
 

 بٌبم خذا

  داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ 

 پیزاپشؽکی داًؾکذُ

  طزح درط 
 

 داًؾجَیبى تزم دٍم کبرؽٌبعی ًبپیَعتِ رؽتِ َّؽبزی هخبطببى:                                                                               شیَپبتَلَسیفیػٌَاى درط : 

 08الی  01ؽٌبِ ّب  :پبعخگَیی بِ عَاالت فزاگیز عبػت                                                                  ٍاحذ2  س ٍاحذ()یب عْن اعتبد ا :ٍاحذتؼذاد

 فَسیِ خذادادی هذرط:                                          8-01: ؽٌبِ ّب عبػت )رٍس،عبػت ٍ ًیوغبل تحصیلی(سهبى ارائِ درط: 

 فیشیَلَسی ٍ آًبتَهی ط پیؼ ًیبس:ٍدر

 

ؽٌبخت ًیبسّبی اعبعی اًغبى در حبلت عالهت ٍ بیوبری بَیضُ در بیوبراى هبتال بِ ػذم تببدالت گبسی ٍ بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی، درط: ّذف کلی 

 دعتگبُ للب ٍ ػزٍق، خَى، ػفًَی،چؾن ٍ تغذیِ

 

 کلی جلغبت : ّذاف ا

 

 صی دعتگبُ تٌفغی داًؾجَیبى بب آًبتَهی ٍ فیشیَلَ آؽٌبییهؼزفی کالط ٍ درط ٍ -0

 

 بیوبری ّبآؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ تؾخیص ٍ درهبى -2 

  

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب-3

 

 ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب  آؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات-4

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع ٍ طبمِ بٌذی بیوبری ّبی خًَی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب-5

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع ٍ طبمِ بٌذی بیوبری ّبی خًَی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب-6

 

 َیبى بب ّوَعتبس ٍ خًَزیشی در جزاحی ّب ٍ ّوٍَیضالًظ ٍ ػَارض آىآؽٌبیی داًؾج-7

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دعتگبُ للب ٍ ػزٍق-8

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب-9

 

 یغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّبآؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی ع-01

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب-00

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب-02

 

 

0 



 

 ( TPNبى بب تغذیِ ٍ اختالالت ًبؽی اس تغذیِ ٍ تغذیِ کبهل ٍریذی)آؽٌبیی داًؾجَی-03

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب بیوبری ّبی ػفًَی ٍ راُ ّبی اًتمبل ٍ درهبى ٍ پیؾگیزی اس آًْب-04

 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب بیوبری ّبی جؾن ٍ اٍرصاًظ ّبی جزاحی چؾن _05

 

 

 اّذاف ٍیضُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ:

 

 هؼزفی کالط ٍ درط ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبى :جلغِ اٍل کلیّذف 

 

 در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ :جلغِ اٍل اّذاف ٍیضُ

 لَاًیي ٍ همزرات کالعی را فزا گیزد. 0-0

 اّذاف آهَسؽی درط را فزاگیزد. 0-2

 هؼزفی کالط ٍ درط ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبى بب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دعتگبُ تٌفغی   0-3

 

 ؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّبآ: مّذف کلی جلغِ دٍ

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ دٍم:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 ػالین ببلیٌی در بیوبری ّبی تٌفغی را فزا گیزد. 2-0

 ؽزح حبل ٍ بزرعی ػولکزد عیغتن تٌفغی ٍ بیوبری ّبی ریَی را ؽزح دّذ. 2-2

 اًَاع ًبرعبیی تٌفغی را ًبم ببزد. 2-3

 اًَاع رٍػ ّبی تؾخیصی کلیٌیکی ٍ پبراکلیٌیکی در بیوبری ّبی عیغتن تٌفغی را بیبى کٌذ. 2-4

 ؾیت را ؽزح ٍدرهبى ّبی آى را فزا گیزد.آعن ٍ بزًٍ 2-5

 

 یص ٍ درهبى بیوبری ّبؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ تؾخآ ّذف کلی جلغِ عَم:

 

 َم:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذجلغِ ع اّذاف ٍیضُ

 آهفیشم ریَی را ؽزح دّذ.  3-0

 هزالبت ٍ درهبى اس بیوبر آهفیشم ریَی را فزاگیزد. 3-2

 بیوبری هشهي ریَی را ؽزح دّذ. 3-3

 هزالبت ٍ درهبى بیوبری هشهي ریَی را فزا گیزد. 3-4

 ى را فزاگیزد.پٌَهًَی ٍ درهبى ّبی آ 3-5

 

 ؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّبآّذف کلی جلغِ چْبرم: 

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ چْبرم:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 ادم حبد ریِ ٍ عٌذرم دیغتزط تٌفغی حبد را ؽزح دّذ. 4-0

 یِ را فزا گیزد.هزالبت ّب ٍ درهبى در ادم حبد ر 4-2

 پٌَهَتَراکظ ٍ ّوَتَراکظ را بؾٌبعذ. 4-3

 آتلکتبسی را ؽزح ٍ درهبى ّبی آى را فزاگیزد. 4-4

 آهبَلی ریِ را فزاگیزد ٍ درهبى ّبی آى را بؾٌبعذ. 4-5
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 بری ّبّذف کلی جلغِ پٌجن:آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع ٍ طبمِ بٌذی بیوبری ّبی خًَی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیو

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ پٌجن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 کن خًَی ٍ ًَاع آى، ػلل، ػالئن، تؾخیص ٍ درهبى اًَاع آًوی را ؽزح دّذ. 5-0

 لَعوی ٍ اًَاع آى، ػلل، ػالئن، تؾخیص ٍ درهبى را ؽزح دّذ. 5-2

 اختالالت اًؼمبدی را بؾٌبعذ ٍ تَضیح دّذ. 5-3

 

 

 داًؾجَیبى بب اًَاع ٍ طبمِ بٌذی بیوبری ّبی خًَی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب ّذف کلی جلغِ ؽؾن:آؽٌبیی

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ ؽؾن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 ّوَفیلی ٍ اصَل هزالبت آى را ؽزح دّذ. 6-0

 پَرپَرا را ؽزح دّذ. 6-2

 لٌفَهب ٍ اًَاع آى را ؽزح دّذ. 6-3

 

 ًؾجَیبى بب ّوَعتبس ٍ خًَزیشی در جزاحی ّب ٍ ّوٍَیضالًظ ٍ ػَارض آىّذف کلی جلغِ ّفتن:آؽٌبیی دا

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ ّفتن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 هکبًیغن ّبی اًؼمبد در داخل بذى را بؾٌبعذ. 7-0

 ػَاهل هَحز در هغیز اًؼمبد داخلی ٍ خبرجی را ؽزح دّذ. 7-2

 اًَاع فزاٍردُ ّبی خًَی را ؽزح دّذ. 7-3

 ػَارض خَى ٍ فزاٍردُ ّبی خًَی را ؽزح دّذ. 7-4

 

 

 ّذف کلی جلغِ ّؾتن:آؽٌبیی داًؾجَیبى بب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دعتگبُ للب ٍ ػزٍق

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ ّؾتن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی عیغتن للبی را ؽزح دّذ. 8-0

 گیزد.رٍػ ّب ٍ آسهبیؾبت دعتگبُ للبی را فزا 8-2

 تغت ّبی تؾخیصی در ارسیببی بیوبراى للبی را ؽزح دّذ. 8-3

 

 ّذف کلی جلغِ ًْن:آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ ًْن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 ّبیپزتبًغیَى را تؼزیف ٍ اًَاع آى را ؽزح دّیذ. 9-0

 درهبى ّب ٍ هزالبت ّبی ّبیپزتبًغیَى اٍلیِ ٍ حبًَیِ را فزا گیزد. 9-2

 درهبى ّبی بیوبری ّبیپزتبًغیَى را ؽزح دّذ. 9-3

 

 

 

 

3 



 

 

 ص ٍ درهبى بیوبری ّبّذف کلی جلغِ دّن:آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخی

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ دّن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 عٌذرم کزًٍزی حبد ٍ اًفبرکتَط للبی را بؾٌبعذ. 01-0

 درهبى ّبی عٌذرم حبد کزًٍزی ٍ اًفبرکتَط للبی را فزاگیزد. 01-2

 اًذٍکبردیت ٍ هیَکبردیت را بؾٌبعذ. 01-3

 

 

 بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّبّذف کلی جلغِ یبسدّن:آؽٌبیی داًؾجَیبى 

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ یبسدّن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 اختالالت دریچِ ّبی للبی ٍ درهبى ّبی آى را بؾٌبعذ. 00-0

 اًَاع دریچِ ّبی للبی ٍ هزالبت ّبی آى را ؽزح دّذ. 00-2

 راُ ّبی تؾخیص آى را فزاگیزد. آًضیي صذری را تؼزیف ٍ 00-3

 

 ّذف کلی جلغِ دٍاسدّن:آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ دٍاسدّن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 اختالل داخل ػزٍلی هٌتؾز را فزا گیزد. 02-0

 بَآهبَلی را ؽزح دّذ.ػَاهل هَحز بز تزٍه 02-2

 درهبى ّب ٍ هزالبت ّب در تزٍهبَآهبَلی را فزا گیزد. 02-3

 ػلل، تؾخیص ٍ درهبى در ٍاریظ را فزا گیزد. 02-4

 

 ( TPNّذف کلی جلغِ عیشدّن: آؽٌبیی داًؾجَیبى بب تغذیِ ٍ اختالالت ًبؽی اس تغذیِ ٍ تغذیِ کبهل ٍریذی)

 

 ؾجَ لبدر ببؽذاّذاف ٍیضُ جلغِ عیشدّن:در پبیبى داً

 تغذیِ ٍ اختالالت ًبؽی اس آى را ؽزح دّذ. 03-0

 تغذیِ کبهل ٍریذی را ؽزح دّذ. 03-2

 

 

 ّذف کلی جلغِ چْبردّن:آؽٌبیی داًؾجَیبى بب بیوبری ّبی ػفًَی ٍ راُ ّبی اًتمبل ٍ درهبى ٍ پیؾگیزی اس آًْب

 

 اّذاف ٍیضُ جلغِ عیشدّن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذ

 غن ّبی دفبػی بذى در ػفًَت ّب را ؽزح دّذ.هکبًی 04-0

 ٍ راُ ّبی اًتمبل أى را ؽزح دّذ. ICUبیوبری ّبی ؽبیغ در بخؼ  04-2

 درهبى ٍ پیؾگیزی اس بیوبری ّبی ػفًَی را بیبى کٌذ. 04-3
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 ّذف کلی جلغِ پبًشدّن:آؽٌبیی داًؾجَیبى بب بیوبری ّبی جؾن ٍ اٍرصاًظ ّبی جزاحی چؾن

 

 ضُ جلغِ عیشدّن:در پبیبى داًؾجَ لبدر ببؽذاّذاف ٍی

 ػَارض بیوبری ّبی ػوَهی بز رٍی چؾن را بیبى هٌذ. 05-0

 اٍرصاًظ ّبی جزاحی چؾن را ؽزح دّذ. 05-2

 

 

 

 هٌببغ:

 فیشیَلَصی گبیتَى 

 آًبتَهی گزی

 پزعتبری بیوبری ّبی داخلی جزاحی بزًٍز ٍ عَدارث 

 بیوبری ّبی داخلی ّبریغَى

 تبلیف دکتز هحغي هیزهحوذ صبدلی داًؾیبر گزٍُ جزاحی للب ٍ ػزٍق داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اصفْبى  ICUر للب ٍ ًکبت کلیذی د

 

 رٍػ تذریظ:

 عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ، بحج گزٍّی

 

 آهَسؽی : ٍعبیل

 ٍیذئَپزٍصکتَر، تختِ ٍایت بزد، ایٌتزًت

 

   عٌجؼ ٍ ارسؽیببی

 عبػت تبریخ  صذ()بز حغب درعْن اس ًوزُ کل رٍػ       آسهَى

 01الی  6   درصد01 چهار گسینه ای کَئیش

 01الی  6 0/7/76 درصد 01 چهار گسینه ای آسهَى هیبى دٍرُ

 01الی  6  درصد 41 چهار گسینه ای آسهَى پبیبى تزم

فعالیت در کالس و  تکبلیف داًؾجَ

 تحقیق

  طی جلسات درصد 01

 

 ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:کالط همزرات 

 هٌظن ٍ دلیك در کالط حضَر-

 ؽزکت در فؼبلیت ّبی کالعی-

 رجَع بِ هٌببغ هؼزفی ؽذُ-

 خبهَػ کزدى تلفي ّوزاُ در کالط-

 در صَرت ػذم تؾکیل کالط بِ ّز ػلتی، کالط جبزاًی بب ّوبٌّگی آهَسػ تؾکیل خَاّذ ؽذ.-
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 فیشیَپبتَلَصی جذٍل سهبًبٌذی درط
 

 01الی  8 ؽٌبِ ّب عبػت رٍس ٍ عبػت جلغِ :

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

0  

10/4/76 

هؼزفی کالط ٍ درط ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبى بب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی 

 دعتگبُ تٌفغی 

 

 خدادادی

0  

4/5/76 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ 

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 خدادادی

1  

01/5/76 

یی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ آؽٌب

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 خدادادی

2  

01/5/76 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب تظبّزات ببلیٌی بیوبری ّبی دعتگبُ تٌفغی ٍ 

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب 

 

 خدادادی

3  

2/6/76 

خًَی ٍ ػالین ٍ  آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع ٍ طبمِ بٌذی بیوبری ّبی

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 خدادادی

4  

00/6/76 

 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع ٍ طبمِ بٌذی بیوبری ّبی خًَی ٍ ػالین ٍ 

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 خدادادی

5  

06/6/76 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب ّوَعتبس ٍ خًَزیشی در جزاحی ّب ٍ ّوٍَیضالًظ 

 ٍ ػَارض آى

 

 خدادادی

6  

03/6/76 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى بب آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی دعتگبُ للب ٍ ػزٍق

 

 خدادادی

7  

0/7/76 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ 

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 خدادادی

01  

7/7/76 

ن ٍ آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالی

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 خدادادی

00  

04/7/76 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ 

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 خدادادی

00  

01/7/76 
 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب اًَاع بیوبری ّبی عیغتن للبی ػزٍلی ٍ ػالین ٍ 

 تؾخیص ٍ درهبى بیوبری ّب

 

 یخداداد



01  

11/7/76 

 
آؽٌبیی داًؾجَیبى بب تغذیِ ٍ اختالالت ًبؽی اس تغذیِ ٍ تغذیِ کبهل 

 ( TPNٍریذی)

 

 خدادادی

02  

5/01/76 
 

آؽٌبیی داًؾجَیبى بب بیوبری ّبی ػفًَی ٍ راُ ّبی اًتمبل ٍ درهبى -04

 ٍ پیؾگیزی اس آًْب

 

 خدادادی

03 
 

 ٍ اٍرصاًظ ّبی جزاحی چؾن آؽٌبیی داًؾجَیبى بب بیوبری ّبی جؾن  02/01/76

 

 خدادادی
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