
 

 

 

 زنجان پزشكي علوم دانشگاه

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 

                                  (1ی داخلی )هافیزیوپاتولوژی و بیمار  :درس نام
          تئوری :درس نوع

    عملی

  :ساعت میزان  3 :واحد تعداد

کلیه دروس  پیشنیاز دروس  :جلسات تعداد 3ترم  مامائی  :آموزشي  گروه ائیپیوسته مامناکارشناسی   :تحصیلي رشته نام

درس نشانه شناسی  -علوم پایه

 و معاینات فیزیکی

   تحصیلی سال         دوم       اول   نیمسال

 

:كالس شروع                :كالس پایان 

:تحانام برگزاری محل  :امتحان ساعت و تاریخ    :كالس برگزاری محل  

  شرح درس:

این درس به دانشجو کمک می کند تا با کلیات جراحی و آب و الکترولیت و انواع بیماری های دستگاه های مختلف که نیازمند جراحی هستند و 

 .ار گیردعلل، نحوه تشخیص و در ماان آنها آشنا شود و این آگاهی ها را در ارتباط با بارداری های همراه با اینگونه بیماری ها به ک

  :كلي فده

 شناخت نیازهای اساسی تشخیص حاالتاسنان در هنگام سالمت و بیماری بویژه زنان باردار  -1

در کاربرد یافته های علمی و ارائه خدمات و آموزش به بیماران و یا زنان باردار و اسیب پذیر و فراهم آوردن کمک های پزشکی و ارجاع صحیح  -2

 موارد الزم 

و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین علمی و اخالقی و قانونی در هنگام ارائه خدمات به منظور حفظ تشخیص مسئولیت ها  -3

 جان جان مادر و کودک تامین سالمت آنها 

 

 اهداف ویژه:

 قلب وو عروق و سیستم گردش خون  -الف

 هدف كلي درس 

    را توضیح دهد.ماری های قلب و سیستم گردش خون فیزیولوژپاتولوژی بیدانشجو بتواند به طور خالصه 

    را تظاهرات و عالئم بالینی بیمار های قلب و عروق بر مبنای فیزیوپاتولوژی و معاینه بیماران قلبی دانشجو بتواند به طور خالصه

 توضیح دهد.

    را نها در دوران بارداری و زایمان و پس از آن روش های تشخیص و اداره انواع بیمار های قلبی و روند آدانشجو بتواند به طور خالصه

 توضیح دهد.

 

 اهداف ویژه:

 فعالیت های الکترولیتی قلب، گردش خون و اعصاب و تنظیم متابولیسم میوکارد بطور مختصر   بتواند به طور خالصه دانشجو  .1

مبنای فیزیوپاتولوژی و معاینه بیماران قلبی تظاهرات و عالئم بالینی بیماری های قلبی و عروق بر دانشجو بتواند به طور خالصه   .2



، بررسی وضع عمومی بیمکار ، معاینه شریانها و نحوه اندازه گیری فشار خون ، معاینه نفس، تپش قلب، ورم و ...( )درد تنگی 

و  وریدها، معاینه قلب، مشاهده، لمس و بررسی ضربه های جلو قلب ، بررسی های صداهای طبیعی بر مبنای فیزیولوژی

 را توضیح دهد. فیزیوپاتولوژی، انواع سوفل ها وو مکانیسم ایجاد آنها

اصول الکتروفیزیولوژی قلب طبیعی ، کلیات ایجاد و انتشار امواج الکتریکی، اختالل ریتم و هدایت، دانشجو بتواند به طور خالصه   .3

 را توضیح دهد. بلوک ها، هیپرتروفی ها و پیس میکر

اع بیماری های قلبی با تاکید بر علت، فیزیوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص افتراقی، در مان و پیش آگهی و انودانشجو بطور خالصه   .4

 پیشگیری در غیر حاملگی و حاملگی شامل: 

 تب روماتیسمی .5

 بیماری دریچه های قلب .6

 بیماری های مادرزادی قلب به ویژه انواع شایع آن  .7

 افزایش فشار خون شریانی .8

 کاهش فشار خون شریانی .9

 بیماری های عضله قلب .11

 نارسایی قلب .11

 اندوکاردیت عفونی و بیماری های پریکارد .12

 بیماری های عروق کرونر .13

 افزایش فشار خون در ریه و قلب ریوی .14

تغییرات قلب و عروق، حجم و فشار خون در بارداری، حاملگی همراه با بیماری های قلبی و عروقی، مصرف داروهاا در بارداری،  .15

 مراقبت ها و ....

 احیا قلب و ریه .16

17. CCU .را توضیح دهد 

 

 فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلي دستگاه تنفس -ب

 هدف كلي درس:

   فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های دستگاهآناتومیدانشجو بطور خالصه ، 

 درا توضیح ده  تنفس در غیر حاملگی و حاملگی

 اهداف ویژه:

 را توضیح دهد. آناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، نشانه شناسی و مکانیسم صداها بطور خالصه  دانشجو .1

 را توضیح دهد. دستگاه تنفسی و آبسه  بیماره های عفونیدانشجو بطور خالصه  فیزیوپاتولوژِی  .2

 را توضیح دهد. بیماری های انسدادی دستگاه تنفسی دانشجو بطور خالصه  فیزیوپاتولوژِی .3

 را توضیح دهد. بیماری های بدخیم دستگاه تنفسی فیزیوپاتولوژِی دانشجو با .4

 را توضیح دهد. آمبولی ریه و اورژانس های تنفسیفیزیوپاتولوژِی  دانشجو با .5

 را توضیح دهد. ICU–ی ریه و ونتیالتورها و قسمت های تشخیصی بیماری ها ICVموارد دانشجو بطور خالصه   .6

 را توضیح دهد. و نارسایی حاد و مزمن ریه ARDSدانشجو بطور خالصه   .7

 را توضیح دهد.مختصری از بیماری های پلور، مدیاستن، دیاگرافم دانشجو بطور خالصه   .8

 

 

 پاتولوژی و بیماری های داخلي دستگاه ادراریفیزیو -ج

 هدف كلي درس:

 یزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های دستگاه ادراری در آشنایی کامل با آناتومی، ف

 غیر حاملگی و حاملگی



 اهداف ویژه :

آناتومی ، فیزیولوژی، جریان خون کلیوی و عوامل تنظیم کننده آن، تاثیر مواد تنگ کننده عروق، نقل و  بتواند به طور خالصه  دانشجو .1

 را توضیح دهد. نتقاالت الکترولیت ها، سیستم رنین و آنژیوتانسین ، تنظیم کلسیم و فسفر و ویتامین دیا

را توضیح  .دانشجو فیزیوپاتولوژی دستگاه ادراری و نشانه های بیماری های کلیه شامل هماچوری، پروتئینوری، دیزوری، پلی اوری و .. .2

 دهد.

 را توضیح دهد. بیماری های کلیه و تفسیر آزمایشات بویژه آنالیز ادراریروش های تشخیص آزمایشگاهی در دانشجو  .3

 را توضیح دهد. گلومرونفریت حاد و مزمن کلیهدانشجو فیزیوپاتولوژی  .4

 را توضیح دهد. نارسایی حاد حاد و مزمن کلیهدانشجو با فیزیوپاتولوژی  .5

 را توضیح دهد. روهاکلیه و بارداری، کلیه ها دادانشجو فیزیولوژِی و فیزیوپاتولوژی  .6

 در دوران بارداری و پس از آن آشنا باشد. دانشجو با آب و الکترولیت ها و اختالالت اسید و باز .7

 را توضیح دهد. پرفشاری خون اولیه و داروهافیزیوپاتولوژی دانشجو  .8

 

 فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلي دستگاه گوارش -د

 هدف كلي درس:

 فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های دستگاه گوارش در غیر آشنایی کامل با آناتومی ،

 حاملگی و حاملگی

 

 اهداف ویژه:

ها به همراه  مری )دیسفاژی درد و ...( ازوفاژیتمری فیزیولوژی، مکانیسم بلع و اسفنگترها، فیزیوپاتولوژی، عالئم  بتواند به طور خالصه دانشجو  .1

 موارد مربوط به بارداری

 معده و دوازدهه را توضیح دهد. فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِیدانشجو بتواند به طور خالصه   .2

 روده باریک را توضیح دهد. فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِیدانشجو بتواند به طور خالصه   .3

 وده بزرگ را توضیح دهد.ر فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِیدانشجو بتواند به طور خالصه   .4

 کبد را توضیح دهد. فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِیدانشجو بتواند به طور خالصه   .5

 لوزالمعده را توضیح دهد. فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِیدانشجو بتواند به طور خالصه   .6

 

  :یسشیوه تدر

 سخنرانی، پرسش و پاسخ

  :ابزار كمک آموزشي

 ، وایت برد اسالید ، فیلم آموزشی ، ماکت

 

 :دانشجویان ارزشیابي شیوه

 %11: و انجام تکالیف محوله شرکت فعال و منظم در کالس

 %21امتحان دوره ای:

 %71امتحان پایان ترم:

 :زمانبندی جدول

 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

1      

2      



3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

   رفرانس:

  طبق هاریسون 

 طب سیسیل 

 )بارداری و زایمان ویلیامز )آخرین چاپ 

 کتاب طب داخلی 

  کتاب های اصول جراحی 

 کتاب های مراقبت ها ی پرستاری و مامایی 

 :دانشکده آموزشی معاون                                                                                         :                             گروه مدیر

 


