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دانشکده:پرستاری و مامایی خرم آباد
مامایی

گروه آموزشی:مامایی مقطع و رشتهی تحصیلی :ترم چهارم کارشناسی

نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی:دوم 95-96

ًبم ٍاحذ درظی :فیسیوپاتولوشی و بیماریهای داخلی 2
ًظری
زهبى ثرگساری كالض4:

تؼذاد ٍاحذ:

ًَ 2ع ٍاحد:

حیػ ًیبز یب ّوسهبى  :فیسیوپاتولوشی و بیماریهای داخلی 1
رٍز:یکؽٌجِ ظبػت 14-16 :هکبى ثرگساری :كالض ؼوبرُ  5داًؽکذُ

هعئَل درض :دكتر جٌبًی اظبتیذ :دكتر جٌبًی
تؼذاد داًؽجَیبىً20 :فر
ظبػبت هؽبٍرُ ثب داًؽجَ :یکؽٌجِ 8-10
شرح دوره :در عَل ایي درض داًؽجَیبى ثب ثیوبریْبی ػوذُ خَى  ،غذد  ،اػفبة ٍ ثبفت ّوجٌذ ٍ ػلل ً ،حَُ ،
تؽخیؿ ٍ درهبى آًْب آؼٌب هی ؼَد ٍ ایي آگبّیْب را در ارتجبط ثب ثبرداریْبی ّوراُ ثب ایٌگًَِ ثیوبریْب ثکبر هی گیرد.
هدف کلی :ؼٌبخت ًیبزّبی اظبظی ٍتؽخیؿ حبالت اًعبى در ظالهت ٍ ثیوبری ٍثَیصُ درزًبى ثبردار هجتال ثِ
ثیوبریْبی داخلی ٍ جراحی ٍ احرات آى در ثبرداری ٍ زایوبى ٍثبلؼکط ٍ فراّن آٍردى كوک پسؼکی الزم ثبتبكیذ ثر
ؼٌبخت هعئَلیتْب ٍهحذٍدیت ّبی حرفِ ای ثراظبض رػبیت اـَل اخالقی ٍ هَازیي اظالهی
اهداف بینابینی:
پط از اتوبم دٍرُ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد :

 -1اًَاع كن خًَی راتَضیح دٌّذ .
 -2چگًَگی پیؽگیری ٍ هراقجت از هبدراى هجتال ثِ ثیوبری اًؼقبدی راثیبى كٌٌذ .
 -3تؽخیؿ ٍ هراقجت از هبدراى هجتال ثِ ثیوبریْبی ّیپَتبالهَض ٍ ّیپَفیسراتَضیح دٌّذ .
 -4تؽخیؾ ٍ هراقجت از هبدراى هجتال ثِ ثیوبریْبی تیرٍئیذ راثیبى كٌذ .
 -5اًَاع ثیوبری دیبثت ؼبیغ ثَیصُ در ثبرداری ٍزایوبى راؼرح دّذ .
 -6اًَاع ثیوبریْبی داخلی اػفبة راتَضیح دٌّذ .
یاى كٌٌذ .
 -7چگًَگی ثر خَرد ثب ثیوبریْبی ثبفت ّوجٌذ رادر ثبرداری ة

-8ثیوبریْبی اػفبة ٍ رٍاى ؼبیغ در ثبرداری ٍ زایوبى راتَقیح دٌّذ .
شیوههای تدریس:


 پرظػ ٍ پبظخ
یبدگیری هجتٌی ثر تین()TBL
)PBL

ظخٌراًی ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ
ثحج گرٍّی یبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ(
ظبیر هَارد (لغفبً ًبم ثجریذ) -----------------
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وظایف و تکالیف دانشجو:
 -1حضَر ثوَقغ در كالض
 --2حضَر فؼبل ٍثبًؽبط دركالض
 -3هَثبیل خَدرا خبهَغ ًوبیذ
 -4در جلعبت ثؼذی ثبآهبدگی در كالض ؼركت ًوبیذ.
 - 5از ؼلَغی ٍّوْوِ دركالض ثپرّیسد.
 -6اهَرهحَلِ ٍ فؼبلیتْبی درظی را ثِ هَقغ ٍ ثخَثی اًجبم دّذ.
وسایل کمک آموزشی:
 پرٍشكتَر اظالیذ
ٍایت ثرد تختِ ٍ گچ
ظبیر هَارد (لغفبً ًبم ثجریذ) --------------



نحوه ارزشیابی و درصد نمره( :از نمره کل)
آزهَى هیبى ترم  ------درـذ ًورُ
اًجبم تکبلیف 10درـذ ًورُ
ظبیر هَارد (لغفبً ًبم ثجریذ) ----------

آزهَى پبیبى ترم 80درـذ ًورُ
ؼركت فؼبل در كالض 10درـذ ًورُ

نوع آزمون
چٌذگسیٌْبی
تؽریحی پبظخ كَتبُ
ظبیر هَارد (لغفب ًبم ثجریذ) -----------

جَر كردًی

 ـحیح -غلظ



منابع پیشنهادی برای مطالعه:
 ،2014ترجوِ دكتر قبضی جْبًی ٍ قغجی

-1كبًیٌگْبم ،لَاًَ،ثلَم  .ثبرداری ٍ زایوبى ٍیلیبهس
اًتؽبرات گلجبى1394
یهبر یّبی زًبى ٍ هبهبئی دًفَرث.هترجوْبٍلذاى ٍ ثَرری،تْراى ً:ؽرارجوٌذ1389،
-2گیتط،رًٍبلذ .ة
فرحٌبز قبظوی
ً- 3جت رٍت ٍ ثراٍى-لیٌذا .درظٌبهِ جبهغ هبهبیی ،ترجوِ هْرداد ـالحی ٍ
اًتؽبرات حیذری1394 ،
.4درظٌبهِ ثْذاؼت ثبرٍری ٍ PHDتبلیف هْرداد ـالحی ٍ ّوکبراى1392
.5عت ّبریعَى آخریي چبح
.6عت ظیعیل آخریي چبح

2
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جدول هفتگی کلیات ارائهی درس
عنوان مطالب

استاد مربوط

جلسه

95/11/10

فیسیَ پاتَلَشی ٍتعریف ٍتقسین بٌذی ٍ تشخیص کن
خًَی ٍ هکاًیسن ّای جبراًی ٍ ...

دكتر جٌبًی

2

95/11/17

اًَاع آًوی (فقر آّي ،هگالَبالستیکّ،وَلتیک ٍ )..

دكتر جٌبًی

3

95/11/24

اًَاع اختالالت اًعقادی ٍ تاالسوی ّا (تشخیص
،پیشگیری،درهاى )

دكتر جٌبًی

4

95/12/1

لَسوی ّا ٍ هختصری از لٌفَهْا

دكتر جٌبًی

5

95/12/8

کلیات آًذٍکریٌَلَشی ،بیواریْای ّیپَفیس ٍ
ّیپَتاالهَس

دكتر جٌبًی

6

95/12/15

فیسیَ پاتَلَشی ٍاًَاع بیواریْای تیرٍئیذ

دكتر جٌبًی

7

95/12/22

ی پاتَلَشی ٍاًَاع بیهار ی دیابت ٍعَارض حاد
یٍ
فز
ٍهسهي

دكتر جٌبًی

8

96/1/20

بیواریْای غذد تٌاسلی (بیواریْای بیضِ ٍ تخوذاى)

دكتر جٌبًی

9

96/1/27

ی پاتَلَشی ٍاًَاع بیهار یّای آدرًال
یٍ
فز

دكتر جٌبًی

10

96/1/3

ی پاتَلَشی ٍاًَاع سردرد
یٍ
فیسیَلَشی دردٍ فز

دكتر جٌبًی

11

96/2/10

ی پاتَلَشی ٍ تشخیص ٍدرهاى اًَاع صرع
یٍ
فز

دكتر جٌبًی

12

96/2/17

هالتیپل اسکلرٍزیس ٍاختالالت دستگاُ حرکتی

دكتر جٌبًی

13

96/2/24

ضایعات فضاگیر هغس(تَهَر ،آبسِ ّ،واتَم) ٍبیواریْای دكتر جٌبًی

14

96/2/31

1

تاریخ

دشًراتیَ
ی پاتَلَشی بیواریْای
یٍ
فیسیَ لَشی بافت ّوبٌذ ٍ فز
رٍهاتیسوی

دكتر جٌبًی

15

96/3/7

بیواریْای التْابی ٍ کالشًَزّا آرتریت رٍهاتَئیذ

دكتر جٌبًی

16

96/3/14

بیواری لَپَس ٍ،اسکَلیت ٍ هیَزیت ٍ عفًَتْای
هفصلی

دكتر جٌبًی

3

