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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده پرستاری ومامایی    ی با بیماری های داخلی  و مراقبت های آنآشنای عنوان واحد درسی:

 اتاق عمل رشته تحصیلی: عملی -تئوری  واحد درسی: نوع

 کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی:  کارآموزی: عملی: 4نظری: دتعداد واح

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 86نظری:        تعداد ساعت

  3 2و فیزیولوزی  2تشریح  پیشنیاز:      کد درس:

 

  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری ه تحصیلی:رشت  آذر آوازه نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 420 -33146314 تماس: شماره
   پست الکترونیک:

Nurse@zums.ac.ir 

 مامایی-دانشکده پرستاریپردیس دانشگاه علوم پزشکی ، محل کار:

 مهین روحانی -معصومه حسنلو - سهیال ربیع  -تئوری : خانم ها آذر آوازه  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری
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 در این فرمت اولین بار است 11/11/79    

 اهداف آموزشی

 هدف کلی: 

ماریهام مرتبط بیماریهای داخلی و شناخت حاالت انسان در هنگام سالمت و بیآشنایی دانشجو با آشنایی با کلیات و مفاهی  

)رفتاری( اهداف اختصاصی  

  :در پایان برنامه ی اموزشی انتظار میرود دانشجویان قادر باشند

 حیطه شناختی:

عینی ، سیر بیماریها ،  آشنایی با تعریف بیماری و طبقه بندی بیماریها ، عوامل بوجود آورنده بیماریها ، عالئم ذهنی و  .1

 آزمایشات تشخیصی  عوارض و درمان

 آشنایی با بیماریهای دستگاه تنفس ، ازمایشات  تشخیصی و عکس برداریها .2

 آشنایی با بیماریهای دستگاه گردش خون و قلب .3

 آشنایی با بیماریهای دستگاه گوارش .4

 آشنایی با بیماریهای دستگاه ادراری .5

 استخوان آشنایی با بیماریهای مفاصل و .6

 آشنایی با بیماریهای غدد مترشحه داخلی .7

 آشنایی با بیماریهای دستگاه اعصاب .8

 آشنایی با بیماریهای پوست و پستان      .9

 آشنایی با بیماریهای دستگاه بینایی ، شنوایی و بیماریهای حلق و بینی .11

 حیطه ی عاطفی :

به یادگیری  مطالب ارائه شده در کالس اهمیت می دهد. -  
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با آمادگی در کالس حاضر می شود. ر جلسه را مطالعه می کند و برای جلسه بعدیدروس ه -  

حرکتی حیطه ی روانی  

  روش های تدریس:

                                                                    ایفای نقش                                                                                                                             بحث گروهی                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ                                                                                                                                     سخنرانی
                                  Bedside teaching                            شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                نمایش عملی

 سایر) بنویسید(:    

 مواد و وسایل آموزشی:

 یدئو پروؤکتورکامپیوتر و و

 ماژیک و وایت برد

  تجارب یادگیری )حین تدریس(

 گذراندن دروس پیش نیاز ) تشریح و فیزیولوژی(

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 دروس جدید به منظور  برخورداری از آمادگی الزم برای یادگیری و مطالعه دروس تئوری جلسه قبل  پایه نظری دانش از برخورداری

 متحانات پایان ترم ) هم نظری و عملی (شرکت در ا

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

در  آموزش با مرتبط ابهامات و تسؤاال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت کالس و  در کاملآمادگی  و موقع به حضورانتظارات: 

 ، مرتب و با مطالعه  موقع به حضور شده، نتعیی آموزشی تکالیف مناسب و موقع به ، انجامفرصتی تعیین شده توسط مدرس

 کالس  رعایت قوانین حضور در تدریس،  کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ 

 با اجازه و اعالم استاددقیقه   5-04به مدتخروج از کالس در وقت استراحت : مجازها

عدم صحبت در حین  -پرهیز از خوردن و آشامیدن و جویدن آدامس  -عدم استفاده از گوشی همراه –عدم خروج مکرر از کالس  محدودیتها:

 تدریس استاد. 
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 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 فهرست منابع درسی:
 منبع اصلی : پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی برونر و سودارث

 

References: 

1. Brunner & suddarth medical surgical Nursing , Philadelphia . Mosby co. , 2011 

 مطالعه بیشتر

2. Phips & woods : Medical surgical nursing Philadelphia . Mosby,co. 2007 

Lukman & surensen text book of medical surgical Mosby co.,2006 

1- Brunner, Lillian and suddarth ,Doris.Text book of Medical - Surgical Surgical 

Nursing.Lippincott Company.Latest ed.  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 21بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.21) نمره قبولی از    

 حضور و غیاب کالسی: 

5% 
 - و پروژه: عملی انجام تکالیف %5 مشارکت کالسی:

 رهنم %81امتحان نظری  امتحان پایان ترم: %01امتحان میان ترم: %11 کوئیز:

 صورت می گیرد: طبق موارد زیر  ارزشیابی :موارد سایر
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 امه:جدول زمانی ارائه برن

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 سرکار خانم آوازه آشنایی با طبقه بندی و منشا بیماریها 8-31 31/33/79 شنبه 

 01/11/79 شنبه  .1

 تعطیل عمومی

آشنایی با بیماریهای دستگاه  گوارش/ آزمایشات تشخیصی ، عکس  11-6

 برداریها،

 سرکار خانم آوازه

 سرکار خانم آوازه هان ، مری ،د 6-11 09/11/79 شنبه  .0

 سرکار خانم آوازه معده ، روده کوچک ، روده بزرگ ، 6-11 4/10/79 شنبه  .3

 سرکار خانم آوازه کبد ، کیسه صفرا ، لوزالمعده ، پریتونیت ، آسیت 6-11 11/10/79 شنبه  .4

آشنایی با بیماریهای دستگاه گردش خون و قلب مروری بر  6-11 19/0/76 سه شنبه   .5

 آناتومی و فیزیولوژی قلب

 سرکارخانم روحانی

آشنایی با  اقدامات و تست های تشخیصی در بیماریهای قلبی 11-10 19/0/76 سه شنبه  .8

بیماریهای شریان کرونر)آرترواسکلروز، آنژین صدری، انفارکتوس 

 قلبی(

 سرکارخانم روحانی

کاردیت، میوکاردیت و آشنایی با بیماریهای داخلی قلب)اندو 6-11 04/0/76 سه شنبه  .9

آشنایی با بیماریهای مادرزادی قلب)نقص دیواره بین  پریکاردیت(

 بطنی، باز ماندن کانال شریانی،...(

 سرکارخانم روحانی

آشنایی با بیماریهای عروق محیطی)ترومبوز ورید عمقی،  11-10 04/0/76 سه شنبه  .6

 هایپرتنشن، رینود،...(

 سرکارخانم روحانی

آشنایی با بیماریهای خون)کم خونی ها، بیماریهای خونریزی  14-18 01/0/76 شنبه  .7

 دهنده، بیماریهای لنفاوی(

 سرکارخانم روحانی

آشنایی با بیماریهای دستگاه اعصاب . آزمایشات تشخیصی ، عکس  14-18 03/11/79 سه شنبه  .11

 برداریها، مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی

 سرکار خانم ربیع

آشنایی با اختالالت سیستم عصبی ) تغییر در وضعیت هوشیاری،  14-18 31/11/79 شنبه سه  .11

افزایش فشار داخل جمجمه، سردرد، خونریزی های داخل جمجمه 

 و ...(

 سرکار خانم ربیع

 سرکار خانم ربیعآشنایی با اختالالت سیستم عصبی عمومی و دژنراتیو)مننژیت، آیسه  14-18 9/10/79 سه شنبه  .10
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 یس و ....(مغزی، میاستنی گراو

آشنایی با بیماریهای دستگاه تنفس / آزمایشات تشخیصی ، عکس  6-11 16/10/79 شنبه  .13

 برداریها،

 سرکار خانم آوازه

آشنایی با اختالالت سیتم تنفسی فوقانی)رینیت، سینوزیت،  6-11 05/10/79 شنبه  .14

 فارنژیت،....(

 سرکار خانم آوازه

آشنایی با اختالالت سیتم تنفسی تحتانی)برونشیت حاد و مزمن،  6-11 19/1/76 شنبه  .15

 آمفیزم، آسم(

 سرکار خانم آوازه

ادامه آشنایی با اختالالت سیتم تنفسی تحتانی)پنومونی، آمبولی،  6-11 04/1/76 شنبه  .18

 سل ریوی، بیماریهای مزمن ریوی و ....(

 سرکار خانم آوازه

اریهای پستان / مروری بر آناتومی و فیزیولوژی پوست و آشنایی بیم 14-18 14/10/79 سه شنبه  .19

 پستان

 سرکار خانم ربیع

آشنایی با بیماریهای پستان ) فیشر ، ماستیت ، تغییرات  14-18 01/10/79 سه شنبه  .16

 فیبروکیستیک ، فیبروآدنوما و ... (

 سرکار خانم ربیع

 سرکار خانم آوازه کس برداریها،،عشخیصیبیماریهای غدد مترشحه داخلی آزمایشات ت 6-11 9/0/76 شنبه  .17

 علل ، انواع و درمان دیابت. مروری بر آناتومی و فیزیولوژی غدد 6-11 14/0/76 شنبه  .01

 آشنایی با پاتولوژی های تیروئید ، پارا تیروئید و 

 سرکار خانم آوازه

هایپر  آدرنال)هیپو تیروئید، هایپر تیروئید، هیپو پاراتیروئید، 6-11 01/0/76 شنبه  .01

 پاراتیروئید، کوشینگ و فئوکروموسیتوماو... (

 سرکار خانم آوازه

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی یی با بیماریهای دستگاه ادراری آشنا 6-11 06/0/76 شنبه  .00

 آزمایشات تشخیصی ، عکس برداریها، کلیه و مجاری ادراری

 سرکار خانم آوازه

 -تشخیصی در سیستم کلیه و مجاری ادراری اقدامات و تست های  6-11 4/3/76 شنبه  .03

 آشنایی با پاتولوژی های کلیه )نارسایی کلیه ، 

 سرکار خانم آوازه

 آشنایی با پاتولوژی های کلیه )پیلونفریت ، گلومرونفریت و ....( 6-11 16/3/76 شنبه  .04

 آشنایی با پاتولوژی های مجاری ادراری ) سیستیت و... (

 سرکار خانم آوازه

 اسکلتی -آشنایی با بیماریهای سیستم عضالنی 6-11 11/0/76 شنبهچهار  .05

 اسکلتی -مروری بر آناتومی و فیزیولوژی دستگاه عضالنی

 سرکار خانم حسنلو
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اسکلتی)رگ به رگ -آشنایی با انواع صدمات حاد سیستم عضالنی 11-10 11/0/76 چهارشنبه  .08

 شدن، در رفتگی ، پیچ خوردگی ، شکستگی و... (

خانم حسنلوسرکار   

اسکلتی )آرتریت ،  -آشنایی با پاتولوژی های سیستم عضالنی 14-18 11/0/76 چهارشنبه  .09

 استئومایلیت ، نقرس و... (

 سرکار خانم حسنلو

آشنایی با بیماریهای شایع پوست ) آکنه ولگاریس ، درماتیت ،  14-18 01/1/76 سه شنبه  .06

 پسوریازیس و...( 

ربیع سرکار خانم  

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی .آشنایی با انواع بیماریهای چشم  14-18 09/1/76 سه شنبه  .07

  وب انکساری ، کاتاراکت ، گلوکوم (چشم )عی

 سرکار خانم ربیع

مروری بر آناتومی و  اختالالت قرنیه ، بیماریهای شبکیه و ...( 14-18 3/0/76 سه شنبه  .31

 آنبیماریهای  آشنایی با . ر فیزیولوژی ، گوش ، حلق و بینی

 سرکار خانم ربیع

آشنایی با انواع پاتولوژی های گوش)اوتیت، کلستاتوم، اتواسکلروز،  14-18 11/0/76 سه شنبه  .31

 سندرم مییر و ... (

 سرکار خانم ربیع

 امتحان پایان ترم  .30

 


