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 بسمه تعالی

                                                                          گلستان                                                                                                                        درمانی  بهداشتی  وخدمات دانشگاه علوم پزشکی

 پزشکیپیرا دانشکده 

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                                         (       cours   plan)ترمی طرح درس    

 

 نام درس: فیزیوپاتولوژی

 ۸۱-۸۹روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه  ۹۹-۹۹طول دوره: نیمسال اول تحصیلی 

  ۲محل برگزاری: دانشکده پیراپزشکی کالس شماره  واحد ۴واحد از  ۲تعدادواحد: 

 پیش نیاز: فیزیولوژی ، آناتومی سید یعقوب جعفریمدرس: 

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:

 کارشناس ناپیوسته هوشبری ۲ترم 

 نوع واحد نظری

 

 منابع اصلی:

-۸  Fauci A et al.(2015). Harrisons priciples Medicine.17 editian.the mcaraw Hill. 

  -۲ Smwltzer B et al .(2014) Tex book Of medical Surgical Nursing Mosbyco. 

-3  Black M et al (2017) Tex book of Medical Surgical.Elsevier Science 

-۴  Miller RD, Eriksoon Li. Fleisher. L. A, wiener – kronish , jp , cohen NA , youny WL . Miller,s  anesthesia 

Churchill Livng stone Elsevier Publisher :2015 

 

 

 دانشجویان پس از طی دوره باید در راستای هر هدف کلی به اهداف زیر دست یابند.اهداف اختصاصی: 

 .نیازهای اساسی انسان در حالت سالمت و بیماری را بشناسد .1

 .مفاهیم سالمتی و بیماری را بیان کند .2

 .تظاهرات بالینی آنها آشنا شودبیماریها و باروش متداول در تشخیص و درمان  .3

 .بیماریها کسب نماید، درمان و تظاهرات بالینی آگاهی های الزم در خصوص تشخیص .4

 .داری، گوش و حلق و بینی ، چشم ، عفونی را بداندآناتومی و فیزیولوژی دستگاه عصبی ، ا .5

 .ی را بیان کندریه تالالت ناشی از تغذیه، تغذیه کامل و اخ .6
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 جلسه تئوری ۸۱ترتیب ارائه درس  فهرست و محتوا و

 مدرس عناوین                   روز/ساعت تاریخ ردیف

 چهارشنبه 2۲/6/۸۹ 1

16-14 

 شایع سیستم عصبی بیماریهاینشانه شناس -1

 و تشخیص بیماریهای شایع سیستم عصبیروش های معاینه -2

 جعفری

 چهارشنبه 3/۲/۸۹ 2

16-14 

 ضایعات عروقی و فضاگیر مغز-1

 ضایعات فضاگیر مغز-2

 جمهفشار داخل جم-3

 جعفری

 چهارشنبه 1۱/۲/۸۹ 3

16-14 

 ی جمجمه و خونریزیهای مغزیها ضربه-1

 تومورها و انواع صرع-2

 بیماریهای مخچه-3

 جعفری

 چهارشنبه 1۲/۲/۸۹ 4

16-14 

 اعصاب محیطی و نخاعلوژی پاتوفیزیو-1

 آسیب در نخاعی-2

 اسکلروزیسو مالتیپل  محرکه یی و بیماریهای صفحه پاتوانواع می-3

 جعفری

 شنبهچهار 24/۲/۸۹ 5

16-14 

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادرار-1

و روشهای معاینه و تشخیص بیماریهای شایع  شناسی نشانه -2

 سیستم ادراری

 جعفری

 چهارشنبه 1/۹/۸۹ 6

16-14 

 نارسائی کلیه-1

  اورمی-2

 جعفری

 چهارشنبه ۹/۹/۸۹ ۲

16-14 

 های کلیویتومور-1

 سنگ ها-2

 جعفری

 چهارشنبه 15/۹/۸۹ ۹

16-14 

 اورژانسهای کلیه-1

 کالس جبرانی گذاشته میشود.،بعلت تعطیلی 

 جعفری
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 جلسه تئوری ۸۱درس ادامه فهرست و محتوای و ترتیب ارائه 

۸ 22/۹/۸۹ 

 

 چهارشنبه

16-14 

 مروری برسیستم اسکلتی-1

 ها و دررفتگی ها وعالئم و عوارض آنهاشکستگی -2

 جعفری

 چهارشنبه 2۸/۹/۸۹ 1۱

16-14 

 عفونت های شایع استخوانی و مفصلی-1

 وپروزنرمی استخوان و استئ-2

 جعفری

 چهارشنبه 6/۸/۸۹ 11

16-14 

 نشانه شناسی و روشهای معاینه گوش و حلق و بینی-1

 تشخیص بیماریهای گوش و حلق و بینی-2

 جعفری

 چهارشنبه 14/۸/۸۹ 12

16-14 

 انسداد راههای هوائی فوقانی-1

 تومورها-2

 چشم ، گوش و حلق و بینی و جراحی اورژانسهاعفونت ها و -3

 جعفری

 چهارشنبه 2۱/۸/۸۹ 13

16-14 

 عوارض بیماریهای عمومی بر روی چشم-1

 دیابت و فشارخون-2

 بیماریهای عفونی،صدمات مغزی-3

 جعفری

 چهارشنبه 2۲/۸/۸۹ 14

16-14 

 اورژانسهای جراحی چشم-1

 آسیب قرنیه ، صدمات نفوذی چشم-2

 جعفری

 چهارشنبه 4/1۱/۸۹ 15

16-14 

 ICUبیماریهای شایع عفونی در بخش -1

 راههای انتقال عفونت، درمان و پیشگیری-2

 جعفری

 چهارشنبه 11/1۱/۸۹ 16

16-14 

 ها تب و کنترل دمای بدن در عفونت-1

 عفونی شوک-2

 یالالت ناشی از آن و تغذیه کامل وریدتغذیه،واخت-3

 جعفری

 میگردد.ضمناً برای هر جلسه تدریس،طرح درس روزانه با جزئیات کامل ارائه 
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 روش تدریس:

 آموزش به روش سخنرانی ، استفاده از اسالید، نمایش فیلم های آموزشی ، پرسش و پاسخ و آموزش روی مانکن در پراتیک

 :در کالسسیاست و قوانین 

 رعایت مقررات آموزشی دانشکده .1

 به موقع کالس حضوررعایت نظم و  .2

 در حالت خاموش نگه داشتن تلفن همراه .3

 ئونات اسالمی، دانشجوئی و رعایت مقررات انضباطیحفظ ش .4

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 و تمرین نکات عملی مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت فعال در بحث و پرسش و پاسخ .1

 ارائه به موقع تکالیف تعیین شده .2

 روش ارزشیابی:

 درصد نمره 2۱     آزمون میان ترم                  .۸

 درصد نمره 1۱      انجام تکالیف                    .۲

 درصد نمره 1۱     شرکت فعال در کالس           .3

 نمرهدرصد  6۱امتحان پایان ترم                       .۴

 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم:

 16-1۲ :    ساعت   2۸/۹/۸۹مورخه    چهارشنبه  :  امتحان میان ترم .۸

 ۹-1۱ :    ساعت 16/1۱/۸۹    مور      دوشنبه : امتحان پایان ترم  .۲

 


