشػتاسی اص تيواس دس حال اغوا سا ليؼت ًوايٌذ.  -24

 اًَاع كذهات ػشٍقي هغض سا تا تَجِ تِ پشػتاسی ّش هَسد دػتِ تٌذی ًوايٌذ. -25

 اكَل اكلي پشػتاسی اص تيواس دس حال تـٌج ٍ كشع سا ليؼت ًوايٌذ. -26

 سدّا سا تا تَجِ تِ پشػتاسی ّش هَسد دػتِ تٌذی ًوايٌذ.ػشد -27

 ػلل ٍ ساّْای هقاتلِ ٍ پشػتاسی دس صهيٌِ ػفًَتْای ػيؼتن ػلثي سا دس چٌذ جولِ تياى ًوايٌذ.  -28

 اًَاع آػيثْای ًخاػي سا تا تَجِ تِ پشػتاسی ّش هَسد طثقِ تٌذی ًوايٌذ. -29

 دسهاى ٍ ًَتَاًي تَكيف ًوايٌذ. ،ْای تـخيليساّ ،ػيؼتن ػلثي سا تا رکش ػالئنخاف  تيواسی ّای  -30

 آًاتَهي ٍ فيضيَلَطی ػيؼتن ّای چـن ٍ گَؽ سا تياى ًوايٌذ.  -31

 تؼتْای تـخيلي ٍ ػالين ؿايغ تيواسيْای چـن ٍ گَؽ سا ؿشح دٌّذ. -32

 يف ًوايٌذ.اًَاع اختالالت تيٌايي ٍ ؿٌَايي سا تا رکش ػالين، تـخيق، دسهاى، ػَاسم تا تَجِ تِ فشايٌذ پشػتاسی تَك -33

 اكَل هشاقثتْای پشػتاسی دس صهيٌِ تيواساى هثتال تِ اختالالت تيٌايي ٍ ؿٌَايي سا تِ طَس اكَلي تياى ًوايٌذ. -34

 اًَاع دسهاى ّای جشاحي جْت اكالح ؿٌَايي سا تطَس خالكِ ؿشح دٌّذ.  -35

 

 . ، پشػؾ ٍ پاػخ ٍ تحج گشٍّيتا کوك ٍػايل کوك آهَصؿي ػخٌشاًي  :رٍش تدريس

  .کوك آهَصؿي ًيض ػثاستٌذ اص: جضٍُ آهَصؿي، کتاب دسػي، ٍايت تَسد، ٍيذئَ پشٍطکتَس ٍػايل

 

 بليتْبی فراگيراى:ؼف

  ؿشکت دس پشػؾ ٍ پاػخ )پيؾ آصهَى ٍ پغ آصهَى( ٍ تحج گشٍّي  -2؛ حضَس فيضيکي تِ هَقغ ٍ فؼال دس توام جلؼات دسع -1

اػتفادُ اص هٌاتغ ٍ يافتِ ّای پظٍّـي جذيذ دس  -4؛ ؼتجَی ػلوي ـ پظٍّـيجْت ج پاػخ تِ ػَاالت دسػي هطشح ؿذُ دس کالع -3

 تْيِ تکاليف .

 

 :رٍش ارزشيببی

 تِ ؿشح صيش هي تاؿذ:ؼين تٌذی هطالة ٍ ًوشُ گزاسی ًحَُ تق
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 بغ اصلی درس:بهٌ

 هشتَطِ هثاحج  -کتاب داخلي جشاحي تشًٍش ٍ ػَداسث * 

 هشتَطِحج اهث   -يکغ ٍا* کتاب داخلي جشاحي تلك ٍ ّ

 هثاحج هشتَطِ –* کتاب داخلي جشاحي ايگٌاتاٍيکيَع 
 

 هشتَطِحج اطة داخلي ّاسيؼَى، هث - 1                  بغ جْت هطبلؼِ بيشتر:بهٌ

 کتاتْای هؼتثش پضؿکي ٍ پشػتاسی دس صهيٌِ هثاحج هشتَطِ -2                                                     

 ًورُ هببحث درسی

جستجَی ػلوی ـ 

 پژٍّشی
 )ًورُ اضبفی(

 5/2 سيستن هتببَليك

جوؼا يك ًوشُ تش 

اػاع هَاسد 

هـخق ؿذُ دس 

 کالع

 75/1 بيوبری ّبی ػفًَی

 75/1 اطبق ػول

 5/2 پَست ٍ سَختگی 

 5/4 خَى

 5/2 چشن ٍ گَش

 5/4 اػصبة
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 دٍل زهبًبٌدی درسج

 (3بسرگسبالى/سبلوٌداى)پرستبری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبعت  تبريخ هجحث رئَط هطبلت

;?59/>/<8 اعصبة هزٍري ثزآًبتَهي ٍ فيشيَلَصي عيغتن عصجي  8 

IICP    -آسهبيؾبت تؾخيصي عيغتن عصجي ٍ هزاقجتْبي آى  ;?59/=/: اعصبة   : 

HEAD INJURY ٍ  هزاقجتْبي پزعتبري آى   صبةاع   55/=/59?;  < 

;?59/=/<5 اعصبة هجحث َّؽيبري ٍ عذم َّؽيبري ٍ هزاقجت اس ثيوبر ثي َّػ  > 

;?59/=/;8 اعصبة صذهبت عزٍقي هغش ٍ پزعتبري آًْب ـ تؾٌج ٍ صزع ٍ هزاقجتْبي آًْب  51 

آًْبعفًَتْبي عيغتن عصجي ٍ پزعتبري  -اًَاع عزدرد ٍ هزاقجتْبي پزعتبري اس ثيوبر هجتال ثِ عزدرد ;?59/</8 اعصبة   58 

;?59/</? اعصبة ثيوبريْبي خبؿ عيغتن عصجي ٍ پزعتبري آًْب  5: 

;?59/</>5 اعصبة ثيوبري ّبي ًخبع ٍ پزعتبري اس ثيوبراى هجتال ثِ آعيت ًخبعي  5< 

 هزٍري ثز آًبتَهي ٍ فيشيَلَصي عيغتن خًَغبس  هعزفي طزح درط ـ
;?59/</89 خَى  5> 

 خًَغبس )ؽزح حبل عالهتي، تغتْبي تؾخيصي ٍ عالين ؽبيع( ثزرعي ٍ ؽٌبخت عيغتن
;?59/?/5 خَى  81 

 هزٍري ثز اختالالت علَلْبي قزهش خَى ـ آًوي ٍ اًَاع آى
;?59/?/= خَى  88 

 آًوي فقز آّي ـ   آًوي ّبي هگبلَثالعتيک
;?59/?/:5 خَى  8: 

 آًوي آپالعتيک ـ آًوي ّبي ّوَليتيک ـ هزٍري ثز

 پلي عيتوي

;?59/?/;5 خَى  8< 

 هزٍري ثز اختالالت علَلْبي عفيذ خَى )آگزاًَلَعيتَس، لَعوي ٍ  هَلتيپل هيلَهب(
;?59/?/85 خَى  8> 

 ـ ّيپَپزٍتزٍهجيٌوي( DICـ ّوَفيلي ـ  ITP هزٍري ثز ّوَعتبس ٍ اختالالت هزثَطِ )تزٍهجَعيتَپٌي، 
;?59/?/88 خَى  91 

 ّبي غيز َّجکيٌي(اختالالت عيغتن لٌفبٍي )َّجکيي ٍ لٌفَم 
;?59/?/<8 خَى  98 
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 عبعت تبريخ هجحث رئَط هطبلت

 هزٍري ثز آًبتَهي ٍ فيشيَلَصي چؾن ـ تغتْبي تؾخيصي هخصَؿ چؾن
 چؾن

8?/?/59?;  
9: 

;?51/59/; چؾن عيَة اًکغبري ـ گلَکَم ٍ کب تبراکت  
9< 

زٍري ثز  آًبتَهي ٍ فيشيَلَصي ه -يْبي التْبثي چؾنصذهبت ٍ ثيوبر -ثيوبريْبي قزًيِ ٍ ؽجکيِ 

َػّبي تؾخيصي گگَػ ـ  تغت  

چؾن ٍ 

 گَػ
</51/59?;  

9> 

ثيوبريْبي گَػ هيبًي ٍ داخلي ـ ًبؽٌَايي  -ٍ ثيوبريْبي گَػ خبرجي  
 گَػ

58/51/59?;  
:1 

تي، هزٍري ثز آًبتَهي ٍ فيشيَلَصي پَعت ـ ثزرعي ٍ ؽٌبخت عيغتن حوبيتي )ؽزح حبل عاله

 تغتْبي تؾخيصي ٍ عالين ؽبيع(
 پَعت

59/51/59?;  
:8 

هزٍري ثز اختالالت التْبثي پَعت )درهبتيت ّب ٍ پغَريبسيظ( اختالالت تزؽحي )آکٌِ ٍلگبريظ( ـ 

 عفًَت ّبي ثبکتزيبيي )سرد سخن، فَليکَليت(

 جلغِ ججزاًي پَعت
:: 

 ثذخيوي ّبي پَعت  اختالالت تبٍلي ـ -عفًَت ّبي ٍيزٍعي، قبرچي ٍ اًگلي پَعت
 جلغِ ججزاًي پَعت

:< 

تعزيف ٍ اًَاع عَختگي ـ درجِ ثٌذي ٍ تعييي درصذ عَختگي ـ اختالالت عيغتويک در عَختگي 

 هبيع درهبًي در عَختگي ـ اًَاع گزافت ّب ٍ فالح ّب ـ هزاقجتْبي عَختگي ـ ًَتَاًي در عَختگي
 عَختگي

 جلغِ ججزاًي
:> 

غذد هتزؽحِ  ـ ثزرعي ٍ ؽٌبخت عيغتن دعتگبُ ّبي هتبثَليکلَصي هزٍري ثز آًبتَهي ٍ فيشيَ

 تغتْبي تؾخيصي ٍ عالين ؽبيع(هعبيٌبت فجشيکي، )ؽزح حبل عالهتي،  داخلي

عيغتن 

 هتبثَليک
8?/</59?;  

;1 

پزعتبري در اختالالت غذُ تيزٍييذ، گَاتز، ّيپَتيزٍييذيغن، ّيپز تيزٍييذيغن، تيزٍييذيت، عزطبى 

 تيزٍييذ، 

غتن عي

 هتبثَليک
;/=/59?;  

;8 

پزعتبري در اختالالت غذد پبراتيزٍتيذ، ّيپزپبراتيزٍييذيغن، ّيپَپبراتيزٍييذيغن، اختالالت غذد 

 آدرًبل، کن کبري ٍ پزکبري غذد آدرًبل، فئَکزٍهَعبيتَهب

عيغتن 

 هتبثَليک
58/=/59?;  

;: 

 در قغوت خلفي ٍ قذاهي(پزعتبري اس ثيوبراى هجتال ثِ کن کبري ٍ پزکبري غذُ ّيپَفيش )

عيغتن 

 هتبثَليک
5?/=/59?;  

;< 

ثزرعي ٍ ؽٌبخت  ،ؽَک عپتيک تعزيف ثيوبريْبي عفًَي ٍاگيز ٍ غيزٍاگيز، پيؾگيزي اس عفًَت، 

تغتْبي تؾخيصي ٍ عالين هعبيٌبت فجشيکي، عالهتي،  تبريخچِ)هذدجَيبى هجتال ثِ ثيوبري ّبي عفًَي

 ؽبيع(

 عفًَي
8</=/59?;  

;> 

ي در ثيوبريْبي قبثل اًتقبل هقبرثتي)عيفليظ، عَساک، ّزپظ تٌبعلي(،  پزعتبري در عفًَت پزعتبر

 ّبي ثبکتزيبل) ٍثب، عل ريِ(، عفًَتْبي ثبعيلي)تت هبلت، عبلوًَالسيظ، ؽيگلَس ٍ تيفَييذ(
 عفًَي

9/>/59?;  
<1 

 هٌٌضيت هٌٌگَکَکغي، کشاس، گبسگبًگزى، جذام، 

هًٌََکلئَس عفًَي، ّبري، عبرط، ايذس، تت کزيوِ، جٌَى گبٍي(، عفًَت ّبي ٍيزٍعي)آًفلَآًشا، 

 عفًَت ّبي اًگلي) ليؾوبًيَس، هبالريب(، عفًَت قبرچي) ّيغتَپالعوَسيظ(، 

 عفًَي
51/>/59?;  

<8 

عبختوبى ٍ تؾکيالت اتبق عول، ٍعبيل ثبثت اتبق عول، ٍعبيل جزاحي، اعتزيليشاعيَى ٍ اًَاع آى، 

آى، اثزات جزاحي ّبي ثشرگ، پيؾگيزي اس اًتؾبر عفًَت ٍ حغظ ايوٌي  جزاحي ٍ اًَاع رٍػ ّبي

 در اتبق عول، اًَاع پَسيؾي ّبي ثيوبر حيي جزاحي، هزاقجت ّبي قجل اس عول جزاحي 

 اطبق عول
5=/>/59?;  

<: 



6 

 

، ريکبٍري(، رٍػ ّبي ثيَْؽي ٍ دارٍّبي  CSRٍظبيف ٍ ًقؼ پزعتبراى )اعکزاة ٍ عيزکَالتَر،  

يَْؽي، ارائِ هزاقجت ّبي خبؿ اس ثيوبراى در حبلت ثيَْؽي، هزاقجت ّبي پزعتبري هصزفي در ث

 حيي عول

 اطبق عول
8:/>/59?;  << 

 اطبق عول اصَل هزاقجتْب ثب کبرثزد فزايٌذ پزعتبري ثعذ اس اعوبل جزاحي
 <> جلغِ ججزاًي




