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 2پیوسته مامایی ترم ناکارشناسی   حصیلی:ت یرشتهو گروه آموزشی:مقطع        مامایی-پرستاری        دانشکده:

 69-69اول :  حصیلینیمسال تحصیلی و سال ت

  نظری د:نوع واح   2       تعداد واحد:                        جراحیفیزیوپاتولوژی  : نام واحد درسی

 :زمان برگزاری کالس: روز                        نشانه شناسی و معاینات فیزیکی ، کلیه دروس علوم پایه یش نیاز:پ  

 8کالس شماره مکان برگزاری:  11-11 :ساعت  شنبهیک

 ابراهیمیدکتر  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید     ابراهیمیدکتر مسئول درس: 03 تعداد دانشجویان:

 13-11شنبه دو نشجو:ساعات مشاوره با دا
کلیات جراحی و آب و الکترولیت وانواع بیماریهای دستتااههای این درس به دانشجویان کمک می کند تا با  شرح دوره:

مختلف که نیازمند جراحی هستند و علل نحوه تشخیص و درمان آنها آشنا شوند و این آگاهیها را در ارتباط با بارداریهای همراه 
 یها بکار گیرند.با ایناونه بیمار

 : درس هدف کلی

 تعادل اسید و باز –مایعات بدن –آشنایی دانشجو با کلیات جراحی 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 آشنا شود .آب الکترولیتها  در بیماران عمل شده  با  .1
پیش آگهی و پیشایری انواع بیماریهای غدد در غیر  ، درمان ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .1

 حاملای و حاملای  آشنا شود.
 آشنا شود.  اهمیت تغذیه در مریض جراحی با   .0
پیش آگهی و پیشایری انواع بیماریهای عفونی در غیر  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .1

 حاملای و حاملای  آشنا شود.
 آشنا شود.  زیون خون و مسائل آنترانسفوبا  .5

 با جراحی های دستااه گوارش آشنا شود. .1

 با جراحی های قلب و ادراری آشنا شود. .7

 با جراحی های مغز و اعصاب  آشنا شود. .8

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLری مبتنی بر تیم)یادگی  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 

 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :
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 روش نمره تاريخ ساعت

 و فعالیت کالسی  ، حضور وغیاب کوئیز %03 هرجلسه کالس 

 امتحان پایان ترم %73 طبق برنامه آموزش  

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد07آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد03شرکت فعال در کالس    نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :سیمنابع انگلی -

 گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم آخرین چاپکانیناهام و همکاران، مامایی ویلیامز  .1
 آخرین چاپ شوارتز جراحی.    1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 ص،یتشخ اختالل آب و الکترولیت، 29/9/1969 1

 درمان و مراقبتها

 یدکتر ابراهیم

 -هموستاز -تعادل اسید و باز 1/7/69 2

 ترانسفوزیون و مسائل آن

 دکتر ابراهیمی

انواع شوک، تشخیص، درمان و  8/7/69 9

 عفونت های جراحی -مراقبتها

 دکتر ابراهیمی

تشخیص و درمان بیماریهای دستگاه  19/7/69 4

 گوارش در بارداری

 دکتر ابراهیمی

 یها یجراح مراقبتهای بیماران با 22/7/69 9

  یدر باردار گاه گوارشتدس

 دکتر ابراهیمی

 -جراحی های پستان در بارداری  26/7/69 9

 مراقبتها

 دکتر ابراهیمی

 -ناهنجاریهای اسکلتی مادرزادی 9/8/69 7

 آرتریت روماتوئید در بارداری

 دکتر ابراهیمی

 دکتر ابراهیمی استئوپروز در یائسگی، درمان و مراقبت   19/8/69 8

جراحی غدد ) تیروئید، آدرنال،  22/8/69 6

 پاراتیروئید(

 دکتر ابراهیمی 

 دکتر ابراهیمی جراحی قلب و عروق 27/8/69 12

 دکتر ابراهیمی جراحی مغز و اعصاب 4/6/69 11

جراحی  -تعریف شکستگی و انواع آن 11/6/69 12

 های ارتوپدیک

 دکتر ابراهیمی

آمپوتاسیون و تومورهای استخوانی،  18/6/69 19

 اندام مصنوعی

 دکتر ابراهیمی

 دکتر ابراهیمی آناتومی و فیزیولوژی گوش و اودیومتری 29/6/69 14

 دکتر ابراهیمی جراحی های گوش و حلق و بینی  2/12/69 19

 دکتر ابراهیمی جراحی های چشم 6/12/69 19

 


