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 ثبلیٌی ظیالثط دٍرُ
  (Clinical Course Syllabus) 

 
 

 ٍاحذ فَریت ٍثحراى : ثبلیٌی عٌَاى ٍاحذ درض

 ثخػ عجی یه ثیوبرظتبى اهبم خویٌی :دٍرُ ثبلیٌیعٌَاى 

 :  یه ٍاحذثبلیٌیتعذاد ٍاحذ درظی :  ظْن از ٍاحذ درظی

 لرار گیری در همغع تحصیلی هحل داًؽجَیبى: وبرؼٌبظی پرظتبری

 4: پرظتبری ثیوبری ّبی داخلی جراحی  پیػ ًیبز

  ّن ًیبز یب ّوسهبى

 گرٍُ داخلی جراحی  گرٍُ آهَزؼی ارائِ دٌّذُ: 

 خبًن ًجبتی هعئَل ٍاحذ درظی: 

   61054323تلفي توبض:                                               323اتبقدفتر:                                                                  اهیٌی  اظتبد:

 رٍزا12ًِ-15 ظبعت هاللبت:                                     fereshtehamini57@yahoo,com   ایویل:                                 

 

  :  ح دٍرُؼر

 ثب هَارد فَریت ٍثحراى ٍاٍرشاًط 2آؼٌبیی داًؽجَیبى عرصِ

 

 

   :ولی دٍرُ ّذف

 آؼٌبیی ثب دظتگبّْبی ًٍتیالتَر ،ؼَن ،هبًیتَر ٍاثسارلبثل اظتفبدُ در هَالع اٍرشاًط -          

 ٍدارٍّب ٍٍظبثل در عجمبت آىآؼٌبیی وبهل ثب ترالی وذ  -

 آؼٌبیی ثب هَارد اٍرشاًعْبی هختلف -
 

 

 

  :  اّذاف ٍیصُ دٍرُ 

 داًؽجَ ثتَاًذ ثب ثیوبر اٍرشاًعی ثِ راحتی وبر وردُ ٍهذیریت ثحراى اًجبم دادُ ٍعجك اٍلَیت ثٌذی الذاهبت را اًجبم دّذ_          

ریِ، ارٍلَشی ًٍفرٍلَشی ،گَارغ ،ارتَپذی ،هعوَهیت ّب، للت ،ترٍهبّب ٍهؽىالت خًَی ٍاًعمبدی داًؽجَ ثب اٍرشاًط ّبی  -

 ثِ راحتی ثرخَرد وردُ ٍالذاهبت پرظتبری هَرد ًیبز را اًجبم دّذ

 اجرای الذاهبت پرظتبری ٍیصُ در ؼرایظ ثحراًی را تَضیح دادُ ٍاًجبم دّذ. -

درماني ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

 تهران

 دانشكده پرستاري ومامايي 

 11/5/95  تبریخ ثبزثیٌی: 



 : اصلی هغبلت رئَض

 پرظتبری در اٍرشاًطهرالجت  -          

 آؼٌبیی ثبترالی وذCPRٍالذاهبت اٍرشاًعی در هَالع  -

 آؼٌبیی ثب دظتگبّْبی اٍرشاًعی -

 هذیریت ثحراى ٍّوبٌّگی پرظتبری -

 Case method  - Role playing   -Conference: تذریط رٍغ

 

 :  یبدگیری ّبی فعبلیت

 اًجبم پرٍشُ الذاهبت اٍرشاًعی  -          

 هغبلعِ هٌبثع اٍرشاًط ٍفَریت  –

 هؽبروت در ثحث ّبی وٌفراًط  -

 

  Written work(Nursing care plan ,care maps)   -  Oral presentation:  ارزؼیبثی رٍغ

 

 :  عجك ارزیبثی ّبی داخلی جراحی هتذاٍلًورُ هحبظجِ چگًَگی
 

 

 هٌبثع

 :  هٌبثع ضرٍری

 اٍرشاًطوتبة عت –وتبة ثحراى ٍاٍرشاًط 

 

 : هٌبثعی ثرای هغبلعِ ثیؽتر

  –کتاب پرستاری فوریت ها وحوادث غیر مترقثه  –کتاب فوریت های پرستاری  -اوژانس جراحی   –اورژانس طة داخلی  

 کتاب اورژانس وتالیا

 

 :  لَاًیي ٍ همررات ّذایت وٌٌذُ آهَزغ ثبلیٌی

 هرالجت هرثَط ثِ حفبظت ایوٌی در ؼرایظ ثحراًی -          

 رعبیت همررات هرثَط ثِ پَؼػ ثبلیٌی ٍظبعت حضَر درثخػ -

 رعبیت حرین خصَصی ثیوبراى در ؼرایظ اٍرشاًط -

 

 : ظیبظت داًؽىذُ در خصَؾ ظَء رفتبرّبی تحصیلی

پرظتبری ثعیبر ّوىبری دارًذٍتَصیِ هی ؼَد جْت یبدگیری  ًعجت ثِ حضَر ثوَلعِ درثبلیي ٍهؽبروت در اعوبل 2داًؽجَیبى عرصِ 

 ثْتر هَارد اٍرشاًعی ثحبلت ًوبیؽی حتوب هَارد ثحراى رااجرا وردُ تب ثتَاًٌذ ظرعت عول در ًصت دظتگبُ ثِ ثیوبر ٍاظتفبدُ ثِ هَلعِ از

 ترالی وذ ٍ.....را داؼتِ ثبؼٌذ



 

 دٍرُ در عَل فعبلیت ّب زهبًجٌذی رٍزاًِ 

 رٍزّبی دٍرُ   تبریخ ٍ ظبعت  فعبلیت ّبی آهَزؼی

اًتخبة ویط هَرد ًظرٍگرفتي  -هعبرفِ ّوىبراى  -حضَر درثخػ

assessتحَیل ؼیمت-هرالجت از ویط هرثَعِ  -اظتراحت   -   وبهل از ثیوبر 

 

 30/7                                                          

 

 رٍز اٍل

-هرالجت از ویط هَرد ًظر    -ؼروت در راًذ ثخػ  -درثخػحضَر 

 ثرای ّر داًؽجَ وٌفراًط هرثَط ثِ هجبحث اٍرشاًطتمعین -اظتراحت     
 

 رٍز دٍم                                                          30/7

داًؽجَ ثتَاًذ گسارغ ؼفبّی از  -ؼروت در راًذ ثخػ  -حضَر درثخػ

-   عولىرد پرظتبری خَد در ثبلیي ثیوبر رادر جوع داًؽجَیبى دیگر تَضیح دّذ

 ثِ ّر داًؽجَ اٍرشاًط هحَلِوٌفراًط ارائِ -اظتراحت     

 

 رٍز ظَم                                                          30/7

ٍهعرفی ثیوبر در جوع هرالجت  -ؼروت در راًذ ثخػ  -حضَر درثخػ

 ارائِ وٌفراًط هحَلِ اٍرشاًط ثِ ّر داًؽجَ -اظتراحت     - داًؽجَیبى دیگر
 

 چْبرمرٍز                                                           30/7

ثررظی پرًٍذُ ّبیی ثب هَارد خبؾ اٍرشاًعی ٍتَضیح  -ؼروت در راًذ ثخػ  

 ارائِ وٌفراًط هحَلِ اٍرشاًط ثِ ّر داًؽجَ -اظتراحت   -تَظظ داًؽجَیبى  
 

 پٌجنرٍز                                                           30/7

-هرالجت از ویط هَرد ًظر    -ؼروت در راًذ ثخػ  -حضَر درثخػ

 ارائِ وٌفراًط هحَلِ اٍرشاًط ثِ ّر داًؽجَ -   اظتراحت  
 

 ؼؽنرٍز                                                           30/7

وبر ًوبیؽی ثب ترالی وذ ٍظت وردى  -ؼروت در راًذ ثخػ  -حضَر درثخػ

ارائِ  -اظتراحت     -   دظتگبُ ًٍتیالتَر در ثبلیي ثیوبر در جوع داًؽجَیبى دیگر

 وٌفراًط هحَلِ اٍرشاًط ثِ ّر داًؽجَ

 ّفتنرٍز                                                           30/7

ثحث -ویط هَرد ًظر  هرالجت از -ؼروت در راًذ ثخػ  -حضَر درثخػ

 وٌفراًط هرثَط ثِ هجبحث اٍرشاًط-اظتراحت   -گرٍّی دارٍیی در تریتوٌت  

 

 ّؽتنرٍز                                                    30/7

-هرالجت از ویط هَرد ًظر    -ؼروت در راًذ ثخػ  -حضَر درثخػ

پخػ فرم ارزیبثی اظتبد وِ -وٌفراًط هرثَط ثِ هجبحث اٍرشاًط-اظتراحت     

 داًؽجَیبى ثعذ از پر وردى خَدؼبى ثِ اهَر ثبلیٌی تحَیل دٌّذ

 

 ًْنرٍز                                                           30/7

ّبی خبؾ ثِ هرالجت از ویط  هرٍرثر-ؼروت در راًذ ثخػ  -حضَر درثخػ

-اظتراحت     -   حبلت پرظػ ٍپبظخ تَظظ اظتبد جْت جوع ثٌذی هغبلت 

حضَر خَد پبیبًی ٍارزیبثی داًؽجَیبى تَظظ اظتبد ٍدادى ًورات در وٌفراًط 

داًؽجَیبى ثب ارائِ دالیل جْت وبّػ یب افسایػ ًورُ ٍظپط اهضب تبییذیِ ّر 

 داًؽجَ

 

 دّنرٍز                                                           30/7

 


