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

ًبم درس :فیزیوپاتولوژی و بیواری های داخلی1

تؼذاد ٍاحذ 3:واحد
کذ درس73100135 :

هقطغ:كارشناسی هاهایی
پيص ًيبس:كلیه دروس علوم پایه  -نشانه شناسی و هعاینات فیزیکی
هذرس :خانن گودرزی
هدف کلی:
- 1ضٌبخت ًيبسّبی اسبسی ٍ تطخيص حبالت اًسبى در ٌّگبم سالهت ٍ ثيوبری ثَیشُ سًبى ثبردار
- 2کبرثزد یبفتِ ّبی ػلوی ٍ ارائِ خذهبت ٍ آهَسش ثِ ثيوبراى ٍ یب سًبى ثبردار ٍ آسيت پذیزٍ فزاّن آٍردى کوک
ّبی پشضکی ٍ ارجبع صحيح در هَارد السم
- 3تطخيص هسئَليت ّب ٍ هحذٍدیت ّبی حزفِ ای ٍ پبیجٌذ ثَدى ثِ رػبیت هَاسیي ػلوی ٍ اخالقی ٍ قبًًَی در
ٌّگبم ارائِ خذهبت ثِ هٌظَر حفظ جبى هبدر ٍ ثچِ ٍ تبهيي سالهت آى ّب

اهداف ویژه ػینی:
پس از اتمام دوره از دانشجو انتظار می رود:
- 1پبتَفيشیَلَصی ،تظبّزات ثبليٌی هؼبیٌِ فيشیکی ٍ رٍضْبی تطخيص ٍ درهبى ثيوبریْبی سيستن قلجی ػزٍقی را تَضيح
دّذ.
- 2تطخيص ٍ هزاقجت ٍ درهبى را در سًبى هجتال ثِ ثيوبریْبی قلجی ػزٍقی در ثبرداری ٍ سایوبى را ضزح دّذ.
 - 3پبتَفيشیَلَصی؛ تظبّزات ثبليٌی ،هؼبیٌِ فيشیکی ٍ رٍضْبی تطخيص ٍ درهبى ثيوبریْبی سيستن تٌفسی را ضزح دّذ.
 - 4ثبضذ هزاقجت ٍ درهبى ثيوبریْبی سيستن تٌفسی را در سًبى ثبردار هجتال ضزح دّذ.
 - 5پبتَفيشیَلَصی ،ػالئن ثبليٌی ،هؼبیٌِ فيشیکی ٍ رٍضْبی تطخيص ٍ درهبى را در ثيوبریْبی سيستن ادراری تَضيح
دّذ.
 - 6هزاقجت ٍ درهبى ثيوبریْبی سيستن ادراری را در سًبى ثبردار هجتال تَضيح دّذ.
 - 7فزاگيز قبدر ثبضذ پبتَفيشیَلَصی ،ػالئن ثبليٌی ،هؼبیٌِ فيشیکی ٍ رٍضْبی تطخيص ٍ درهبى ثيوبریْبی سيستن
گَارضی ،کجذ ٍ کيسِ صفزا را ضزح دّذ.

 - 8فزاگيز قبدر ثبضذ هزاقجت ٍ درهبى ثيوبریْبی سيستن گَارضی  ،کجذ ٍ کيسِ صفزا را در ثبرداری ٍ سایوبى ضزح
دّذ.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر هذاٍم ٍهَحز در کالس -پزّيش اس ضلَغی –خبهَش کزدى هجبیل  -ضزکت فؼبل در ثحج گزٍّی ٍ پزسص ٍ
پبسخ  -ضزکت در آسهَى کتجی

روش تدریس:
سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ  ،پزسص ٍ پبسخ

وسایل آموزشیٍ :ایت ثزد ٍ -یذئَ پزٍصکتَر

نحوه ارزشیابی:
ضزکت فؼبل در کالس – ًوزات ارسضيبثی کالسی  -آسهَى کتجی هيبى تزم – آسهَى کتجی پبیبى تزم

ًحَُ هحبسجِ ارسضيبثی:

رٍش ارسضيبثی

درصذ ًوزُ

آسهَى هيبى تزم

11

فؼبليتْبی کالسی

11

آسهَى پبیبى تزم

71

هقزرات:
 حذاقل ًوزُ قجَلی 11-

در صَرت غيجت ثيص اس سقف تؼييي ضذُ درس هزثَطِ حذف خَاّذ ضذ.

منابغ:
- 1اصَل طت داخلی ّبریسَى (اخزیي چبح ) تزجوِ ارجوٌذ هحسيً ،جفی ایزج  ،تْزاىً ،طز ًسل فزدا.
- 2هجبًی طت داخلی سيسيل (اخزیي چبح ) تزجوِ ارجوٌذ هحسيً ،جفی ایزج ،تْزاىً ،طز ًسل فزدا. ،
- 3ثبرداری ٍ سایوبى ٍیليبهش (اخزیي چبح ) تزجوِ قبضی جْبى ،ثْزام ،تْزاىً ،طز گلجبى .
- 4پزستبری داخلی جزاحی قلت ٍ ػزٍق ثزًٍز سَدارث (اخزیي چبح)
- 5پزستبری داخلی جزاحی تجبدالت گبسی ٍ ػولکزد تٌفسی ثزًٍز سَدارث (اخزیي چبح)
- 6پزستبری داخلی جزاحی کليِ ٍ هجبری ادراری (اخزیي چبح)
- 7پزستبری داخلی جزاحی گَارضی ،کجذ ،کيسِ صفزا ٍ پبًکزاس ثزًٍز سَدارث (اخزیي چبح)

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

نام درس :فيشیَپبتَلَصی ٍ ثيوبری ّبی داخلی1

تؼداد واحد 3 :

مدرس :خبًن گَدرسی

جلسه

موضوع تدریس

1

آًبتَهی ٍ فيشیَلَصی قلت ،تظبّزات ٍ ػالئن ثبليٌی ثيوبریْبی قلت ٍ ػزٍق ٍ آسهَى ّب ٍ
رٍضْبی تطخيص ثيوبریْبی قلجی

 2و3

تظبّزات ٍ ػالئن ثبليٌی ثيوبریْبی قلت ٍ ػزٍق ٍ آسهَى ّب ٍ رٍضْبی تطخيص ثيوبریْبی قلجی

4

تغييزات فيشیَلَصیک دٍراى ثبرداری ،تطخيص ثيوبریْبی قلجی ٍ درهبى ػوَهی ثيوبریْبی قلجی
در ثبرداری

5

اًَاع ًبرسبیی قلجی در ثبرداری ٍ هزاقجت ٍ درهبى در ثبرداری ٍ ليجز

 6و7

ثيوبریْبی هبدر سادی قلت ،تت رٍهبتيسوی ،اًذٍکبردیت ػفًَی ٍ هزاقجت ٍ درهبى اس سًبى ثبردار
هجتال

8

ث يوبریْبی آئَرت ،ثيوبریْبی ایسکويک قلت (ػزٍق کزًٍز) ٍ اًفبرکتَس هيَکبرد ٍ هزاقجت ٍ
درهبى اس سًبى ثبردار ٍ هجتال

 9و 11

آًبتَهی ٍ فيشیَلَصی سيستن تٌفسی ،ثزرسی هجتال ثِ اختالل تٌفسی ٍ سبیز آسهَى ّبی تطخيصی ٍ
تغييزات فيشیَلَصیک سيستن تٌفسی در ثبرداری

11

تظبّزات ثبليٌی ،تطخيص ٍ درهبى ثيوبری ّب ی تٌفسی

 12و 13

ثيوبریْبی تٌفسی در ثبرداری
آًبتَهی ٍ فيشیَلَصی دستگبُ ادراری،
تغييزات دستگبُ ادراری در دٍراى ثبرداری

14

ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی اختالالت سيستن ادراری ،آسهبیطبت ٍ تستْبی تطخيصی

15

تظبّزات ثبليٌی ،تطخيص ٍ درهبى ثيوبری ّب ی کليَی
ٍ هزاقجت ٍ درهبى در ثبرداری

 16و17

تظبّزات ثبليٌی ،تطخيص ٍ درهبى ثيوبری ّب ی کليَی
اختالالت آة ٍ الکتزٍليتْب ٍ اسيذ ٍ ثبس
ثيوبری ّبی کليَی در ثبرداری

 18و 19

آًبتَهی ٍ فيشیَلَصی سيستن گَارضی  ،تظبّزات ٍ ػالئن ثبليٌی اختالالت گَارضی ٍ آسهبیطبت ٍ
رٍضْبی تطخيصی اختالالت گَارضی تغييزات فيشیَلَصیک دستگبُ گَارضی در ثبرداری،

 21و21

تظبّزات ثبليٌی ،تطخيص ٍ درهبى
اختالالت دستگبُ گَارش فَقبًی (هزی ،هؼذُ ٍ دٍاسدِّ)
 -هزاقجت ٍ درهبى در ثبرداری

22

اختالالت رٍدُ ثبریک ٍ کَلَى ٍ هزاقجت ٍ درهبى در ثبرداری

23

آًبتَهی ٍ فيشیَلَصی کجذ ،کيسِ صفزا ٍ پبًکزاس
تظبّزات ثبليٌی ،تطخيص ٍ درهبى
اختالالت کجذی،

فؼالیت ها

24

تظبّزات ثبليٌی ،تطخيص ٍ درهبى
اختالالت کيسِ صفزا ٍ پبًکزاس ٍ هزاقجت ٍ درهبى در ثبرداری

