باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی

ًبم درط :فیشیوپاتولوصی بیواری های داخلی 2

تؼذاد ٍاحذ 2:واحد
کد درس83100135 :

فزاگیزاى:دانشجویاى کارشناسی هاهایی
پیؼ ًیبس :فیشیوپاتولوصی بیواریهای داخلی 1
هذرط :خانن گودرسی – دکتزنیک نام

هدف کلی:
ؽٌبخت ًیبسّبی اعبعی ٍ تؾخیص حبالت اًغبى در ٌّگبم عالهت ٍ ثیوبری ثَیضُ در سًبى ثبردار کبرثزد یبفتِ ّبی ػلوی در ارائِ خذهبت ٍ آهَسػ ثِ ثیوبراى ٍ یب سًبى ثبردار ٍ آعیت پذیز ٍ فزاّن کزدى کوکْابی پشؽاکی ٍارجبع صحیح در هَارد السم
 تؾخیص هغئَلیت ّب ٍ هحذٍدیت ّبی حزفِ ای ٍ پبیجٌذ ثَدى ثِ رػبیت هَاسیي ػلوی ،اخالقی ٍ قبًًَی در ارائِ خذهبت ثاِهٌظَر حفظ جبى هبدر ٍ کَدک ٍ تبهیي عالهت آى ّب

اهداف ویژه عینی:
داًؾجَیبى در پبیبى تزم قبدر خَاٌّذ ثَد:
-

کن خًَی را تؼزیف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را ثیبى ًوبیذ.

-

ػلل  ،ػالین ٍدرهبى ثیوبریْبی خًَی (آًوی ّب ،تبالعوی ّب ،لکَپٌی ،لٌفَم ٍ عبیز ثیوبریْبی خًَی) را در حبهلگی
ٍ غیز حبهلگی ؽزح دّذ.

-

اثز ثیوبریْبی خًَی را ثز حبهلگی ٍ اثز حبهلگی را ثز ثیوبریْبی خًَی تَضیح دّذ.

-

ػلل  ،ػالین ٍ درهبى اًَاع ث یوبریْبی غذد (ّیپَتیزٍئیذّ ،یپَتیزٍئیذی ،دیبثت ٍ  )...را در حبهلگی ٍ غیز حبهلگی
ؽزح دّذ.

-

تأثیز ثیوبریْبی غذد را در حبهلگی ٍ تأثیز حبهلگی را ثز ثیوبریْبی غذد ثیبى کٌذ.

-

ًحَُ ؽزح حبل گیزی ٍ هؼبیٌبت ػصجی را در افزاد هؾکَک تَضیح دّذ.

-

ػلل  ،ػالین  ،درهبى ٍ هزاقجتْبی هزثَط ثِ ثیوبری ّبی عیغتن هغش ٍ اػصبة(اًَاع ًَرٍپبتی ّب ،ضابیؼبت ًخابػی،
هَلتیپل اعکلزٍسیظ ،اًَاع هیَپبتی ،عزگیجِ ٍ )...را ؽزح دّذ.

-

تأثیز ثیوبریْبی عیغتن هغش ٍ اػصبة را ثز حبهلگی ٍ تأثیز حبهلگی را ثز ایي ثیوبریْب ثیبى کٌذ.

-

ػلل  ،ػالین  ،درهبى ٍ ه زاقجتْبی هزثَط ثِ اًَاع ثیوبری ّبی ثبفت ّوجٌذ (ثیوبری ّابی دصًزاتیاَ هفصالی ،تات
رٍهبتیغوی ،آرتزیت رٍهبتَئیذ ،لَپَط اریتوبتَس ٍ )...را ؽزح دّذ.

-

تأثیز ثیوبریْبی ثبفت ّوجٌذ را ثز حبهلگی ٍ تأثیز حبهلگی را ثز ایي ثیوبریْب ثیبى کٌذ.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
 حضَر ثِ هَقغ ٍ هٌظن در کالط درط-

ؽزکت فؼبل در ثحثْبی کالعی
ارائِ کٌفزاًظ در هَرد هَضَػبت هؾخص ؽذُ

روش تدریس:
عخٌزاًی – پزعؼ ٍ پبعخ – تَضیحی

وسایل آموزشی:
هبصیک – ٍایت ثزد  -کبهپیَتز  -دیتب پزٍصکتَر

نحوه ارزشیابی:
کَئیش – عئَاالت ؽفبّی – اهتحبى هیبى تزم – اهتحبى پبیبى تزم – ارائِ هقبلِ

ًحَُ هحبعجِ ارسؽیبثی:
رٍػ ارسؽیبثی

درصذ ًوزُ

کَئیش

01

فؼبلیتْبی کالعی

01

آسهَى پبیبى تزم

01

هقزرات:
 حذاقل ًوزُ قجَلی 01 -تؼذاد دفؼبت غیجت هَجِ در کالط  3جلغِ ،غیجت ثیؼ اس عقف تؼییي ؽذُ هٌجز ثِ حذف درط خَاّذ ؽذ.

منابع:
 .0کبًیٌگْبم ٍ ّوکبراى ،ثبرداری ٍ سایوبى ٍیلیبهش –آخزیي چبح(.)4102
 .4اصَل طت داخلی ّبریغَى -آخزیي چبح()4104
 .3طت عیغیل –آخزیي چبح
 .2فیشیَلَصی گبیتَى -آخزیي چبح

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده پرستاری و مامایی
طرح درس – گروه مامایی

نام درس :فیشیَپبتَلَصی ثیوبریْبی داخلی 4
جلسه

تعداد واحد 4 :

مدرس :خبًن گَدرسی  -دکتز ًیک ًبم

موضوع تدریس

1

فیشیَلَصی عیغتن خًَی ٍ لٌفبٍی ٍ کن خًَی ٍ اًَاع آى

2

اًَاع آًوی

3

ّوَعتبس ،اختالالت پالکتی ً ،قبیص اًؼقبدی ٍ فزاٍردُ ّبی خًَی

4

ادارُ خًَزیشی ،اختالالت گلجَل ّبی عفیذ ،لَعوی ٍ لٌفَم

5

ػولکزد ٍ هکبًیغن َّرهًَْب

6

فیشیَلَصی غذُ ّیپَتبالهَط ٍ ّیپَفیش ٍ اختالالت آًْب

7

فیشیَلَصی ٍ ثیوبریْبی غذُ تیزٍئیذ

8

ثیوبری دیبثت

9

غذُ آدرًبل ٍ اختالالت آى

11

ثیوبری ّبی غذد تٌبعلی

11
12

فیشیَلَصی ٍ آًبتَهی دعتگبُ ػصجی ٍ آؽٌبیی ثب ًحَُ ؽزح حبل گزفتي
ٍ هؼبیٌِ ػصجی ٍ حزکتی  -اًَاع عزدرد
تؾٌج  ،صزع ًَ ،رٍپبتی ّب  ،ضبیؼبت ًخبػی ٍ تَهَرّبی ؽبیغ هغشی

13

ثیوبریْبی ػزٍقی ٍ اختالالت دصًزاتیَ هغشی

14

اختالالت هغشی

15

ثبفت ّوجٌذ ٍ ثیوبری ّبی آى

16

ثیوبریْبی ثبفت ّوجٌذ

17

ثیوبریْبی ثبفت ّوجٌذ

فعالیت ها

ارائه سوال شفاهی اس جلسات گذشته
کوئیش

ارائه سوال شفاهی اس جلسات گذشته

کوئیش

