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 مامایی گروه آموزشی:      :پرستاری و مامایی خرم آباد دانشکده

نیمسال تحصیلی                   یوسته مامایی کارشناسی ناپ 2ترم -  کارشناسی مامایی 5ترمحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 1401-1402:اول و سالتحصیلی

 نظرید:نوع واح  2        تعداد واحد:                         فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی : نام واحد درسی

  3و2و1یا همزمان : فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی یش نیازپ

  4-6 :ساعت  شنبه یک :زمان برگزاری كالس: روز

  6دانشکده پرستاری و مامایی ، كالس شماره  مکان برگزاری:

  شاهمرادی دكتر  مسئول درس: 35 تعداد دانشجویان:

  دكتر شاهمرادی  )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 ساعات مشاوره با دانشجو:

این درس به دانشجو کمک می کند تا با کلیات جراحی و آب و الکترولیت و انواع بیماریهای  شرح دوره:

و علل ، نحوه تشخیص و درمان آنها آشنا شود و این دنیازمند جراحی هستن دستگاههای مختلف که

 را در ارتباط با بارداریهای همراه با اینگونه بیماریها بکارگیرد . آگاهیها 

 

 هدف کلی:

 آشنایی دانشجو با کلیات جراحی ، مایعات بدن ، تعادل اسید و باز  -1

ز و ادراری ، غدد ، مغ قلب ، عروق ، پستان ، دستگاهشنایی دانشجو با جراحی های دستگاه گوارش ، آ -2

 و بینی و ارتوپدی  اعصاب ، چشم ، گوش وحلق

 

  بینابینی:اهداف 

 :پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود 

 دهند. شرحرا رولیت اختالالت آب و الکت عالئم تشخیص و درمان -1

 جه به مورد خاص بدانند.را با توبیمار جراحی مراقبتهای مربوط به  -2

 .انواع شوک، عالئم و درمان آن را توضیح دهند -3

انکراس بیماریهای پ، یماریهای كیسه صفراب، بیماریهای كبد ، بیماریهای روده بزرگ  ،بیماریهای روده كوچك  -4

 تشخیص دهند.

 راحی های قلب در بارداری و غیر بارداری راشرح دهد.ج -5

 عاینه لگن، درمان ومراقبت از مشکالت ارتوپدی و شکستگیها را شرح دهد.م -6

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   رانیسخن

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی
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 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 بموقع حضور یابند. در كالس -1 

 ه باشند.داشتبانشاط دركالس  حضور فعال و -2

 .موبایل خودرا خاموش نماید -3

 در جلسات بعدی باآمادگی در كالس شركت نماید. -4

 همهمه دركالس بپرهیزد از شلوغی و -5

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد40آزمون پایان ترمنمره درصد40آزمون میان ترم 

 نمره درصد 20شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  لطغ -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 بوركیت و همکاران . مبانی جراجی بوركیت آخرین چاپ  – 1

 شوارتز و همکاران . اصول جراحی شوارتز آخرین چاپ – 2

 خرین چاپام . تهران، آكانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . ترجمه : قاضی جهانی، بهر – 3

 آندرئولی و همکاران . مبانی طب داخلی سسیل  آخرین چاپ – 4

 بران والد، جین وهمکاران ،  اصول طب داخلی هاریسون آخرین چاپ – 5
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 شاهمرادی دكتر  درمان و مراقبتها ص،یتشخ اختالل آب و الکترولیت، 27/6/1401 1

 دكتر شاهمرادی  رانسفوزیون و مسائل آنت -موستازه -تعادل اسید و باز /10/7 2

 دكتر شاهمرادی  فونت های جراحیع -انواع شوک، تشخیص، درمان و مراقبتها /17/7 3

 دكتر شاهمرادی  تشخیص و درمان بیماریهای دستگاه گوارش در بارداری /24/7 4

 دكتر شاهمرادی   یدر باردار گاه گوارشتدس یها یجراحمراقبتهای بیماران با  /1/8 5

 دكتر شاهمرادی  راقبتهام -جراحی های پستان در بارداری  /8/8 6

 دكتر شاهمرادی  یتوئید در باردارآرتریت روما -ناهنجاریهای اسکلتی مادرزادی /15/8 7

 دكتر شاهمرادی  و مراقبت  استئوپروز در یائسگی، درمان  /22/8 8

 دكتر شاهمرادی  جراحی غدد ) تیروئید، آدرنال، پاراتیروئید( /29/8 9

 دكتر شاهمرادی  جراحی قلب و عروق /6/9 10

 دكتر شاهمرادی  جراحی مغز و اعصاب /13/9 11

 دكتر شاهمرادی  راحی های ارتوپدیكج -تعریف شکستگی و انواع آن /20/9 12

 دكتر شاهمرادی  ومورهای استخوانی، آمپوتاسیون و اندام مصنوعیت /27/9 13

 دكتر شاهمرادی  آناتومی و فیزیولوژی گوش و اودیومتری /4/10 14

 دكتر شاهمرادی  جراحی های گوش و حلق و بینی  /11/10 15

 دكتر شاهمرادی  جراحی های چشم /18/10 16

 


