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

 

                                          ۲ترم:                             پیوستهناکارشناسی مقطع:                                           هوشبری رشته تحصیلی فراگیران:   
 نفر ۱۵تا  ۱۲ تعداد فراگیران:

 

 فیزیوپاتولوژیعنوان درس به طور کامل: 
 ۴از  ۲ د:تعداد واح                            □کار آموزی   □              عملی                نوع درس:                 تئوری 

                     ۳۰/۸/۹۸لغایت  ۱۸/۸/۹۸تاریخ امتحان میان ترم:       ۲۰/۱۰/۹۸زمان خاتمه کالس:       ۲۳/۶/۹۸زمان شروع کالس:  

 ۲۱/۱۰/۹۸ پایان ترم:

 

  □تکوینی                   مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 درصد از نمره نهایی۱۰یف حضور و غیاب فعالیت دانشجو انجام تکال
 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             □متحان پایان ترم        شفاهی نوع ا

   □جور کردنی
 

در این درس دانشجو قادر خواهد بود مفاهیم سالمتی و بیماری را بیان کند و با روش های متداول در تشخیص و  درس:  شرحی از 
 رمان برخی از بیماری ها و تظاهرات بالینی آنها آشنا شده و آگاهی های الزم را کسب نماید.د

 ر

 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. 

    

 



 

 

نسان در حالت سالمت و بیماری بویژه در بیماران مبتال به عدم شناخت نیازهای اساسي ا: درس اهداف كلي

تعادل مایعات و الکترولیت ها، عدم تعادل اسید و باز، عدم تبادالت گازی و بیماریهای تنفسي، دستگاه قلب و 

 ارتوپدی، گوش حلق بیني، چشم و غدد داخلي.عروق، دستگاه ادراری، دستگاه اعصاب، عفوني، 

 

 جلسه اول*

 یسا اسکندریپردرس: نام م

 مروری بر آناتومي و فیزیولوژی تنفسعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 

 ساختمان و عملکرد سیستم تنفسي را شرح دهد. -1

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 سخنراني و بحث گروهي روش آموزشي: .

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وزشي:وسیله كمك آم

 

 جلسه دوم*

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

  تنفسيبیماریهای عنوان مبحث: 

 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. ان و اداره بیهوشي(تست های تشخیصي، درم ) علل، عالیم،آمفیزم  -3

 را شرح دهد. تست های تشخیصي، درمان و اداره بیهوشي( ) علل، عالیم،آسم -4

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 

 

 



 جلسه سوم

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 عنوان مبحث: بیماریهای تنفسي 

 اهداف اختصاصي:

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

 فیزیوپاتولوژی و درمان و اداره بیهوشي آمبولي ریوی را شرح دهد. -2

 

 چهارمجلسه 

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بحث: بیماریهای تنفسي عنوان م

 اهداف اختصاصي:

 پنوموني )عالئم و نشانه ها، راههای تشخیص، درمان ( را شرح دهد. -3

 را نام ببرد.  تومورهای ریوی انواع -4

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور ك آموزشي:وسیله كم

 

 

 پنجم*جلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 بیماریهای غدد درون ریزعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 بیماری دیابت را شرح دهد. -1

 را شرح دهد.بیماری دیابت  یعالئم و نشانه ها -2

 راه های تشخیص بیماری دیابت را شرح دهد. -3

 شرح دهد. راههای درمان بیماری دیابت را -4

 .كتواسیدوز دیابتي را شرح دهد. -5

 .سندرم هیپرگلیسمیك هیپراسموالر را شرح دهد -6

 عوارض میکروواسکوالر و ماكروواسکولر را شرح دهد. -7

 و ارزیابي قبل و حین عمل در بیماران دیابتي را شرح دهد. اداره بیهوشي -8



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 ششم*جلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

  بیماریهای تیروئید عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 آناتومي و فیزیولوژی غده تیروئید را شرح دهد. -1

 شرح دهد.را راههای تشخیص بیماریهای تیروئید  -2

 فیزیوپاتولوژی هیپرتیروئیدیسم را شرح دهد. -3

 طوفان تیروئید را شرح دهد. -4

 فیزیوپاتولوژی هیپوتیروئیدیسم را شرح دهد. -5

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 هفتم*جلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 بیماریهای تیروئید عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 عالئم و نشانه های هیپر و هیپوتیروئیدیسم را بیان كند. -1

 .روش های درماني متداول هیپر و هیپوتیروئیدیسم را بیان كند -2

 شرح دهد.اداره بیهوشي در هیپر و هیپوتیروئیدیسم را  -3

 بیماری گواتر را شرح دهد. -4

 تومور تیروئید و اداره بیهوشي آن را شرح دهد. -5

 عوارض جراحي تیروئید را شرح دهد. -6

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 



 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 و پروژكتورلپ تاپ و ویدئ وسیله كمك آموزشي:

 

 هشتمجلسه 

 یسا اسکندریپرنام مدرس: 

 دستگاه ادراریمروری بر آناتومي و فیزیولوژی  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

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

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     حیطه :   شناختي 

 ي: سخنراني و بحث گروهيوش آموزشر

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 

 نهمجلسه 

 پریسا اسکندرینام 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 

یص، عوارض و درمان و اداره بیهوشي نارسایي مزمن عالئم و نشانه ها ،تشخ -2

 كلیوی را شرح دهد.

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 



 جلسه دهم

 یپریسا اسکندرنام مدرس: 

 بیماریهای سیستم ادراری عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

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

 سندرم هپاتورنال و روش درماني آن را شرح دهد. -2

 انواع تومورهای دستگاه ادراری را نام ببرد. -3

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 جلسه یازدهم

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 یه ایبیماریهای تغذ عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

را  چاقي ) پاتوژنز، اختالالت فیزیولوژیك همراه چاقي، اداره بیهوشي و درمان( -1

 شرح دهد. 

 سوتغذیه ) عالئم و نشانه ها  و درمان ( را شرح دهد. -2

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 جلسه دوازدهم

 یپریسا اسکندرنام مدرس: 

 یه ایبیماریهای تغذ عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 تغذیه كامل وریدی را شرح دهد. -1

 نقرس ) درمان و اداره بیهوشي( را شرح دهد. -2

 اختالالت متابولیسم كربوهیدرات را بیان كند. -3



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 سخنراني و بحث گروهيوش آموزشي: ر

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 دهمسیز جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بیماریهای اسکلتي و عضالني عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

میاستني گراو ) فیزیوپاتولوژی، عالئم و نشانه ها ، درمان و اداره بیهوشي( را  -1

 شرح دهد.

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 چهاردهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بیماریهای عفوني عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

نه ها، راه های تشخیص، اداره عفونت های محل جراحي) علل، عالئم و نشا  -1

 را شرح دهد. (بیهوشي

 سپسیس و روش های درماني آن را شرح دهد.فیزیوپاتولوژی  -2

 د.های تشخیصي و درماني را بیان كن عوامل بروز پنوموني و روش -3

پنوموني ناشي از ونتیالتور ) راههای تشخیص، درمان، اداره بیهوشي( در بخش  -4

 مراقبت های ویژه را شرح دهد.

 

 
 

 

 



 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وش آموزشي: سخنراني و بحث گروهير

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 

 پانزدهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 بیماریهای عفوني  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 نه ها ایدز را بیان كند.عالئم و نشا  -5

ایدز را شرح بیماران مبتال به راههای تشخیصي، درماني و اداره بیهوشي در  -6

 دهد.

 نحوه مراقبتي پیشگیرانه در مواجهه با بیماران مبتال به ایدز را شرح دهد. -7

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 موزشي: سخنراني و بحث گروهيوش آر

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 

 شانزدهم جلسه

 پریسا اسکندرینام مدرس: 

 سیستم اسکلتي عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

  

 پاتوفیزیولوژی استئومیلیت را بیان کند. -۱

 عالئم بالینی و درمان استئومیلیت را توضیح دهد. -۲

 را بیان کند. پروزپاتوفیزیولوژی استئو -۳

 را توضیح دهد. پروزاستئوعالئم بالینی و درمان  -۴

 را بیان کند.یولوژی شکستگی ها و درفتگی ها پاتوفیز -۵

 را توضیح دهد. رمان شکستگی ها و در رفتگی هاعالئم بالینی و د -۶



 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 وزشي: سخنراني و بحث گروهيوش آمر

 لپ تاپ و ویدئو پروژكتور وسیله كمك آموزشي:

 
 


