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   8-10ساعت  10/98/: تاریخ امتحان   پیوسته هوشبريناکارشناسی  2ترم : رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

  

   درمـان و تمهیدات الزم, ي و چگونگی ارزیـابی آشنایی با عملکرد سیستم هاي مختلف بدن در حالت سالمتی و بیمار :هدف کلی

روشهاي متداول تشخیصی و درمان برخی  , در این درس دانشجو قادر خواهد بود مفاهیم سالمتی و بیماري را بیان نمـوده و بـا تظـاهرات بـالینی :شرح درس

  درا کسب نمایآگـاهی هـاي الزم , از بیماریها بویژه در سیستم قلب و عروق و تنفس آشنا شده

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید:  اهداف اختصاصی

روشهاي  ب، عالیم و نشانه هاي بیماري هاي تنفسی ، دستگاه تنفس،  حالت سالمت و بیماري و چگونگی ارزیابی بیمار را شرح دهد  شناحت   .1

نارسـایی ... ) , آسـم , COPD, بیماریهـ اي انسـدادي... ) , آبسـه , پنومونی(عفونتهاي شایع تنفسی ي هاي دستگاه تنفس  ،بیمار معاینه و تشخیص

  را توضیح دهد  آمبولی ریه و تومورهاي ریه , تنفسـی

 و ریـتم اختالالت ، طبیعی قلب لوژيالکتروفیزیو اصـول,  تشـخیص مشکالت قلبی و معاینه روشهاي, عروق و قلب فیزیولوژي دستگاه و آناتومی .2

 کاهش و افزایش, کرونر عروق بیماریهاي, قلب نارسائی, اي دریچه بیماریهاي,  رماتیسـمی تـب:  قلبـی شـایع بیماریهـاي,  قلبـی هـدایت

   .شرح دهد را  قلب جراحی سهاياورژان, مادرزادي قلبی بیماریهاي(  DVT,DIC, آمبولی, ترمبوفلبیت( شریانی و وریـدي بیماریهاي, فشارخون

 سیستم شایع بیماریهاي, خـونی کـم در بـدن جبرانـی هـاي مکانیسـم, خونی بیماریهاي شناسی نشانه, خونی کم بندي فیزیولوژي خون ، تقسیم  .3

   .درح دها شر. خون انعقاد و نظـرخونریزي از بیمـار بررسـی و جراحـی در خـونریزي و هموسـتاز,  لنفـاوي و سـاز خون

   .انسداد راه هوایی را بیان می کند انواع و علل .4

هیپوتیروئیدي و هایپرتیروئیدي  و عالیم و نشانه هاي آن ها و تاثیر آن بر ( تیروئید بیماریهاي ریز درون غدد سیستم پاتوفیزیولوژي فیزیو لوژي و  .5

   .را توضیح دهد) یسمیهایپوگلیسمی و هایپرگال0بیماري هاي آن  و پانکراس فیزیولوژي بدن  و 

  

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف

  بخشاخانم   و بیماري و تعاریف و کلیات متمفهوم سال  16-14  25/6/98  1

تنفسي دستگاه فیزیولوژي و آناتومي و آشنائي  16-14  1/7/98  2  خانم بخشا 

تنفسي دستگاه بیماریھاي تشخیص و معاینھ روشھاي با آشنائي  16-14 8/7/98  3  خانم بخشا 

عروق و قلب دستگاه فیزیولوژي و آناتومي با آشنائي  16-14 15/7/98  4  خانم بخشا 

تشخیص و معاینھ روشھاي و قلبي بیماریھاي شایع عالئم با آشنائي  16-14 22/7/98  5  خانم بخشا 

 و پیشگیري ونحوه خون رفشا افزایش عوامل و علل بررسي و آشنائي  16-14 29/7/98  6

 آنھا درمان
 خانم بخشا

دیابت بروز فیزیوپاتولوژي و غدد فیزیولوژي با كلي آشنائي 16-14 6/8/98  7  خانم بخشا 

كلي بطور درمان نحوه و دیابت انواع با كلي آشنائي 16-14 13/8/98  8  خانم بخشا 



 فیزیوپاتولوژي و دتیروئی غدد فیزیولوژي و آناتومي با آشنائي 16-14 20/8/98  9

آن بیماریھاي  
 خانم بخشا

آن درمان علل و تیروئید كاري پر با آشنائي 16-14 27/8/98  10  خانم بخشا 

 خانم بخشا  پیشگیري نحوه و درمان و علل و تیروئید کاري کم با آشنائی 16-14 4/9/98  11

 خانم بخشا  گیريپیش نحوه و درمان و علل و هایپوگلیسمی با آشنائی 16-14 11/9/98  12

 خانم بخشا  پیشگیري نحوه و درمان و علل و گلیسمیرهایپ با آشنائی 16-14 18/9/98  13

 خانم بخشا   16-14 25/9/98  14

 خانم بخشا   16-14 2/10/98  15

 خانم بخشا  جمع بندي تمام موارد کار عملی  16-14  9/10/98  16
  

  .باشد میدر اتاق پراتیک  )آموزشی( مانکن از استفاده و پاسخ و پرسش آموزشی، نمایش فیلم اسالید، از استفاده آموزش به شیوه سخنرانی،  :روش تدریس  

  

  : ایف و تکالیف دانشجوظو

  مطالعه قبلی 

  مشارکت فعال در پرسش و پاسخ

  حضور به موقع در کالس

  داشتن پوشش مناسب براي حضور در کالس عملی در اتاق پراتیک

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  وروش ارزشیابی دانشج

  نمره  %20   :، حضور به موقع در کالس)پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(  مشارکت فعال در کالس

  نمره % 20: ترم میان ازمون

  نمره% 60     :آزمون نهایی 
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