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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکیدانشکده 

 Lessen Plan طرح درس
        

 

 

 

 

 

 
 

  

 هدف کلی درس:
 

 سیستم های مختلف بدن در حالت سالمتی و بیماری و چگونگی ارزیابی، درمان و تمهدات الزم در مراقبت از بیمارآشنایی با عملکرد 
 

 

   اهداف کلی جلسات :

 (1)انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسیآشنایی دانشجویان با  -1

 (2)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی -2

 (3)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی -3

 (4)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی -4

 (1قلبی)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -5

 (2قلبی)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -6

 (3قلبی)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -7

 (4قلبی)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -8

 (1)عروقیآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -9

 (2)عروقیآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -11

 مفهوم آب و الکترولیت و اهمیت آن در بدننایی دانشجویان با آش -11

 آشنایی دانشجویان با انواع اختالالت الکترولیتی   -12

 (1خونی )آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  -13

 (2خونی )آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  -14

 خونریزی در جراحی هاآشنایی دانشجویان با هموستاز و  -15

 آشنایی دانشجویان با انواع فراورده های خونی و هموویژوالنس   -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1بیماری های داخلی جراحی    عنوان درس :

 هوشبریرشته مخاطبان: دانشجویان کارشناسی پیوسته ترم سوم  
 احد نظریو 2تعداد و نوع واحد: 

 نشانه شناسی و معاینات بالینیاصول پایه داروشناسی و هم نیاز با : درس  پیش نیاز

       ساعت مشاوره : آزاد    (61-61ساعتشنبه ها  زمان ارائه درس:

                                                                     89-89نیسمال اول سال تحصیلی

  ندا خالدیان :مدرس
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0 

 تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول

 (1)با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی آشنایی دانشجویان هدف کلی:

 را شرح دهد.آناتومی و فیزیولوژی راه هوایی  -1-1

 انواع صداهای تنفسی را فرا گیرد. -2-1

 عالیم بالینی در بیماری های تنفسی را فرار گیرد. -3-1

 شرح حال و بررسی عملکرد سیستم تنفسی و بیماری های ریوی را شرح دهد. -4-1

 کند.انواع روش های تشخیصی کلینیکی و پاراکلینیکی در بیماری های سیستم تنفسی را بیان  -5-1

 انواع نارسایی تنفسی را نام ببرد. -6-1

 
 مدوجلسه 

 (2) با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی آشنایی دانشجویان هدف کلی:

 :درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه

 ه را بسناسد.یانواع بیماریهای مزمن انسدادی ر -1-2

 .آسم را تعریف نماید -2-2

  .را نام ببردک آسم کالسی و عالئم بالینی -3-2

 درمان ها و مراقبت در بیماران آسمی را فرا گیرد. -4-2

 را تعریف نماید  برونشیت -5-2

 .توضیح دهد را  درمان و مراقبت در برونشیت -6-2

 
 

 سومجلسه 

 

 (3آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی) هدف کلی:

 :درپایان دانشجو قادر باشد :یژهاهداف و

 آمفیزم ریوی را شرح دهد  -1-3

 مراقبت و درمان در بیمار آمیزم ریوی را فرا گیرد.    -2-3

 را شرح دهد  (COPDبیماری مزمن انسدادی ریوی ) -3-3

 را فرا گیرد. COPDدر بیمار  مراقبت و درمان -4-3

 پنمونی و درمان های آن را فرا گیرد. -5-3

 
 چهارم جلسه

 (4)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی هدف کلی: 

 :درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه

 ادم حاد ریه و سندرم دیسترس تنفسی حاد را شرح دهد. -1-4

 مراقبت ها و درمان در ادن حاد ریه را فرا گیرد. -2-4

 بیماری های نئوپالستیک ریه را فرا گیرد. -3-4

 هموتوراکس را بشناسد.پنوموتوراکس و  -4-4

 اتلکتازی را شرح و درمان های آن را فرا گیرد. -5-4

 آمبولی ریه را فرا گیرد و درمان های آن را بشناسد. -6-4
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 پنجم جلسه

 (1آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی)هدف کلی: 

 باشد قادر دانشجودر پایان اهداف ویژه: 

  سیستم قلبی را شرح دهد.آناتومی و فیزیولوژی  -1-5

 عوامل موثر در ایجاد بیماری های قلبی را فرا گیرد. -2-5

 روش ها و آزمایشات دستگاه قلبی را فرا گیرد. -3-5

 تست های تشخیصی در ارزیابی بیماران سیستم قلبی را شرح دهد. -4-5

 
 مششجلسه 

 (2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی)هدف کلی: 

 باشد قادر دانشجودر پایان  اهداف ویژه:

 هایپرتانسیون سیستمیک را تعریف و انواع آن را شرح دهد. -1-6

 درمان ها و مراقبت های هایپرتانسیون اولیه و ثانویه را فرا گیرد. -2-6

 بحران های هایپرتانیسون را شرح دهد و درمان های آن را نام ببرد. -3-6

 فرا گیرددرمان های غیر دارویی در هایپرتانسیون را  -4-6

 
 مهفتجلسه 

 (3آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی)هدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 نارسایی قلبی را تعریف و طبقه بندی کند. -1-7

 راه های تشخیص و درمان نارسایی قلبی را فرا گیرد. -2-7

 آن را شرح دهد. بیماری های ایسکمیک قلبی و عوامل موثر بر -3-7

 آنژین صدری را تعریف و راه های تشخیص آن را فرا گیرد. -4-7
 مهشت جلسه

 (4آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی)هدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 سندرم کرونری حاد و انفارکتوس قلبی را بشناسد و از هم افتراق دهد. -1-8

 سندرم کرونری حاد و انفارکتوس را فرا گیرد. و غیر دارویی درمان های دارویی -2-8

 اندوکاردیت و  میوکاردیت را بشناسد. -4-8

 اختالالت دریچه های قلبی و درمان های آنها را بشناسد.     -5-8

 انواع دریچه های قلبی و مراقبت های آن را شرح دهد.     -6-8

 

 نهم جلسه

 (1دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم عروقی)آشنایی هدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 بیماری های برگر، ترومبوفلبیت و عومل موثر در بروز آنها را فرا گیرد. -1-9

 و ترومبوفلبیت را بشناسد.، رینود درمان های دارویی و غیر دارویی در برگر  -2-9

 رومبوز ورید عمقی و عوامل موثر بر آن را بشناسد.تعلل، تشخیص و درمان  -3-9

 انواع دارو های ضد انعقادی و مراقبت های هنگام استفاده از آنها را شرح دهد. -4-9
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 دهم جلسه
 (2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم عروقی)هدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان  اهداف ویژه:

 عروقی منتشر را فرا گیرد.داخل اختالل  -1-11

 را شرح دهد. ترومبو آمبولیعوامل موثر بر ایجاد  -2-11

 را فرا گیرد. ترومبو آمبولیدرمان ها و مراقبت ها در  -3-11

 علل، تشخیص و درمان در واریس را فرا گیرد. -4-11
 دهمیاز جلسه

 آشنایی دانشجویان با مفهوم آب و الکترولیت و اهمیت آن در بدنهدف کلی: 

 

 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 اهمیت آب و الکترولیت بر سیستم های مختلف بدن  را فرا گیرد -1-11

 عوامل موثر در تغییرات آب و الکترولیت در بدن را شرح دهد.    -2-11

 مکانیسم های جبرانی و هموستاز آب و الکترولیت در بدن را بشناسد. -3-11

 الترولیتی را فرا گیرد.اثرات بیماری ها و داروها بر تغییرات     -4-11

 

 
 دهمدوازجلسه 

 آشنایی دانشجویان با انواع اختالالت الکترولیتیهدف کلی: 

 

 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 اختالالت سدیم )علل ، عالئم ، تشخیص ودرمان ( را شرح دهد    -1-12

 شرح دهد)علل ، عالئم ، تشخیص ودرمان ( را پتاسیماختالالت     -2-12

 )علل ، عالئم ، تشخیص ودرمان ( را شرح دهد کلسیم اختالالت    -3-12

 )علل ، عالئم ، تشخیص ودرمان ( را شرح دهدفسفراختالالت     -4-12
 

 دهمسیزجلسه 

 (1خونی )آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های هدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 انواع آنمی را شرح دهد. درمانو،،تشخیص ،  عالئم  عللخونی وانواع آن : بیماری های      -1-13

 را شرح دهد. درمانو،،تشخیص ، عالئم  علللوسمی وانواع آن :      -2-13

 دهد.توضیح منونوکلئوز عفونی و نحوه تشخیص و درمان آن را       -3-13

 
 دهمچهارجلسه 

 (2خونی )آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های هدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 اختالالت انعقادی را بشناسد و توضیح دهد.    -1-14

 هوچگین و انواع ان را توضیح دهد.    -2-14

 دهد. پورپورا و انواع آن را شرح    -3-14

 نتشر، علل ایجاد آن و نحوه مراقبت و درمان آن را شرح دهد.انعقاد داخل عروقی م     -4-14

 را توضیح دهد. واصول مراقبت ودرمان  هموفیلی     -5-14
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 دهمپانزجلسه 

 هموستاز و خونریزی در جراحی هاآشنایی دانشجویان با  هدف کلی:

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 داخل بدن را بشناسد.مکانیسم های انعقاد در      -1-15

 عوامل موثر در مسیر انعقاد داخلی و خارجی را شرح دهد.     -2-15

 روش های کاهش حونریزی در جراحی را شرح دهد.    -3-15

 وش های جایگزین خون و فرواده های خونی در خونریزی را فرا گیرد  -4-15

 
 جلسه شانزدهم

 

 خونی و هموویژوالنسآشنایی دانشجویان با انواع فراورده های هدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 انواع خون و فرآورده های خونی و نحوه نگهداری را بشناسد.     -1-16

 موارد مصرف و اقدمات قبل از تزریق هر کدام از فرآورده های خونی را فرا گیرد.     -2-16

 را فرا گیرد.نحوه مراقبت حین تزریق فرآورده های خونی      -3-16

 عوارض خون و فرآورده های خونی را فرا گیرد.     -4-16
 

 
  آخرین ویرایش  ترجمه شده منابع: 

 

 1-Basics of Anesthesia. Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller Latest ed 

2- Nurse Anesthesia. Nagelhout J, Zaglaniczny. Latest ed 

 آخرین چاپ        بیماریهای داخلی هاریسون        -3

 پرستاری بیماری های داخلی جراحی برونز و سودراث          آخرین چاپ-4

 مطالب ارائه شده در کالس -4
 

 روش تدریس: 

 سخنرانی . پرسش و پاسخ ، بحث گروهی 
 رسانه های کمک آموزشی: 

 ویدئوپروژکتورکامپیوتر و اینترنت، تخته وایت برد، 
 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

آزمون میان 

 دوره
درصد نمره  20 چهار گزینه ای 

 کل

2/8/89 61:30-61 

آزمون پایان 

 ترم
 9:30 26/60/89 درصد نمره کل90 چهار گزینه ای

فعالیتهای 

 آموزشی
درصد نمره  60 (فعالیت در کالس، )تحقیق

 کل

طی جلسات 

 آموزشی

 

 

 مقررات درس وانتظارات از دانشجو:

د درسی به نکات از دانشجویان محترم انتظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این واح   -

 زیر توجه فرمایید. 

 حضور منظم و دقیق در کالس   -
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 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی   -

 رجوع به منابع معرفی شده   -

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی  -

 خاموش کردن تلفن های همراه  -

 .در صورت عدم تشکیل کالس به هر علتی، کالس جبرانی با هماهنگی آموزش تشکیل خواهد شد -

 

 6لی جراحی جدول زمانبندی درس بیماری های داخ

   (61-61ساعتشنبه ها ) :کالس روز و ساعت جلسه

جل

 سه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

انیندا خالد (1آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی) 30/1/89 6  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی) 1/9/89 2  

انیخالد ندا (3آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی) 63/9/89 3  

انیخالد ندا (4آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم تنفسی) 20/9/89 1  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی) 29/9/89 5  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی) 1/9/89 1  

انیخالد ندا (3آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی) 66/9/89 9  

انیخالد ندا (4آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم قلبی) 69/9/89 9  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم عروقی) 25/9/89 8  

انیخالد ندا )میان ترم((2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم عروقی) 2/8/89 60  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با مفهوم آب و الکترولیت و اهمیت آن در بدن 8/8/89 66  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع اختالالت الکترولیتی   61/8/89 62  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های خونی ) 23/8/89 63  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های خونی ) 30/8/89 61  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با هموستاز و خونریزی در جراحی ها 9/60/89 65  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع فراورده های خونی و هموویژوالنس   61/60/89 61  

 

 

 

 دانشکده: EDOامضای مسئول نام و        ابراهیم عزتینام و امضای مدیر گروه:       ندا خالدیان                   نام و امضای مدرس: 

 تاریخ ارسال :                                          25/6/98تاریخ ارسال:                       25/6/97 تاریخ تحویل:                  

 

 
 


