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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکیدانشکده 

 Lessen Plan طرح درس
        

 

 

 

 

 

 
 

  

 هدف کلی درس:
 

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

 

   اهداف کلی جلسات :

 (1)عصبیانواع و طبقه بندی بیماری های سیستم آشنایی دانشجویان با  -1

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

 (3)عصبیری های سیستم آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیما -3

 (1)کبدآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -4

 (2کبد)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -5

 غدد مترشحه داخلیآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  -6

 گوارشآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم  -7

 تغذیه اییآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  -8

 سرطانآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی  -9

 کودک و نوزادآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  -11

 سالمندان طبقه بندی بیماری هایانواع و آشنایی دانشجویان با  -11

 روانیآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  -12

 اسکلتی و عضالنیآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  -13

 انواع و طبقه بندی بیماری های گوش و حلق و بینیآشنایی دانشجویان با  -14

 بیماری های چشمو طبقه بندی آشنایی دانشجویان با انواع   -15

 عفونیآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های   -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2بیماری های داخلی جراحی    عنوان درس :

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

 1بیماری های داخلی جراحی : درس  پیش نیاز

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

                                                                     99-6111سال تحصیلی دومنیسمال 

  ندا خالدیان :مدرس
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1 

 تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول

 (1)یعصب ستمیس یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشنا: هدف کلی

 را شرح دهد.آناتومی سیستم عصبی  -1-1

 را فرا گیرد. تغییرات سطح هوشیاری -2-1

 را فرار گیرد. افزایش فشار داخل جمجمه -3-1

 را شرح دهد. جراحی داخل جمجمه -4-1

 اختالالت تشنجی را توضیح دهد. -5-1

 
 مدوجلسه 

 (2)یعصب ستمیس یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشنا هدف کلی:

 :باشد درپایان دانشجو قادر :اهداف ویژه

 سکته مغزی را شرح دهد. -1-2

 .را تعریف نمایدسکته هموراژیک  -2-2

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

 را فرا گیرد. انواع صدمات سر -4-2

 صدمه به طناب نخاعی را شرح دهد.  -5-2
 

 سومجلسه 

 

 (3)یعصب ستمیس یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشنا هدف کلی:

 :درپایان دانشجو قادر باشد :یژهاهداف و

  .را شرح دهد مننژیت -1-3

 را فرا گیرد. اختالالت اتوایمیون را نام برده و درمان آن ها    -2-3

 را شرح دهد  انواع تومورهای مغزی را نام برده و درمان آن ها -3-3

 را فرا گیرد. بیماری پارکینسون -4-3

 چهارم جلسه

 (1کبد) ستمیس یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشنا:هدف کلی

 :درپایان دانشجو قادر باشد :اهداف ویژه

 را شرح دهد. آناتومی -1-4

 را فرا گیرد. تست های عملکرد کبد -2-4

 .بیماری آسیت را شرح دهد -3-4

 را بشناسد. آنسفالوپاتی کبدی -4-4

 را فرا گیرد. انواع هپاتیت را نام برده و درمان های آن ها     - 5-4

 .سیروز کبدی را توضیح دهد -6-4

 

 
 پنجم جلسه

 (2کبد) ستمیس یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجودر پایان اهداف ویژه: 

 پیوند کبد را توضیح دهد. -1-5

 را فرا گیرد. اختالالت کیسه صفرا -2-5
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 را فرا گیرد. جراحی کیسه صفرا -3-5

 
 مششجلسه 

 یغدد مترشحه داخل یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی:

 باشد قادر دانشجودر پایان  اهداف ویژه:

 را شرح دهد. دیابت و درمان آن  -1-6

 را فرا گیرد. غده تیروئید و عملکرد آن -2-6

 .طوفان تیروئیدی را توضیح دهد -3-6

 را فرا گیرد سندرم کوشینگ و درمان آن -4-6

 
 مهفتجلسه 

 گوارش ستمیس یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را تعریف و طبقه بندی کند. اختالالت مری -1-7

 را فرا گیرد. بیماری فتق هیاتال و درمان آن -2-7

 و عوامل موثر بر آن را شرح دهد. زخم پپتیکبیماری  -4-7

 را تعریف و راه های تشخیص آن را فرا گیرد. پانکراتیت     -4-7

 گاستریت و درمان آن را توضیح دهد. -5-7

 پریتونیت و درمان آن را شرح دهد. -6-7
 مهشت جلسه

 ییا هیتغذ یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشنا: هدف کلی

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 دهد. چاقی مرضی را شرح  -1-8

 را فرا گیرد. دالیل آنسوتغذیه و  -2-8

 را بشناسد. بیماری نقرس -4-8

 پورفیری را شرح دهد.     -4-8

 

 نهم جلسه

 سرطان یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را فرا گیرد.اپیدمیولوژی سرطان  -1-9

 را بشناسد. پاتوفیزیولوژی و گسترش سرطان -2-9

 عوامل موثر بر آن را بشناسد. سرطان وتشخیص  راه های  -3-9

 آنها را شرح دهد. روش های درمانی سرطان و انواع  -4-9

 
 دهم جلسه

 کودک و نوزاد یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 باشد قادر دانشجو در پایان  اهداف ویژه:

 بیماری های کودک و نوزاد را نام ببرد. -1-11

 را شرح دهد. های مادرزادیبیماری  -2-11

 را فرا گیرد. ی بیماری های کودکاندرمان ها و مراقبت ها   -4-11
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 دهمیاز جلسه

 سالمندان یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را فرا گیرد تفاوت های فیزیکی و شناختی سالمندان  -1-11

 را شرح دهد.افسردگی در سالمندان عوامل     -2-11

 را بشناسد. دمانس و دلیریوم -4-11

 را فرا گیرد. آلزایمر و درمان آن  -5-11

 اختالالت مرتبط با سالمندی را توضیح دهد. -6-11

 

 

 
 دهمدوازجلسه 

 یروان یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 :باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 .را شرح دهد اصول طبقه بندی بیماری های روان    -1-12

 .را شرح دهدبیماری های روانی عالئم علل و     -2-12

 .دهد راه های درمان بیماری های روانی را توضیح    -3-12

 .شرح دهدرا  نحوه برخورد با این بیماران    -4-12
 

 دهمسیزجلسه 

 یو عضالن یاسکلت یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشنا هدف کلی:

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را شرح دهد.آن  درمانو،،تشخیص ،  عالئم  عللشکستگی ها و      -1-13

 را شرح دهد. درمان و ،تشخیص ، عالئم  عللعفونت های سیستم اسکلتی      -2-13

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

 
 دهمچهارجلسه   

 ینیگوش و حلق و ب یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را بشناسد و توضیح دهد. عملکرد و ارزیابی گوش ها    -1-14

 را توضیح دهد. فوقانیانسداد راه هوایی     -2-14

 دهد. را شرح عفونت گوش    -3-14

 را شرح دهد. اورژانس های گوش و حلق و بینی      -4-14

 
 دهمپانزجلسه 

 چشم یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشنا هدف کلی:

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را بشناسد. گلوکوم      -1-15
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 را شرح دهد. وثر بر آنعوامل م کاتاراکت و    -2-15

 را شرح دهد. اورژانس های مربوط به چشم را نام برده و آن    -3-15

 سندرم چشم خشک را توضیح دهد.  -4-15

 
 جلسه شانزدهم

 

 یعفون یها یماریب یبا انواع و طبقه بند انیدانشجو ییآشناهدف کلی: 

 

 باشد قادر دانشجو در پایان اهداف ویژه:

 را بشناسد. مکانیسم های کنترل دمای بدن      -1-16

 را فرا گیرد. مکانیسم های دفاعی بدن در برابر عفونت ها      -2-16

 را فرا گیرد. بیماری های عفونی را نام برده و درمان آن ها     -3-16

 را فرا گیرد. راه های پیشگیری از انتقال عفونت     -4-16
 

 
  ویرایش  ترجمه شدهآخرین  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

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

 مطالب ارائه شده در کالس -4
 

 روش تدریس: 

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

 کامپیوتر و اینترنت، تخته وایت برد، ویدئوپروژکتور
 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

آزمون میان 

 دوره
درصد نمره  21 چهار گزینه ای 

 کل

28/6/6111 61:31-61 

آزمون پایان 

 ترم
طبق برنامه  درصد نمره کل01 چهار گزینه ای

 امتحانی

8:31 

فعالیتهای 

 آموزشی
درصد نمره  61 (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   -

 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  -

 .ه هر علتی، کالس جبرانی با هماهنگی آموزش تشکیل خواهد شدبدر صورت عدم تشکیل کالس  -
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 2جدول زمانبندی درس بیماری های داخلی جراحی 

   (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 عصبی) 20/61/99 6  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم عصبی) 1/66/99 2  

انیخالد ندا (3سیستم عصبی)آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های  66/66/99 3  

انیخالد ندا (1آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم کبد) 68/66/99 1  

انیخالد ندا (2آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم کبد) 25/66/99 5  

انیخالد ندا های غدد مترشحه داخلیآشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری  2/62/99 1  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سیستم گوارش 9/62/99 0  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های تغذیه ایی 61/62/99 8  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی سرطان 23/62/99 9  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های کودک و نوزاد 61/6/11 61  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های سالمندان 26/6/11 66  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های روانی 28/6/11 62  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های اسکلتی و عضالنی 1/2/11 63  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های گوش و حلق و بینی 66/2/11 61  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های چشم  68/2/11 65  

انیخالد ندا آشنایی دانشجویان با انواع و طبقه بندی بیماری های عفونی  25/2/11 61  

 

 

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

 تاریخ ارسال :                                          31/11/99تاریخ ارسال:                       31/11/99 تاریخ تحویل:                  

 

 
 




