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 هدف کلی :

 آشنایی دانشجو با مفاهیم و اصول کلی سالمت و منشاء طبقه بندی بیماری ها

 :اهداف ویژه )اختصاصی(

 : ددرس قادر باشدر پایان این دانشجو   انتظار می رود

 سالمتی و بیماری را تعریف کند.. 1

، بیماری های دریچه ای قلب، بیماری های عروقی قلب، نارسایی یماری های قلبی و عروقی )بیماری های مادرزادی قلبب. 2

 توضیح دهد. قلبی( را

بیماری های دستگاه عصبی ) کاهش سطح هوشیاری، اختالالت عروق مغز، تشنج، پارکینسون، ام اس، میاستنی گراو، . 3

 یح دهد.گیلن باره، سردرد و...( را توض

 بیماری های کبد و غدد ) دیابت، سندرم کوشینگ، آدیسون و ... ( را تشریح کند.. 4

بیماری های سیستم گوارش )بیماری های التهابی روده، خونریزی های گوارشی، زخم گوارشی و گاستریت، پریتونیت، . 5

 اختالالت انسدادی روده( را توضیح دهد.

 خیمی ها و مرحله بندی( را شرح دهد.انواع سرطان ها )خوش خیمی، بد. 6

 شناخت بیماری هاعنوان درس : 

فوریتپیوسته  نا کارشناسی 2دانشجویان ترم : گروه فراگیر  

 یکشنبهروز برگزاری کالس : نظری                                                                                                           واحد 2 تعداد واحد :

 (10- 12 )ساعت  2 کالسمحل و ساعت برگزاری :                                                                                              فیزیولوژی   ،آناتومی پیش نیاز : 

بتول محمدیان:  مدرس                                                                                                                  1394-95 اول نیمسال :  

mohammadian.b@gmu.ac.ir 

 

 



بیماری های دستگاه ادراری )سنگ کلیه، نارسایی حاد و مزمن کلیه، عفونت های کلیه و مجاری ادراری، سندرم نفروتیک( . 7

 را توضیح دهد.

 بیماری های خون ) اختالالت انعقادی و پالکت، تاالسمی، هموفیلی، آنمی ها( را توضیح دهد.. 8

 ای دستگاه تنفسی )بیماری های مزمن انسدادی ریه، آمبولی ریه، عفونت های تنفسی( را شرح دهد.بیماری ه. 9

 بیماری های دستگاه عضالنی اسکلتی )استئوآرتریت، آرتریت روماتوئید( را توضیح دهد.. 10

 بیماری های عفونی شایع )آنفوالنزا، انواع هپاتیت، ایدز...( را شرح دهد.. 11

 اتوایمیون و روماتیسمی را تشریح کند. بیماری های. 12

 

 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ :وش تدریسر

 پیش سازمان دهنده :الگوی تدریس

 ، نمایش تصاویروایت بردماژیک و  پاور پوینت، دیتا پرژکتور، و کامپیوتر : وسایل آموزشی

 :وظایف و تکالیف دانشجو

  ر جلسات آموزشی حضور داشته باشند.دو رأس ساعت مقرر  دانشجویان بایستی به طور منظم 

  دانشجویان بایستی با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی در کالس حاضر شده و مکلف به شرکت

 فعال در مباحث درسی می باشند.

 .شرکت دانشجو در ارزشیابی تکوینی و تراکمی الزامی است 

 

 :روش ارزشیابی دانشجو

 نمره درصد شرح فعالیت ردیف

 2 10 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 1

 4 20 میان ترم (آزمون تکوینی ) 2

 14 70 آزمون تراکمی )پایان ترم( 3

 20 100 - جمع
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 «طراحی پیشگام تدریس» 

 

 

 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

 برقراری ارتباط، اطمینان از داشتن پیش نیازها، جایابی، تعیین و تبیین اهداف و تبیین انتظارات ارزشیابی آغازینمعارفه،  اول

 دوم

بیماری های  مروری بر تعریف سالمتی و بیماری، 

 قلبی و عروقی

 ارزشیابی تشخیصی

 یک از جلسات از دانشجو انتظار می رود که: در پایان هر

 سالمتی و بیماری را تعریف کند. -1

 آنژین صدری و انواع آن و تدابیر مراقبتی را شرح دهد. -2

 آنفارکتوس میوکارد و تدابیر مراقبتی در مرحله حاد بیماری را شرح دهد. -3

 سوم

، تترالوژی فالوت، ASD ،VSD ،PDAمادرزادی قلب )انواع بیماری های  -1 مروری بر بیماری های قلبی و عروقی

 کوآرکتاسیون آئورت( را توضیح دهد.

 

 چهارم

س و تنگی میترال، تری کاسپید و نارسایی بیماری های دریچه ای قلب )پروالپ -1 مروری بر بیماری های قلبی و عروقی

 دریچه آئورت( را تشریح کند.

 توضیح دهد. نارسایی قلبی و تدابیر مراقبتی آن را -2

 پنجم

 

 مروری بر  بیماری های دستگاه عصبی

 را بیان کند. ICPعالیم افزایش  -1

2- CVA .و انواع آن و تدابیر مراقبتی در مرحله حاد بیماری را توضیح دهد 

 را شرح دهد. انواع تشنج و تدابیر مراقبتی در مرحله حاد -3

 ششم

 

 مروری بر  بیماری های دستگاه عصبی

ری های ام اس، گیلن باره و میاستنی گراو را توضیح داده و از یکدیگر افتراق بیما -1

 دهد.

 انواع سردرد را از یکدیگر متمایز کند. -2

 بیماری پارکینسون را با ذکر عالیم توضیح دهد. -3

 هفتم

 

 مروری بر بیماری های غدد

 دیابت را توضیح دهد و انواع دیابت را از یکدیگر افتراق دهد. -1

 عالیم هیپوگلیسمی و هایپرگلیسمی را با ذکر تدابیر مراقبتی هر یک بیان کند. -2

 سندرم کوشینگ و بیماری آدیسون را با یکدیگر مقایسه کند. -3

 هشتم

 

 مروری بر بیماری های سیستم گوارش

 خونریزی های گوارشی و تدابیر مراقبتی مربوط به آن را شرح دهد. -1

 ا ذکر عالیم توضیح دهد.بیماری گاستریت را ب -2

 پریتونیت را با ذکر عالیم و تدابیر مراقبتی تشریح کند. -3

  

ناپیوسته فوریتکارشناسی   2  دانشجویان ترمگروه فراگیر :      شناخت بیماری ها                                                                                                              عنوان درس :   

 یکشنبه هاروز برگزاری کالس :                                                                                                 نظری                            واحد 2 تعداد واحد :

 بتول محمدیان:  مدرس                                                                                       (10-12 )ساعت ؟کالس محل و ساعت برگزاری : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نهم

 مروری بر بیماری های سیستم گوارش

 ارزشیابی تکوینی

بیماری های التهابی روده )کولیت اولسراتیو و بیماری کرون( را با یکدیگر مقایسه  -1

 نماید.

 عالیم و تدابیر مراقبتی توضیح دهد. بیماری های انسدادی روده را با ذکر -2

 دهم

 آشنایی با سرطان

 

 نحوه سرطانی شدن سلول ها را شرح دهد. -1

 تومورهای خوش خیم و بدخیم را از یکدیگر متمایز کند. -2

 انواع سرطان را توضیح دهد. -3

 یازدهم

 تفاوت ها شرح دهد. نارسایی حاد و مزمن کلیه را با ذکر -1 مروری بر بیماری های دستگاه ادراری

 سندرم نفروتیک را توضیح دهد -2

 

 دوازدهم

 انواع سنگ های ادراری را از یکدیگر افتراق دهد. -1 مروری بر بیماری های دستگاه ادراری

 تدابیر مراقبتی در بیمار با درد ناشی از سنگ های ادراری را تشریح کند. -2

 عالیم توضیح دهد.عفونت های کلیه و مجاری ادراری را با ذکر  -3

 سیزدهم

 

 مروری بر بیماری های خون

 اختالالت انعقادی و پالکت را شرح دهد. -1

 تاالسمی را توضیح دهد. -2

 هموفیلی را با ذکر عالیم آن تشریح کند. -3

 انواع آنمی ها را بر اساس اتیولوژی آن از یکدیگر افتراق دهد. -4

 چهاردهم

 

 نفسیمروری بر بیماری های دستگاه ت

 آمفیزم و برونشیت مزمن را با ذکر عالیم با یکدیگر مقایسه کند. -1

 آسم را توضیح داده و تدابیر مراقبتی در مرحله حاد را شرح دهد. -2

 انواع عفونت های تنفسی را به اختصار توضیح دهد. -3

رحله آمبولی ریه را با تاکید بر اتیولوژی و عالیم شرح داده و تدابیر مراقبتی در م -4

 حاد این بیماری را توضیح دهد.

 پانزدهم

 استئوآرتریت را با ذکر اتیولوژی و عالیم شرح دهد. -1 مروری بر بیماری های دستگاه عضالنی اسکلتی

 آرتریت روماتوئید را با تاکید بر عالیم و اتیولوژی توضیح دهد. -2

 مروری بر بیماری های عفونی شایع شانزدهم

 ذکر عالیم و تدابیر مراقبتی توضیح دهد. آنفوالنزا را با -1

 انواع هپاتیت را از یکدیگر متمایز کند. -2

 بیماری ایدز را شرح دهد. -3

 آزمون تراکمی عملی و تئوری هفدهم
 تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران

 ومن ا... التوفیق

 


