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بسمه تعالی 

  
دانشگاه ازاد اسالمی واحد بجنورد  

 (:   course plan)طزح  دٍرُ  تزهی

 

 98هْز :ًیوسبل تحصیلی *. فیشیَپبتَلَصی                                                    : ًبم درس          

کبرضٌبسی هبهبیی : رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی                               *. هبهبیی                               --  پزستبری: داًطکذُ

 1ٍ2ٍ3فیشیَ پبتَلَصی ٍ ثیوبریْبی داخلی :    ٍاحذ                                                                           درس پیطٌیبس1   :تؼذاد ٍاحذ* 

:          رٍس ٍ سبػت ثزگشاری * 

هبهبیی : گزٍُ آهَسضی:                                                                                 *.هحل ثزگشاری  *. 

اکزم اصالًی : ًبم هذرسیي 

 12-10ّز رٍس ّفتِ سبػت : اکزم اصالًی                                          رٍسّبی توبس ثب هسئَل درس: ًبم هسٍَل درس

       پست الکتزًٍیک 1068داخلی - 32296992: داًطکذُ پزستبری هبهبئی          تلفي: آدرس دفتز

:akramaslani92@gmail.com 

:  ّذف کلی درس

 : ثب داًطجَ آضٌبیی

 ّب الکتزلیت ٍ ثبس ٍ اسیذ تؼبدل ثذى، هبیؼبت

 اًَاع اختالالت ٍ جزاحی کجذ

 اًَاع هطکالت ٍجزاحی پستبى
 

: اّذاف اختصبصی

 :اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبضٌذ

 .ًوبیذ تطزیح را ّب الکتزٍلیت ٍ هبیؼبت تؼبدل در پبیِ هفبّین .1

 .ثجزد ًبم را ثذى هبیؼبت اجشای .2

 .دّذ تَضیح را ثذى در هبیؼبت تجبدل .3

 .ًوبیذ تطزیح جذاگبًِ ثطَر را ) حجن کبّص یب افشایص ( ثذى در هبیؼبت حجن اختالل .4

 .دّذ تَضیح را )ًبتزهی ّیپز ٍ ّیپًَبتزهی( سذین الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل .5

 .دّذ تَضیح را )کبلوی ّیپز ٍ ّیپَ ( پتبسین الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل .6

 .دّذ تَضیح را )ّیپزکلسوی ٍ ّیپَ( کلسین الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل .7

 .دّذ تَضیح را )ّیپزفسفبتوی ٍ ّیپَ(فسفز الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل .8

 ًوبیذ تطزیح را )تٌفسی آلکبلَس ٍ اسیذٍس ( هزثَطِ اختالالت ٍ ثبس ٍ اسیذ تؼبدل .9

 ًوبیذ تطزیح را ) هتبثَلیک آلکبلَس ٍ اسیذٍس ( هزثَطِ اختالالت ٍ ثبس ٍ اسیذ تؼبدل 10

 .ػولکزدّبی هتبثَلیک کجذ ٍ تغییزات ػولکزد آى را کِ در ثیوبری کجذ اتفبق هی افتذ، ثطٌبسذ. 11

ت کجذی را ضزح دّذ الالاراى ثب اختین آسهَى ّبی ٍرٍضْبی تطخیص ة.12

یزقبى، فطبرخَى پَرت، آسیت، ٍاریس، کوجَد ّبی تغذیِ ای ٍ کوبی کجذی ثِ ػلت تغییزات پبتَفیشیَلَصیک کجذ را تَضیح . 13

 .دّذ

 .ّذئن ثبلیٌی، هزاقجت ٍ درهبى کلستبس داخل کجذی را در ثبرداری ضزح دال پبتَفیشیَلَصی، ع. 14

  .پبتَفیشیَلَصی ، هزاقجت، درهبى ٍ پیطگیزی اًَاع ّپبتیت را در ثبرداری ضزح دّذ. 15
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   . ضزح دّذالپبتَفیشیَلَصی، هزاقجت ٍ درهبى سیزٍس کجذی را در سًبى ثبردار هجت. 16

اًَاع پبًکزاتیت ٍ هزاقجت ٍ درهبى را در ثبرداری ضزح دّذ . 17

 .پبتَفیشیَلَصی ٍ هزاقجت ٍ درهبى کَلِ سیستیت ٍ کَلِ لیتیبسیس را در ثبرداری ضزح دّذ. 18

 .رٍضْبی جزاحی ٍ غیز جزاحی را در ثیوبراًی کِ سزطبى کجذ دارًذ هقبیسِ کٌٌذ. 19

 .تَهَرّبی خَش خین ٍ ثذخین پستبى، آثسِ، کیست، ثیوبری ّبی ًَک پستبى، ّیپزتزٍفی پستبى را تَضیح دّذ.  20

 .اًَاع رٍضْبی جزاحی پستبى را تَضیح دّذ.  21

1-  

 ثحج گزٍّی ، پزسص ٍ پبسخ کالسی ، پبٍرپَیٌتسخٌزاًی ،: ضیَُ تذریس

 

: ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ

 ًوز1ُحضَر هٌظن ٍ فؼبل در کالس           . 2ًوزُ                   1  ضزکت فؼبل در ثحج ّبی کالسی     .1

ًوزُ   18اهتحبى پبیبى تزم          

 تطزیحی ٍ چٌذ گشیٌِ ای    : ًَع اهتحبى پبیبى تزم    

 

  : هقزرات ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًطجَ

. داًطجَیبى هحتزم قجل اس حضَر استبد در کالس حبضز ثبضیذ

. گَش ّبی ّوزاُ خَد را در حبلت سکَت قزار دّیذ

.   جلسِ غیجت درس حذف خَاّذ ضذ1ثیطتزاس   

 

 :ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ

 دی در سز هَػذ تَجِ داضتِ ثبشفی کالس ٍ اًجبم تکبلیدر ثحج ّب. 

  دیی ثحج ّب را هطبلؼِ فزهبیلی ضذُ هزاجؼِ ٍ هطبلت تکنیثِ هٌبثغ هؼزف. 

: ---  تبریخ اهتحبى هیبى تزم* 

:     تبریخ اهتحبى پبیبى تزم

:  سبیز تذکزّبی هْن ثزای داًطجَیبى* 

.  حضَر فؼبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است

 یهٌبثغ اصل

 چبح آخزیي ضَارتش جزاحی اصَل 

 طت ّبریسَى ،آخزیي چبح  

  طت سیسیل ،آخزیي چبح

  پزستبری داخلی جزاحی کجذ ،کیسِ صفزا ٍ پبًکزاس ثزًٍز ٍ سَدارث ،آخزیي چبح

 ثبرداری ٍ سایوبى ٍیلیبهش ،آخزیي چبح 

 پزستبری داخلی جزاحی کلیِ ٍ هجبری ادراری ٍ اختباللت آة ٍ الکتزٍلیت ثزًٍزٍ سَدارث ،آخزیي چبح
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 جذٍل سهبًجٌذی درس اختالالت ػولکزد جٌسی

 هالحظبت هذرس سبػت                       ػٌَاى

 ّفتِ اٍل

 ّب الکتزٍلیت ٍ هبیؼبت تؼبدل در پبیِ هفبّین 12-10

 ثذى هبیؼبت اجشای

 ثذى در هبیؼبت تجبدل

اکزم 

اصالًی 

 

 ّفتِ دٍم

 ) حجن کبّص یب افشایص ( ثذى در هبیؼبت حجن اختالل 12-10

 )ًبتزهی ّیپز ٍ ّیپًَبتزهی( سذین الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل

 )کبلوی ّیپز ٍ ّیپَ ( پتبسین الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل

 )ّیپزکلسوی ٍ ّیپَ( کلسین الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل

اکزم 

اصالًی 

 

 ّفتِ سَم

 )ّیپزفسفبتوی ٍ ّیپَ(فسفز الکتزٍلیت تجبدل ٍ تؼبدل در اختالل 12-10

 )تٌفسی آلکبلَس ٍ اسیذٍس ( هزثَطِ اختالالت ٍ ثبس ٍ اسیذ تؼبدل

 ) هتبثَلیک آلکبلَس ٍ اسیذٍس ( هزثَطِ اختالالت ٍ ثبس ٍ اسیذ تؼبدل

اکزم 

اصالًی 

 

ّفتِ 

 چْبرم

 ػولکزدّبی هتبثَلیک کجذ ٍ تغییزات ػولکزدآى در ثیوبری کجذ  12-10

ت کجذی  الالاراى ثب اختینآسهَى ّبی ٍرٍضْبی تطخیص ة

یزقبى، فطبرخَى پَرت، آسیت، ٍاریس، کوجَد ّبی تغذیِ ای ٍ کوبی کجذی 

   ثِ ػلت تغییزات پبتَفیشیَلَصیک کجذ 

اکزم 

اصالًی 

 

 ّفتِ پٌجن

ئن ثبلیٌی، هزاقجت ٍ درهبى کلستبس داخل کجذی در الپبتَفیشیَلَصی، ع 12-10

ثبرداری  

پبتَفیشیَلَصی ، هزاقجت، درهبى ٍ پیطگیزی اًَاع ّپبتیت را در ثبرداری   

 الپبتَفیشیَلَصی، هزاقجت ٍ درهبى سیزٍس کجذی را در سًبى ثبردار هجت

اکزم 

 اصالًی

 

 ّفتِ ضطن

اًَاع پبًکزاتیت ٍ هزاقجت ٍ درهبى را در ثبرداری   12-10

پبتَفیشیَلَصی ٍ هزاقجت ٍ درهبى کَلِ سیستیت ٍ کَلِ لیتیبسیس  در 

ثبرداری  

 رٍضْبی جزاحی ٍ غیز جزاحی  در ثیوبراًی کِ سزطبى کجذ 

 

اکزم 

 اصالًی

 

 ّفتِ ّفتن
  تَهَرّبی خَش خین ٍ ثذخین پستبى، آثسِ، کیست،  12-10

   

اکزم 

 اصالًی

 

ّفتِ 

 ّطتن

12-10 
 ثیوبری ّبی ًَک پستبى، ّیپزتزٍفی پستبى، اًَاع رٍضْبی جزاحی پستبى

اکزم 

 اصالًی

 

     ّفتِ ًْن

     ّفتِ دّن
 


