
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 1فوریت های پزشکی نام درس :  

 11تا  11دو شنبه  -11تا  10شنبه  دوروزهای  تاریخ برگزاری : 1401-1041اول تحصیلی   نیمسال طول دوره :

 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری : واحد  0تعداد واحد :

 آناتومی ، فیزیولوژی  پیش نیاز : دکتر هالکو خانم-حیدری خانم -دکتر احمدی آقای: ینمدرس

 پیوسته هوشبرینا کارشناسی  1ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 
 

 کلی :هدف 

اختالالت قلب و عروق، سیستم تنفسی، ادراری، شناخت نیازهای اساسی انسان در حالت سالمت و بیماری ها به ویژه در اختالل و تعادل مایعات،  هدف کلی:

  اعصاب، ارتوپدی، حلق و بینی، خون، غدد و داخلی

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

 آگـاهی هـای الزم را کسب نمایدآن ها اشنا شده و و تظاهرات بالینی از بیماریها 

  

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند : دانشجویان پس از طی دوره باید اهداف اختصاصی
 را شرح دهد ، طبقه بندی بیماری ها، عوامل موثر بر ایجاد بیماری حالت سالمت و بیماری  .1

نشانه های بیماری های تنفسی ، روشهای معاینه و تشخیص بیماری های دستگاه تنفس ،عفونتهای شایع تنفسی )پنومونی, عالیم و : دستگاه تنفس .2

 آسـم , ... ( نارسـایی تنفسـی , آمبولی ریه و تومورهای ریه را توضیح دهد , COPD ,آبسـه , ... ( بیماریهـ ای انسـدادی

, روشهای معاینه و تشـخیص مشکالت قلبی , اصـول الکتروفیزیولوژی قلب طبیعی ، اختالالت ریـتم و آناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق. .3

هـدایت قلبـی , بیماریهـای شـایع قلبـی : تـب رماتیسـمی , بیماریهای دریچه ای, نارسائی قلب, بیماریهای عروق کرونر, افزایش و کاهش 

  بیماریهای قلبی مادرزادی, اورژانسهای جراحی قلب را شرح دهد ( DIC,DVT ,فلبیت, آمبولیفشارخون, بیماریهای وریـدی و شریانی )ترمبو

 فیزیولوژی خون ، تقسیم بندی کم خونی, نشانه شناسی بیماریهای خونی, مکانیسـم هـای جبرانـی بـدن در کـم خـونی ,بیماریهای شایع سیستم. .4

  .احـی و بررسـی بیمـار از نظـرخونریزی و انعقاد خون. را شرح دهدخون سـاز و لنفـاوی , هموسـتاز و خـونریزی در جر

یر آن بر فیزیو لوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم غدد درون ریز بیماریهای تیروئید) هیپوتیروئیدی و هایپرتیروئیدی و عالیم و نشانه های آن ها و تاث. .5

  پرگالیسمی( را توضیح دهدهایپوگلیسمی و های0فیزیولوژی بدن و پانکراس و بیماری های آن 

     را شرح دهد. بیماری های شایع عفونیو  مکانیسم دفاعی بدن در عفونت ها، کنترل دمای بدن  تبفیزیوپاتولوژی بیماری های عفونی،  .6

را تشریح  س های جراحییزیوپاتولوژی شکستگی ها و دررفتگی هاْ عالئم و عوارض آن ها عفونت های شایع استخوانی و مفصلی . عفونت ها و اورژانف .7

 کند.

)ضایعات عروق مغزی، فشار داخل جمجه، ضربه های جمجه، تومورها،  نشانه شناسی و معاینات بالینی دستگاه عصبی، بیماری های شایع عصبی .8
 را بشناسد انواع صرع ها، آسیب های نخاعی(

 راحی گوش،حلق بینی را بشناسد.جنشانه شناسی و روش های معاینه و تشخصی انسداد راه هوایی فوقانی، تومرها، عفونت ها و اورژانس هاس  .9

 عوارض بیماری های عمومی بر چشم و اورژانس های چشم را شرح دهد. .01

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

کنترل دمای بدن، مکانیسم   فیزیوپاتولوژی بیماری های عفونی، تب 11-10 11/1/1041  .1

 دفاعی بدن در عفونت ها

 هالکودکتر 

، طبقه بندی بیماری ها، عوامل موثر بر ایجاد حالت سالمت و بیماری  11-11 11/1/1041  .1

 بیماری

 دکتر احمدی

روشهای معاینه قلب،  مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب و عروق، 11-10 11/7/1041  .3

 آتریواسکلروز -آمبولی-واریس -نارسایی وریدی-ترومبوز ورید عمقی 

 رینود -شریان محیطی

 خانم حیدری

 دکتر احمدی وژی بیماری های تنفسیتولمروری بر فیزیوپا 11-11 11/7/1041  .0



 دکتر هالکو بیماری های شایع عفونی 11-10 0/7/1041  .5

معاینه و تشخیص بیماری های دستگاه تنفس ،عفونتهای شایع روشهای  11-11 0/7/1041  .1

آسـم , , COPD ,تنفسی )پنومونی, آبسـه , ... ( بیماریهـ ای انسـدادی

) ... 

 دکتر احمدی

جراحی  -آنژیوگرافی و آنژیوپالستی کرونر– MI-بیماری عروق کرونر 11-10 11/7/1041  .7

 عروق کرونر 

 خانم حیدری

 دکتر هالکو بیماری های ارتوپدی و کلیاتیزیوپاتولوژی ف 11-10 11/7/1041  .1

 دکتر احمدی نارسـایی تنفسـی , آمبولی ریه و تومورهای ریه 11-11 11/7/1041  .9

 خانم حیدری بیماریهای دریچه ای قلب -هایپرتانسون 11-10 15/7/1041  .14

 زیغدد درون ر ستمیس ولوژییزیلوژی و پاتوف ویزیف 11-11 15/7/1041  .11

بیماریهای تیروئید هیپوتیروئیدی و هایپرتیروئیدی و عالیم و نشانه های 

 آن ها و تاثیر آن بر فیزیولوژی بدن 

 دکتر احمدی

عفونت های شایع استخوانی و مفصلی  عفونت ها و اورژانس های  11-10 1/1/1041  .11

 جراحی
 دکتر هالکو

 دکتر احمدی هایپوگلیسمی و هایپرگالیسمی، پانکراس و بیماری های آن  11-11 1/1/1041  .13
 خانم حیدری وماتیسمیرتب  -نارسایی قلب 11-10 9/1/1041  .10

 دکتر احمدی نشانه شناسی و روش های معاینه و تشخصی انسداد راه هوایی  11-11 9/1/1041  .15
 شکستگی ها و دررفتگی هاْ عالئم و عوارض آن ها 11-10 11/1/1041  .11

 
 دکتر هالکو

 تومورها، عفونت ها و اورژانس هاس حراحی گوش، حلق بینی 11-11 11/1/1041  .17

 
 دکتر احمدی

نشانه شناسی و روشهای  _مروری برآناتومی فیزیولوژی سیستم ادراری 11-10 13/1/1041  .11
 نارسایی کلیوی -ارزیابی و تشخیصی

 خانم حیدری

عصبی، بیماری های شایع نشانه شناسی و معاینات بالینی دستگاه  11-11 13/1/1041  .19
 عصبی

 دکتر احمدی

فیزیولوژی خون ، تقسیم بندی کم خونی, نشانه شناسی بیماریهای  11-10 34/1/1041  .14

 خونی, مکانیسـم هـای جبرانـی بـدن در کـم خـونی

 
 دکتر هالکو

 عیشا یها یماریب ،یدستگاه عصب ینیبال ناتیو معا ینشانه شناس 11-11 34/1/1041  .11

ضایعات عروق مغزی، فشار داخل جمجه، ضربه های جمجه، ، یعصب
 تومورها، انواع صرع ها، آسیب های نخاعی

 

 دکتر احمدی

 خانم حیدری گلومرولونفریت  -تومور کلیه-نکروز حاد توبولی 41-41 7/9/1041  .11

 دکتر احمدی عوارض بیماری های عمومی بر چشم  11-11 7/9/1041  .13
 بیماریهای شایع سیستم خون سـاز و لنفـاوی , هموسـتاز 11-10 10/9/1041  .10

 
 دکتر هالکو

 دکتر احمدی چشم یاورژانس ها 11-11 10/9/1041  .15
 خانم حیدری های مجاری ادراری و کلیهسنگ  41-41 11/9/1041  .11

 دکتر احمدی  11-11 11/9/1041  .17
 دکتر هالکو نظـرخونریزی و انعقاد خونخـونریزی در جراحـی و بررسـی بیمـار از  41-41 11/9/1041  .11

نشانه شناسی و روش های معاینه و تشخصی انسداد راه هوایی فوقانی،  11-11 11/9/1041  .19
 تومرها، عفونت ها و اورژانس هاس حراحی گوش،حلق بینی

 دکتر احمدی

  خانم حیدری (TPNتغذیه کامل وریدی ) -اختالالت ناشی از تغذیه 41-41 5/14/041  .34



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

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 مطالعه قبلی 

 مشارکت فعال در پرسش و پاسخ
 حضور به موقع در کالس

 

 :پایانیدر نمره  آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
 نمره  %01   ) پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی(، حضور به موقع در کالس: مشارکت فعال در کالس

 % نمره 01ترم:  میان ازمون
 % نمره01     :آزمون نهایی 
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