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  هبهبیی گروه آموزشی:                                               پرستبری ٍ هبهبیی        دانشکذه:

 99-99اول  :تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                              کبرضٌبسی هبهبیی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

              ًظری  ذ:ًَع ٍاح                 3:تعذاد ٍاحذ            1 یداخل یهایماریو ب یوپاتولوشیسیف :ًبم ٍاحذ درسی

 نشانه شناسی و معاینات فیسیکی، دروس علوم پایه یص ًیبز:پ

 6کالس ضوبرُ هکبى برگساری:                       11-13 :سبعت ضٌبِدٍ :زهبى برگساری کالس: رٍز

 -جٌبًیدکتر  )بِ ترتیب حرٍف الفبب(: سبتیذا        ٌگبییدکتر چ هسئَل درس: ًفر 22 تعذاد داًطجَیبى:

  8-11ضٌبِ دٍ سبعبت هطبٍرُ بب داًطجَ:                                                         ییچٌگبکترد

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

ٍ ،قلاب ٍ عرٍ  ایي درس بِ داًطجَیبى کوک هی کٌذ تب بب بیوبریْابی عواذُ     ٍ علا،،  تٌفسای ، هجابری ادرار  کلیاِ 

 ٍ اصَل هراقبتی ایي بیوبراى را بیبهَزًذ.  ًحَُ تطخیص ٍ درهبى آًْب آضٌب ضذُ گَارش ٍ 

 

 )لطفا شرح دهیذ(هذف کلی: 
شٌاخت ًيازُاي اضاضي ّ تشخيص حاالت اًطاى در ٌُگام ضالهت ّ 

 بيواري بْيژٍ در هادراى باردار
 

 (به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ اهذاف را با توجه)بینابینی:اهذاف 
 را ضرح دٌّذ. قلبی یْیوبریعالئن تطخیص ٍ درهبى ب -1

 دٌّذ. حیرا تَض کلیَی یْبی وبریهراقبتْبی هربَط بِ ب -2

 دٌّذ. حیرا تَض بیوبریْبی تٌفسیٍ درهبى  صیعالئن، تطخ -3

 دٌّذ.. حیرا تَض بیوبریْبی گَارضیٍ درهبى  صیعالئن، تطخ -4

 راضرح دّذ. یببردار ریٍ غ یببرداری ادراری را در اع عفًَتْب. ا6ًَ

 را ضرح دّذ. یوبریاًسبى در ٌّگبم سالهت ٍ ب یبزّبی. 7ً
 

 های تذریس:شیوه

 *پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی ضذُ   *سخٌراًی

 (TBLیبدگیری هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتٌی بر ح، هسئلِ)  *بحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( هَاردسبیر 
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:
 بوْقغ حضْر يابٌذ. در کالش -1

 داشتَ باشٌذ.باًشاط درکالش  .حضْر فؼال 2ّ

 ..هْبايل خْدرا خاهْظ ًوايذ3

 .در جلطات بؼذی باآهادگی در کالش شرکت ًوايذ.4

 سدُوِوَ درکالش بپرُي .از شلْغی 5ّ

 

 وسایل کمک آموزشی:   

   *پرٍشکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  *ٍایت برد
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 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درصذ 04آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ 04آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درصذ 04ر کالس ضرکت فعبل د    ًورُ درصذ 04اًجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  ًبمبً لطفسبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  *غلط -صحیح جَر کردًی           *ایچٌذگسیٌِ       *پبسخ کَتبُ     تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1- Text book of medical physiology. Gayton  & Hall . 11th edition,2014. 

2-Smeltzer,S.C.,&Bare,B.(2015). Brunmmner amnd Suddarths Text Bok of Medical 

Surgical Nursing. (10
th

 ed.). Philadelphia:Lippincott. 

3- Black, J.M.,Hawks, J.H., Keene, A.M.(2008). Medical Surgical Nursing(6
th

 ed.). 

Philadelphia:Saunders. 

4- Ignatavicius, D. & Workman, L. 2012, Medical Surgical Nursing. Philadelphia: 

Mosby co. 

5-Phipps, W. & Marek, F. 2009, Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Mosby co. 

 
 

 
 

 منابع فارسی:

 آخرین چاپیماریهای عفونی ، ترجمه روشنک قطبی، مبانی طب داخلی سیسیل ب -1

 آخرین چاپكاويىگهام ي همكاران ، بارداري ي زايمان ييليامس . ترجمه : قاضي جهاوي، بهرام . تهران، وشر گلبان   -2

آخرین ، ترجمه ارجمىد، محسه ي وجفي، ايرج . تهران، وشر وسل فردا، آودرئًلي ي همكاران . مباوي طب داخلي سسيل   -3      

 چاپ
 فردا، وسل وشر تهران،.  ايرج وجفي، ي محسه ارجمىد، ترجمه. هاريسًن داخلي طب اصًل  ، يهمكاران جيه يالد، بران  -3

 آخرین چاپ
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 جذول زمانبنذی

 استاد مربوط عنوان مطالب روز تاریخ جلسه

آًاتْهی ّفيسيْلْژی قلب ّ گردظ  دّشٌبَ 25/6/98 اول

 خْى ّ تغييرات در بارداری

دکتر 

 نگاییچ

1/7 دوم  اًْاع تظاُرات، ػالئن باليٌی ّ دّ شٌبَ 

 بيواريِای قلبی

" 

8/7 سىم  " یطويتب رّهات  -یقلب يیًارضا دّشٌبَ 

 چهارم

11/7  
 " قلب یا چَيدر یِايواريب دّ شٌبَ

 پنجم

22/7  
 " قلب یهادرزاد یِايواريب دّشٌبَ

29/7 ششم در  یقلب یِايواريب  -فشار خْى دّ شٌبَ 

 یرباردا

" 

6/8 هفتم دضتگاٍ  یْلْژيسيّ ف یآًاتْه دّشٌبَ 

 یدر باردار راتييتٌفص ّ تغ

" 

13/8 هشتم  ،ی) پٌْهًَْير یػفًْ یِايواريب دّ شٌبَ 

 ضل ، آبطَ( ،یبرًّشکتاز

" 

22/8 نهم َير یاًطذاد یِايواريب ضَ شٌبَ 

ّ دضتگاٍ  َير نيذخي یِايواريب

  یتٌفط

" 

27/8 دهم  راتییً تغ یً دستگاه ادرار ویکل یٌلٌژیزیف ً یآناتٌم دّ شٌبَ 

 یىا یماریب ینیً تظاىرات بال عالئم -یآن در باردار

 یصیتشخ یً رًشيا یدستگاه ادرار

" 

4/9 یازدهم  " گلْهرّلًْفريت حاد ّ هسهي  ضَ شٌبَ 

11/9 دوازدهم بيواريِای کليْی  -َيکل يیًارضا دّ شٌبَ 

 در بارداری

دکتر 

 جنانی

18/9 سيسدهم آًاتْهی ّ فيسيْلْژی دضتگاٍ  ضَ شٌبَ 

 گْارظ ّ تغييرات آى در بارداری

" 

25/9 چهاردهم  " بيواريِای دضتگاٍ گْارظ فْقاًی دّ شٌبَ 

2/12 پانسدهم دضتگاٍ گْارظ تحتاًی بيواريِای  ضَ شٌبَ 

 خيوی ُاّ بذ

" 

-بيواريِای کبذ ّ کيطَ صفرا دّ شٌبَ 9/12 شانسدهم

 ای پاًکراشپاًکراتيت ّ بيواريِ

" 


