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  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

   course planترمی  دوره  طرح 

  

  1395_1396:نیمسال تحصیلی *      "  آشنایی بابیماري هاي داخلی و مراقبت هاي آن"  :نام درس

  کارشناسی اتاق عمل :رشته و مقطع تحصیلی*                                                            پیراپزشکی : دانشکده

  2و فیزیولوژي  2تشریح  :درس پیشنیاز *                                                            واحد 2: تعداد واحد* 

   4-2دوشنبه :       ساعت برگزاري روز و*       اتاق عمل                                             : گروه آموزشی*  

                                                          ، مریم چهره گشازهرا رویانی :  مدرسیننام 

  13_ 15شنبه و یکشنبه:  روزهاي تماس با مسئول درس 

 Royani_z@yahoo.com: :پست الکترونیک.. ............................: تلفن گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی: آدرس دفتر

  : هدف کلی درس

  ...و ي چشم، گوش و حلق و بینی، غدد مترشحه داخلی، مفاصل، استخوان و عضالتآشنایی با کلیات و مفاهیم بیماریها

  با کلیات و مفاهیم بیماري هاي پوست، پستان و مغر و اعصابآشنایی 

   

  :اهداف اختصاصی

  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

به تفکیک  چشمیماري ،عوارض و درمان و آزمایشات تشخیصی بیماري هاي اتیولوژي،عالیم بالینی و سیر ب .1

 .بیماري ها  را توضیح دهند

به تفکیک گوش اتیولوژي،عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوارض و درمان و آزمایشات تشخیصی بیماري هاي  .2

  بیماري ها  را توضیح دهند

و آزمایشات تشخیصی بیمـاري هـاي مفاصـل ،اسـتخوان و     اتیولوژي،عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوارض و درمان  .3

  .عضالت را به تفکیک بیماري ها توضیح دهند

اتیولوژي،عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوارض و درمان و آزمایشات تشخیصی بیماري هاي غدد مترشحه داخلی به  .4

 .تفکیک بیماري ها را توضیح دهند

به تفکیک حلق و بینی  ض و درمان و آزمایشات تشخیصی بیماري هاي اتیولوژي،عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوار .5

 .بیماري ها  را توضیح دهند

و سالمتی، مدل هاي بیماري سالمتی و طیف بیماري سالمتی و انواع دسته بندي بیماري ها را  بیماريتعریف  .6

 .شرح دهد

 .شایع پستان را نام ببردبیماریهاي  .7

، درمان، عوارض و مداخالت پرستاري مربوط به بیماري هاي انگلی، قارچی، باکتریایی و ویروسی یصتشخسیر  .8

 .پوست را توضیح دهد

 .هاي غیر التهابی پوست را بشناسدبیماري  .9

 .شایع پوستی را نام ببردتومورهاي   .10

 .ی سیستم اعصاب مرکزي را بیان نمایدتشخیصآزمایشات  .11

 .سردرد را نام ببردانواع  .12

 .مورد شیوه هاي درمانی تشنج توضیح دهددر  .13
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 . تشخیص، درمان و مداخالت پرستاري در بیماري پارکیسنون را شرح دهدپروسه  .14

 .را شرح دهد سندرم گیلن بارهپرستاري در مان و مداخالت تشخیص، درپروسه  .15

 .را شرح دهد بیماري میاستنی گراوپرستاري در مان و مداخالت تشخیص، درپروسه  .16

  .را شرح دهد خونریزي هاي جمجمه ايپرستاري در مان و مداخالت تشخیص، درپروسه  .17

  : شیوه تدریس

 استفاده از ویدئو پروژکتور، ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

 نمره   5                          نمره میانترم                                      

 نمره  14                            نمره پایان ترم                                 

  نمره  1حضور فعال در کالس                                                   

  

  :نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 حضور دانشجو در تمامی جلسات الزامیست.  

 بعد از شروع کالس مجاز نمی باشد تاخیر 

 در صورت غیبت دانشجو طبق مقررات و آیین نامه آموزشی با دانشجو برخورد می شود.  

  

  

  1396فروردین  14: تاریخ امتحان میان ترم* 

  طبق تقویم آموزشی دانشکده  : تاریخ امتحان پایان ترم

  .مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار استحضور فعال در کالس و : سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 

  

 یاصل بعمن

انتشارات جامعه نگر چاپ .ترجمه دهقان نیري و همکاران . درسنامه پرستاري داخلی جراحی . چیویر کري اچهینکل جانیس ال،  

  .1393.اول 

. جامعه نگر نشر . زهرا مشتاقترجمه . و اعصابمغز . 2014زدهم سیویرایش . پرستاري داخلی جراحی برونر سودارثدرسنامه 

  1393چاپ اول 

  

  

  

  

  "تکنولوژي اتاق عمل در چشم و مراقبت هاي آن یجدول زمان بندي برنامه درس"

    

آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز

دانشجویان قبل از شروع 

  کالس

18/11/95  
   ارائه اهداف درس، قوانین کالس  

 تعریف و مقدمه اي از بیماري ها

  ------------------  چهره گشا. خ

    چهره گشا. خ  بیماري هاي پستان    25/11/95

    چهره گشا. خ  مراقبت از زخم و مشکالت پوستی    02/12/95

    چهره گشا. خ  تومورهاي پوست    09/12/95
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  مراقبت از بیمار مبتال به صدمات ناشی از سوختگی

16/12/95  

ماري ،عوارض و درمان اتیولوژي، عالیم بالینی و سیر بی  

وآزمایشات تشخیصی بیماري هاي چشم از جمله  نقائص 

  بینایی ،بیماري پلک،غدد اشکی و قرنیه 

  مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ

23/12/95  
اتیولوژي، عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوارض و درمان   

  وآزمایشات تشخیصی بیماري هاي گوش،و حلق و بینی 

  لعه طبق طرح درسمطا  رویانی. خ

14/01/96  

اتیولوژي، عالیم بالینی و سیر بیمـاري ،عـوارض و    میانترم  

حلـق و   درمان وآزمایشات تشخیصی بیماري هاي گوش،و

  بینی 

  مطالعه طبق طرح درس  خ رویانی

21/01/96  

اتیولوژي، عالیم بـالینی و سـیر بیمـاري     )جبرانی(تعطیل   

،عوارض و درمـان وآزمایشـات تشخیصـی بیمـاري هـاي      

   استخوان ،مفاصل و عضالت 

  مطالعه طبق طرح درس رویانی. خ

   ه گشاچهر. خ  مروري بر سیستم اعصاب، آزمایشات تشخیصی    28/01/96

4/2/96  

  )جبرانی(تعطیل  

تغییر در سطح هوشیاري، افزایش فشـار داخـل جمجمـه،    

  اختالالت تشنجی، صرع، سردرد

   چهره گشا. خ

11/2/96  
  سکته هاي ایسکمیک  

  سکته هاي هموراژیک 

  چهره گشا .خ

18/2/96  
بیماري پارکینسون، میاستنی گراو، سندرم گیلن باره، فلج   

  بل، نورالژي عصب سه قلو

  چهره گشا. خ

25/2/96  

اتیولوژي، عالیم بالینی و سیر بیمـاري ،عـوارض و درمـان      

وآزمایشات تشخیصی بیمـاري هـاي هیپـوفیز و تیروئیـد     

  یوي  ،پاراتیروئید،پانکراس و غدد فوق کل

 مطالعه طبق طرح درس  رویانی.خ

1/3/96  

اتیولوژي، عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوارض و درمان   

وآزمایشات تشخیصی بیماري هاي هیپوفیز و تیروئید 

  ،پاراتیروئید،پانکراس و غدد فوق کلیوي  

 مطالعه طبق طرح درس  رویانی.خ

8/3/96  

اتیولوژي، عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوارض و درمان   

وآزمایشات تشخیصی بیماري هاي هیپوفیز و تیروئید 

  ،پاراتیروئید،پانکراس و غدد فوق کلیوي  

 مطالعه طبق طرح درس  رویانی .خ

15/3/96  

  ) جبرانی(تعطیل  

اتیولوژي، عالیم بالینی و سیر بیماري ،عوارض و درمان 

وآزمایشات تشخیصی بیماري هاي هیپوفیز و تیروئید 

  ،پاراتیروئید،پانکراس و غدد فوق کلیوي  

 مطالعه طبق طرح درس  رویانی. خ

 


