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  بیماریها و شناخت حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماریهاآشنایی باکلیات و مفاهیم  :درس هدف کلی

 اهداف کلی جلسات : 

 را شرح دهد. پيشابراه(-مثانه -حالب-كليه بيماريهايآزمايشات تشخيصی و عکس برداري ادراري ) دستگاهبيماريهاي   – 1   

 را بيان نمايد. آقايان تناسلی –دستگاههاي ادراري  رايج اعمال جراحی بيماريها و -2

 را فراگيرد. خانم ها تناسلی –دستگاههاي ادراري  رايج اعمال جراحی بيماريها و -3

عالئم كم كاري و پانکراس پاراتيروئيد،تيروئيد، ،فوق كليوي، ،هيپوفيز بيماريهاي هاي غددمترشحه داخلی ) آزمايشات تشخيصی -4

 را توضيح دهد. (و پركاري

 را توضيح دهد. (عالئم كم كاري و پركاريو پانکراس پاراتيروئيد،تيروئيد، هيپوفيز ، فوق كليوي،داخلی )غددمترشحه  بيماريهاي -5

 را بيان نمايد.صرع  و غش-سرگيجه-سردرد بيماريهايعلل و عالئم  ،باعصابيماريهاي دستگاه آزمايشات تشخيصی   -6

مولتيپل  -تشنج  -خونريزي داخل جمجمه-كره -پاركينسونب )اعصابيماريهاي دستگاه عالئم، تشخيص و درمان  -7

 را شرح دهد. (سکته مغزي-  (MS)اسکروزيس

 را بيان نمايد. و ستون فقرات باعصادستگاه  رايج اعمال جراحی -8

  ي بيماريهاي مفاصل، استخوان وعضالت را شرح دهد.  آزمايشات تشخيصی و عکس برداري ها  -9

 توضيح دهد. راگچ گيري و عوارض آن ...(  -و چگونگی مراقبت و درمان آنها) تراكشنرا طبقه بندي انواع شکستگی ها -10

 را بيان نمايد.دستگاههاي اسکلتی و عضالنی رايج  اعمال جراحی- 11

 را شرح دهد. التهاب، آلرژي پوستی()پوست شايع بيماريهاي  -12

 نمايد.را بيان  پستان شايع اعمال جراحیبيماريها و  -13

  ( را توضيح دهد.)نقائص بينايی، بيماريهاي پلک، غدد اشکی، قرنيهبيماريهاي چشم   -14

 بيماريهاي گوش، التهاب گوش ميانی، بيماريهاي حلق و بينی را شرح دهد. - 15

 را بيان نمايدانواع و طبقه بندي اعمال جراحی   -16

 برگزاري امتحان پايان ترم -17

 اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه به تفکیك

 پيشابراه( را شرح دهد.-مثانه -حالب-كليه بيماريهايآزمايشات تشخيصی و عکس برداري ادراري ) دستگاهبيماريهاي    –1 
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. ساختمان و عملکرد دستگاه ادراري -1-1      

 ، وظايف آن و نقش كليه ها در بدن را توضيح دهد. عملکرد كليه -2-1      

 و مجاري ادرار را توضيح دهد. آزمايشات تشخيصی و عکس برداري بيماريهاي كليه -3-1      

 و علل ايجاد سنگ و نحوه درمان هريک را بطور مفصل شرح دهد. سنگ هاي ادراريانواع  -4-1     

 عالئم ، نحوه تشخيص و درمان آن را توضيح دهد. اختالالت اكتسابی كليوي -5-1      

 و نحوه تشخيص و درمان آن را شرح دهد. نئوپالسم هاي حالب -6-1      

 و انواع حاد ومزمن آن را توضيح دهد. نارسايی كليه -7-1      

      

 



 را بيان نمايد. آقايان تناسلی –دستگاههاي ادراري  رايج اعمال جراحی بيماريها و- 2

 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 آقايان و نحوه غربالگري آن را توضيح دهد. سيستم ادراري تناسلی خوش خيم و بدخيم سرطانهاي-1-2

 .بيان نمايدرا  سرطان كليه -2-2

 و نحوه انجام آن را شرح دهد.انواع نفركتومی -3-2

 و انديکاسيونهاي آن را بيان نمايد. انواع روشهاي خارج كردن سنگهاي سيستم ادراري-4-2

 را توضيح دهد. اختالالت پيشابراه-5-2

 و چگونگی ايجاد و درمان عفونتهاي ادراري را توضيح دهد.اختالالت مثانه  -6-2        

 خانم ها را فراگيرد. تناسلی –دستگاههاي ادراري  رايج اعمال جراحی بيماريها و -3
 باشد:در پايان كالس دانشجو قادر 

 ، انديکاسيونها، و نحوه غربالگري  آن را شرح دهد. انواع هيستركتومی -1-3

 را توضيح دهد. سزارين و انديکاسيونهاي آن -2-3

 .را بيان نمايد سرطان دستگاه تناسلی خانمهاو درمان   م ، چگونگی تشخيصئعال -3-3

عالئم كم كاري و پانکراس پاراتيروئيد،تيروئيد، ، ،فوق كليوي،هيپوفيز بيماريهاي هاي غددمترشحه داخلی ) آزمايشات تشخيصی -4

 را توضيح دهد. (و پركاري
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. بيماريهاي هاي غددمترشحه داخلی آزمايشات تشخيصی-1-4

 ديابت شيرين و انواع ان را شرح دهد. - 2-4

 انواع عوارض ديابت را توضيح دهد. -3-4

 علل كم كاري و پركاري غده تيروئيد و نحوه تشخيص و درمان آن را شرح دهد. -4-4

 را توضيح دهد. (عالئم كم كاري و پركاريو پاراتيروئيد هيپوفيز ، فوق كليوي،غددمترشحه داخلی ) بيماريهاي -5
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 و انواع اختالالت آن را شرح دهد. غده هيپوفيز -1-5

 علل كم كاري و پركاري غده هيپوفيز نحوه تشخيص و درمان آن را شرح دهد.-2-5

 علل كم كاري و پركاري غده فوق كليوي و نحوه تشخيص و درمان آن را شرح دهد.-3-5

 فئوكروموسيتوم و آديسون را توضيح دهد  -4-5

 رح دهد.علل كم كاري و پركاري غده پاراتيروئيدو نحوه تشخيص و درمان آن را ش-5-5

 و صرع را بيان نمايد. كره-غش-سرگيجه-سردردبيماريهاي ، علل و عالئم باعصابيماريهاي دستگاه آزمايشات تشخيصی  -6
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 ساختمان دستگاه عصبی را شرح دهد. -1-6

 نحوه عملکرد اعصاب محيطی و جمجمه اي را بيان نمايد.-2-6 

 تشخيصی در سيستم اعصاب را توضيح دهد.آزمايشات -3-6

 علل ايجاد سردرد را بيان نمايد.-4-6

 علل ايجاد سرگيجه، غش را بيان نمايد.-5-6

 را بيان نمايد. وكره علل ايجاد صرع-6-6

 دردهاي عصبی-سکته مغزي-خونريزي داخل جمجمه-كره -پاركينسونب )اعصابيماريهاي دستگاه عالئم، تشخيص و درمان -7

 ( را شرح دهد.MS ،سندرم گيلن باره، مياستنی گراو و
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 ، عالئم و درمان پاركينسون را بيان نمايد. ژيپاتوفيزيولو -1-7

 ، عالئم و درمان كره را بيان نمايد. ژيپاتوفيزيولو -2-7

  و نحوه درمان آن را توضيح دهد. خونريزي داخل جمجمهعلل ايجاد، انواع  -3-7

 آنها را شرح دهد.نحوه درمان  و انواع سکته مغزي و پاتوفيزيولوژي -4-7

 را بيان نمايد. MS ، عالئم و درمان سندرم گيلن باره، مياستنی گراو و ژيپاتوفيزيولو -5-7
 و ستون فقرات را بيان نمايد. باعصادستگاه  رايج اعمال جراحی -8

 كالس دانشجو قادر باشد:در پايان 

 علل آنوريسم داخل جمجمه اي و نحوه درمان آن را شرح دهد. -1-8

 علل ايجاد تومور مغزي را بيان نمايد. -2-8

 انواع تروماهاي وارده به سر را شرح دهد. -3-8



  ي بيماريهاي مفاصل، استخوان وعضالت را شرح دهد.  آزمايشات تشخيصی و عکس برداري ها  -9 
 پايان كالس دانشجو قادر باشد:در 

 را بيان نمايد. آزمايشات تشخيصی و عکس برداري هاي بيماريهاي مفاصل -1-9

 .توضيح دهدرا  مشکالت استخوانیآزمايشات تشخيصی و عکس برداري هاي  -2-9

 استئوپورز و علل ايجاد كننده آن را شرح دهد-3-9

 گچ گيري و عوارض آن ...( را توضيح دهد. -مراقبت و درمان آنها) تراكشن و چگونگیرا طبقه بندي انواع شکستگی ها     -10
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 نمايد. طبقه بنديانواع شکستگی را  -1-10

 عوارض شکستگی را توضيح دهد. -2-10

 تراكشن وكاربرد آن راشرح دهد. -3-10

 را توضيح دهد. و نحوه درمان آن سندروم گچ  -4-10

 را بيان نمايد. دستگاههاي اسکلتی و عضالنیرايج  اعمال جراحی وبيماريهاي مفاصل، استخوان وعضالت  -11
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 پلی ميوزيت را شرح دهد. -1-11

 استئوماالسی را توضيح دهد. -2-11

 كمردرد علل ايجاد كننده و درمان ان را بيان نمايد. -3-11

 را بيان نمايد. شکستگی هاي استخوانجراحی دراعمال  -4-11

 انواع تومورهاي استخوان را شرح دهد. -5-11

 )التهاب، آلرژي پوستی( را شرح دهد.بيماريهاي شايع پوست  -12
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 علل التهاب پوست را توضيح دهد.-1-12

 مراقبت و درمان آنها را شرح دهد. پاتوفيزيولوژي و علل آلرژي هاي پوستی و نحوه -2-12

 نحوه مراقبت و درمان آلرژي هاي پوستی را شرح دهد. -3-12

 را بيان نمايد. پستان شايع اعمال جراحیبيماريها و  -13
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 و اهميت آن را شرح دهد. Self Examinationبيماريهاي پستان ، ارزيابی تشخيصینحوه -1-13

 را بيان نمايد. اختالالت نوک پستان-2-13

 را شرح دهد. ودرمان آنها بيماريهاي ارتشاحی خوش خيم پستان-3-13

 را توضيح دهد. و ودرمان آنها بيماريهاي بدخيم پستان -4-13

 )نقائص بينايی، بيماريهاي پلک، غدد اشکی، قرنيه( را توضيح دهد. بيماريهاي چشم   -14
 دانشجو قادر باشد:در پايان كالس 

 انواع تروماهاي وارده به چشم را شرح دهد -1-14

 نحوه مراقبت تروماهاي وارده به چشم را شرح دهد-2-14

 بيماريهاي شايع چشم را توضيح دهد.-3-14

 انوع كاتاراكت ، علل و درمان آنها را توضيح دهد. -4-14

 را شرح دهد. كاتاراكتنحوه عمل جراحی  -5-14

 را توضيح دهد. چشمشايع ی هاي جراح -6-14

 بيماريهاي گوش، التهاب گوش ميانی، بيماريهاي حلق و بينی را شرح دهد. - 15
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 ساختمان و عمل گوش را بيان نمايد. -1-15

 اختالالت گوش ميانی، علل و نحوه درمان آنها را شرح دهد. -2-15

 را بيان نمايد. علل اختالالت تعادلی -3-15

 را بيان نمايد.گوش شايع جراحی هاي -4-15

 .را بيان نمايدانواع و طبقه بندي اعمال جراحی         -16
 در پايان كالس دانشجو قادر باشد:

 طبقه بدنی اعمال جراحی اعم از اورژانس و الکتيو را شرح دهد. -1-16

 بيان نمايد.روشهاي تشخيصی و بررسی بيماريهاي جراحی را  -2-16

 عوارض احتمالی اعمال جراحی را شرح دهد. -3-16

 .مراقبتهاي كلی قبل و بعد از عمل را بيان نمايد-4-16



 اري امتحان پايان ترمبرگز -17 

 منابع برای مطالعه :
1 . Hand book for anesthesia and  Co-Existing disease. Robertk.stoelting; Stephen F.Dierdorf. Latest ed. 

2. Phipps. Medical surgical nursing.8 th edition, mosby,2007 

3.Surgical Technology for the Surgical Technologist: A Positive Care Approach / Edition  byAST,2007. 

 

.آخرين چاپ. نوبهار منير، وفايي عباسعلي. كليات پزشكي. چاپ اول، انتشارات بشري، تهران،3  
4.Medical surgical nursing Brunner last edition 
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 آموزشی  وسایل

 موالژ -کتاب-ویدیوپروژکتور -وایت برد

 دانشجویانسنجش و ارزشیابی 
 

 سهم از کل نمره روش آزمون

 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ

  هر دو هفته یکبار %5 پرسش کوئیز

 2-4 هفت هفته پس از شروع ترم %25 آزمون کتبی آزمون میان دوره

  طبق برنامه امتحانات %60 آزمون کتبی آزمون پایان ترم

   %5 شرکت در مباحث حضور فعال در کالس

   %5 کنفرانسارائه  تکالیف دانشجو

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:    

 حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس .1

 شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 مراجعه به منابع اعالم شده و مطالعه موضوعات مربوطه .3

 نفره( 3)گروه های ارائه کنفرانس .4
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 برنامهجدول زمان بندی 

 عصر  2-4نبه ها شانزده هفته  ساعت  ش چهارساعت: 

      

 مـدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 

ساختمان و عملکرد دستگاه  تناسلی ) نارسايی كليه و ...( –بيماريهاي سيستم ادراري  20/11/1400

نئوپالسم  -اختالالت پيشابراه -سنگ هاي ادراري -اختالالت مثانه اي -عملکرد كليه-ادراري

 سرطان كليه -نارسايی كليه -اختالالت اكتسابی كليوي -هاي حالب
 فرشته جاللوندي

خوش خيم  سرطانهاي-آقايان  تناسلی –بيماريها و اعمال جراحی رايج دستگاههاي ادراري  27/11/1400 2

انواع نفركتومی - سرطان كليه -آقايان و نحوه غربالگري آن   سيستم ادراري تناسلی و بدخيم

و انديکاسيونهاي آن  انواع روشهاي خارج كردن سنگهاي سيستم ادراري-و نحوه انجام آن 

 و چگونگی ايجاد و درمان عفونتهاي ادراري اختالالت مثانه  - اختالالت پيشابراه-

 فرشته جاللوندي

3 4/21/1400 ،  انواع هيستركتومی  -اعمال جراحی رايج دستگاههاي زنان و زايمان و   بيماريها 

و درمان   عالئم ، چگونگی تشخيص-سزارين  -انديکاسيونها، و نحوه غربالگري  آن  

 زنان سرطان دستگاه تناسلی

 فرشته جاللوندي

4 11/21/1400 آزمايشات تشخيصی بيماريهاي هاي غددمترشحه داخلی )هيپوفيز ، ،فوق كليوي،تيروئيد،  

 كاري و پركاري(.پاراتيروئيد، پانکراس وعالئم كم 
 فرشته جاللوندي

 بيماريهاي هاي غددمترشحه داخلی )ديابت ، تيروئيد و...( 18/12/1400 5

غده -آديسون-فئوكروموسيتوم-غده فوق كليوي-كم كاري و پركاري غده پاراتيروئيد -

 هيپوفيز

 فرشته جاللوندي

6 25/12/1400 
 

آزمايشات تشخيصی نحوه عملکرد اعصاب محيطی و جمجمه اي، -ساختمان دستگاه عصبی 

 غش و صرع -سرگيجه-بيماريهاي دستگاه اعصاب، علل و عالئم بيماريهاي سردرد
 فرشته جاللوندي

-كره -عالئم، تشخيص و درمان بيماريهاي دستگاه اعصاب )پاركينسون پاتوفيزيولوژي،   1401 /17/1 7

 MS سندرم گيلن باره، مياستنی گراو و -سکته مغزي-خونريزي داخل جمجمه
 فرشته جاللوندي

8 24/1/ 1401 

برگزاري امتحان 

  ميان ترم

 علل آنوريسم داخل جمجمه اي و نحوه اعمال جراحی رايج دستگاه اعصاب و ستون فقرات

 فرشته جاللوندي انواع تروماهاي وارده -علل ايجاد تومور مغزي  -درمان آن

9 31/1/1401 

 

پلی -آزمايشات تشخيصی و عکس برداري ها عضالت:  -استخوان -بيماريهاي مفاصل

 آرتريت روماتوئيد -استئوپورز -استئوماالسی -پوليوميليت -كمردرد -ميوزيت
 فرشته جاللوندي

 شکستگی ها و چگونگی مراقبت و درمان آنها انواع 7/2/1401 10

تراكشن  -عوارض شکستگی  -انواع شکستگی -گچ گيري و عوارض آن ...(  -)تراكشن

 سندروم گچ و نحوه درمان آن   -وكاربرد آن 

 فرشته جاللوندي

بيماريهاي مفاصل، استخوان وعضالت و اعمال جراحی رايج دستگاههاي اسکلتی و  14/2/1401 11

اعمال  -كمردرد علل ايجاد كننده و درمان ان -استئوماالسی  -پلی ميوزيت  -عضالنی 

 انواع تومورهاي استخوان. - شکستگی هاي استخوانجراحی در

 فرشته جاللوندي

12 21/2/1401 
 

پاتوفيزيولوژي و  -علل التهاب پوست  -بيماريهاي شايع پوست )التهاب، آلرژي پوستی( 

نحوه مراقبت و درمان آلرژي هاي  -علل آلرژي هاي پوستی و نحوه مراقبت و درمان آنها 

 پوستی 

 فرشته جاللوندي

 Selfبيماريهاي پستان ، ارزيابی تشخيصینحوه - بيماريها و اعمال جراحی شايع پستان 28/2/1401 13

Examination  بيماريهاي ارتشاحی خوش خيم - اختالالت نوک پستان-و اهميت آن

  درمان آنها و بيماريهاي بدخيم پستان - ودرمان آنها پستان

 فرشته جاللوندي

14 4/3/1401 

 

انواع  -چشم )نقائص بينايی، بيماريهاي پلک، غدد اشکی، قرنيه(  شايعبيماريهاي 

  -كاتاراكت ، علل و درمان آنهاانوع -تروماهاي وارده به چشم  و نحوه مراقبت تروما 

  چشمشايع جراحی هاي 

 فرشته جاللوندي



15 11 /3/1401 

 
-ساختمان و عمل گوش  -بيماريهاي گوش، التهاب گوش ميانی، بيماريهاي حلق و بينی 

شايع جراحی هاي -علل اختالالت تعادلی -اختالالت گوش ميانی، علل و نحوه درمان آنها 

 گوش 

 فرشته جاللوندي

روشهاي تشخيصی و بررسی  -اعم از اورژانس و الکتيوانواع و طبقه بندي اعمال جراحی  18/3/1401 16

 مراقبتهاي كلی قبل و بعد از عمل - عوارض احتمالی اعمال جراحی -بيماريهاي جراحی 
 فرشته جاللوندي

 امتحان پايان ترم  17

 


