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                                                   پرستاری داخلی جراحیرشته تحصیلی:            کارشناسی ارشد  آخرین مدرک تحصیلی: یسا اسکندری   پرنام و نام خانوادگی مدرس:   
                     هوشبریگروه آموزشی:                                                 مربیرتبه دانشگاهی:         

 

                                          ۴ترم:                             کارشناسی پیوستهمقطع:                                           هوشبری رشته تحصیلی فراگیران:   
 نفر ۲۵تا ۲۰ تعداد فراگیران:

 

 ۱بیماری های داخلی جراحیعنوان درس به طور کامل: 
 ۳از  ۵/۱ داد واحد:تع                            □کار آموزی   □              عملی                نوع درس:                 تئوری 

                     ۲۶/۲/۹۹لغایت  ۱/۲/۹۹تاریخ امتحان میان ترم:      ۳۰/۳/۹۹زمان خاتمه کالس:       ۱۹/۱۱/۹۸زمان شروع کالس:  
 ۰۸/۰۴/۹۹ پایان ترم:

 

 تکوینی                   مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 درصد از نمره نهایی۱۰م تکالیف حضور و غیاب فعالیت دانشجو انجا
 از نمره نهایی درصد۲۰امتحان میان ترم
 از نمره نهایی درصد ۷۰ امتحان پایان ترم

                 □غلطو صحیح             چند گزینه ای                    تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 
  □جور کردنی

                 □غلط و صحیح              چند گزینه ای                    تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

ای یم سالمتی و بیماری را بیان نموده و با تظاهرات بالینی، روش هدر این درس دانشجو قادر خواهد بود مفاه  درس: شرحی از 

متداول تشخیصی و درمان برخی از بیماری های شایع سیستم قلب و عروق، تنفس، کلیه و مجاری ادراری، اختالالت آب و الکترولیت ها 
سب و اختالالت خونی آشنا شده، تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار با اختالالت زمینه ای فوق را فرا گیرد و آگاهی های الزم را ک

 نماید.
 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 

1- Robert K.Stoelting, Ronald D.Miller. Basic of Anesthesia. Churchil livingstone Latest ed. 

2- Robert K.Stoelting; et al. Anesthesia And Co-Existing Disesse. Sunders/Elsevier. Latest ed. 

3- Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/Elsevier. Lastest ed. 

4- Thomas E Andreoli and et al. Cecil Essentials of Medicine. Elsevier. Lastest ed. 

    



 
 

 

آشنایي با عملکرد سیستم های مختلف بدن در حالت سالمتي و بیماری و چگونگي ارزیابي، : درس اهداف كلي

 بت از بیماردرمان و تمهیدات الزم در مراق

 

 جلسه اول*

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 مروری بر آناتومي و فیزیولوژی تنفسعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 

 ساختمان و عملکرد سیستم تنفسي را شرح دهد. -1

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 بحث گروهي سخنراني و روش آموزشي: .

  وزشي: لپ تاپ و ویدئو پروژكتوروسیله كمك آم

 

 *جلسه دوم

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 عنوان مبحث: بیماریهای تنفسي 

 اهداف اختصاصي:

 بیماریهای انسدادی مزمن ریه را نام ببرد. -1

 را شرح دهد. تست های تشخیصي، درمان و اداره بیهوشي( ) علل، عالیم،برونشیت  -2

 را شرح دهد. تست های تشخیصي، درمان و اداره بیهوشي( ل، عالیم،) علآمفیزم  -3

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 ومجلسه س*

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 مبحث: بیماریهای تنفسي عنوان 

 اهداف اختصاصي:

 را شرح دهد. تست های تشخیصي، درمان و اداره بیهوشي( ) علل، عالیم،آسم -1

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 



 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 جلسه چهارم

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 عنوان مبحث: بیماریهای تنفسي 

 اهداف اختصاصي:

 نارسایي حاد تنفسي )عالئم و نشانه ها، راههای تشخیص، درمان ( را شرح دهد. -1

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:
                                                                           

 پنجمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 عنوان مبحث: بیماریهای تنفسي 

 اهداف اختصاصي:

 نشانه ها، راههای تشخیص، درمان ( را شرح دهد. عالئم وعوامل بروز، پنوموني ) .1

 را شرح دهد. تست های تشخیصي، درمان و اداره بیهوشي(پاتوفیزیولوژی،  )برونشکتازی .2

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 تاپ و ویدئو پروژكتور لپ وسیله كمك آموزشي:

 مششجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 عنوان مبحث: بیماریهای تنفسي 

 اهداف اختصاصي:

 پنوموتوراكس ) عالئم و نشانه ها، راههای تشخیص، درمان ( را شرح دهد. .1

 افیوژن پلور را شرح دهد. .2

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 



 م*جلسه هفت

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 عنوان مبحث: بیماریهای تنفسي 

 اهداف اختصاصي:

 فیزیوپاتولوژی و درمان و اداره بیهوشي آمبولي ریوی را شرح دهد.      -1

       را نام ببرد.  انواع تومورهای ریوی -2

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 مجلسه هشت

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 اه ادراریدستگمروری بر آناتومي و فیزیولوژی  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 ساختمان و عملکرد كلیه و مجاری ادراری را شرح دهد. -1

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 منهجلسه 

 ندریپریسا اسکنام مدرس: 

 ادراریبیماریهای سیستم  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

و اداره بیهوشي نارسایي حاد نشانه ها ،تشخیص، عوارض و درمان عالئم و  -1

 را شرح دهد.كلیوی 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور له كمك آموزشي:وسی

 همدجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بیماریهای سیستم ادراری عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

عالئم و نشانه ها ،تشخیص، عوارض و درمان و اداره بیهوشي نارسایي مزمن  -1

 كلیوی را شرح دهد.



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 دهمیازجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بیماریهای سیستم ادراری عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 انواع سنگ های كلیوی و روش های درماني سنگ های كلیوی را شرح دهد. -1

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 همدجلسه دواز

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بیماریهای سیستم ادراری عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 نال و روش درماني آن را شرح دهد.سندرم هپاتور -1

 انواع تومورهای دستگاه ادراری را نام ببرد. -2

 هیپر پالزی خوش خیم پروستات و روش درماني آن را شرح دهد. -3

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور زشي:وسیله كمك آمو

 

 

 
 


