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آشنایی با اصول طب داخلی و جراحی در ارتباط با بیماریهای سیستم مغز و اعصاب، کبد و   معرفی درس:

مجاری صفراوی، تغذیه ای، غدد درون ریز، عفونی، کودکان، زنان، سالمندان و سرطان در جهت شناخت 

 روش های مراقبت از بیمار.و درک بهتر 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 بیماری های کبد و مجاری صفراوی 

 بیماریهای سیستم گوارش 

 بیماریهای روانی 

 کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:        هوشبریپرستاری حضرت زینب )س(           گروه آموزشی:      : دانشکده 
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 1401بهمن ماه بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 بیماریهای غدد مترشحه داخلی 

 بیماریهای سیستم اسکلتی عضالنی 

 بیماریهای چشم 

 اختالالت عفونی 

 بیماریهای زنان 

 اختالالت تغذیه ای و تغذیه کامل وریدی 

 بیماریهای کودکان و نوزادان 

 بیماریهای سیستم عصبی 

 سرطان های شایع 
 

 

 
 

 اهداف کلی 

 بیماری های غدد مترشحه داخلیآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .دهد حیرا توض یو قدام یخلف زیپوفیا ختالالت غده ه

  دهد حیرا توض زیپوفیبه اختالالت غده ه انیمراقبت از مبتال-

 .دهد حیرا توض دیروئیهورمونهاي غده ت

 .دهد حیرا توض دیروئیعالئم کم کاري غده ت

 

 هدف کلی 

 بیماری های غدد مترشحه داخلیآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 دهد. حیرا توض پاراتیروییدعالئم کم کاري غده 

 دهد. حیرا توض پاراتیروییدپر کاري غده  عالئم
 دهد. حیرا توض غده پاراتیروییدپرکاري کم کاري و و درمان و  مراقبت

 

 هدف کلی 

 آشنایی با بیماری های دستگاه گوارش

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 و...( را توضیح دهد.  اتالیفتق هبیماري هاي شایع مري )آشاالزي، -

 بیماري هاي معده ) زخم پپتیک ( را شرح دهد-

 پریتونیت را توضیح دهد آپاندیسیت و
 

 هدف کلی 



 بیماریهای تغذیه ای آشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 .اختالالت فیزیولوژیک همراه با چاقی را بیان کند 

 .عالئم، نشانه ها و درمان سوء تغذیه را شرح دهد 

 .اختالالت متابولیسم کربوهیدرات را بیان کند 

 

  هدف کلی 

 بیماریهای شایع روانیآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 اتیولوژي, عالئم و نشانه هاي بیماریهاي شایع روانی را نام ببرد 

 اقدامات درمانی الزم در بیمارییهاي شایع روان را بیان کند 

  روان را شرح دهد.مراقبتهاي پرستاري الزم در ارتباط بیماریهاي شایع 

 

 هدف کلی 

 سیستم عضالنی حرکتی اختالالت با آشنایی

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 صدمات شامل همبند بافت و حرکتی سیستم اختالالت به مبتال مددجویان از پرستاري مراقبت و ساماندهی چگونگی 

 پرستاري فرآیند بر مبتنی را کشیدگی و خوردگی پیچ رفتگیها، در آن، انواع و شکستگیها مفاصل، و حرکتی عضالنی سیستم 

 .دهد شرح را

 

 هدف کلی  

 سیستم عضالنی حرکتی اختالالتآشنایی با 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را استئوآرتریت و نقرسی آرتریت و نقرس استئوماالسی، پایه، بیماري استئوپروز، شامل استخوان متابولیکی اختالالت 

 .دهد شرح

 دهد حتوضی را )فقرات ستون سل و مفاصل و استخوانی سل عفونی، آرتریت استئومیلت، (استخوان عفونتهاي. 

 

 هدف کلی 

 گوارش( -آشنایی با ناهنجاریهای مادرزادی کودکان و نوزادان)قلبی

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 .انواع بیماریهاي مادرزادي قلبی،  پاتولوژي، بررسی، درمان و اقدامات پرستاري مربوط به آن را شرح دهد. 



  .پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران مبتال به نارسایی احتقانی قلب را توضیح دهد . 

  مبتال به سندرم کاوازاکی را توضیح دهد.. پاتوفیزیولوژي، تظاهرات بالینی، مراقبت و درمان بیماران 
  .پاتوفیزیولوژي انواع ناهنجاریهاي مقعد و راست روده، عالئم، درمان و تدابیر پرستاري آن را شرح دهد 

 .پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري از امفالوسل را توضیح دهد 

 هدف کلی 

 مغز و اعصاب( –ناهنجاری های مادرزادی کودکان و نوزادان)تنفسی آشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 
 .مننگوسل و مننگومیلوسل را تعریف کرده و تدابیر پرستاري و درمان هاي الزم قبل و بعد از عمل جراحی را توضیح دهد 

  .پاتوفیزیولوژي انواع ناهنجاریهاي مقعد و راست روده، عالئم، درمان و تدابیر پرستاري آن را شرح دهد 

 . .پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري از امفالوسل را توضیح دهد 

 کاف لب و کام را توضیح دهد.پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل ش 

 .پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل آترزي مري را توضیح دهد 

 .پاتوفیزیولوژي، عالئم، تدابیر درمانی و مراقبت هاي پرستاري از فتق دیافراگمی را توضیح دهد 

 هدف کلی 

 اختالالت سیستم عصبیآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

  ادراکی شامل اختالالت سطح هوشیاري، کما، تشنج و انواع  –نحوه مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم شناختی

 آن، صرع، تومورهاي مغزي را بیان کند.

 را شرح دهد. (اختالالت خونریزي دهنده مغزي)خونریزي هاي زیر عنکبوتیه 

 عفونتهاي مغزي)آبسه مغزي(، سکته مغزي، حمالت گذراي ایسکمیک را توضیح دهد

 هدف کلی 

 اختالالت سیستم عصبیآشنای با 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 

  گراو،  گیلن باره، میاستنیاختالالت دژنراتیو مغزي)آلزایمر، کره هانتینگتون، پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس، سندرم

 اسکلروز جانبی نخاعی( را توضیح دهد.

 .صدمات مغزي و نخاعی)افزایش فشار داخل جمجمه اي( را توضیح دهد 

 اعمال جراحی مغز را بیان کند 

 هدف کلی 

 آشنایی  با بیماریهای شایع زنان

  اهداف اختصاصی 



 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 
  شایع زنان آشنا گرددبا انواع بیماریهاي 

 تظاهرات بالینی بیماریهاي شایع زنان را شناسایی نمایند 

 روشهاي متداول تشخیصی را بیان نمایند 

 درمان هاي متداول بیماریهاي شایع زنان را شرح نماید 

  هدف کلی 
 آشنایی با بیماریهای چشم

 اهداف اختصاصی 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  فیزیولوژي چشم را بیان کندآناتومی و 

 گلوکوم را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد 

 .عالئم بالینی و یافته هاي تشخیصی گلوکوم را شرح دهد 

 عالئم بالینی، یافته هاي تشخیصی و اقدامات پرستاري در کاتاراکت را نام ببرد 

 

 هدف کلی 
 آشنایی با بیماریهای عفونی

 اهداف اختصاصی 
 ان دوره باید بتواند:دانشجو  در پای

 انواع عوامل ایجاد کننده تب را نام ببرد 

 عفونت بیمارستانی را تعریف کند 

 عالئم بالینی و درمان شوک عفونی را بیان کند 

 

 هدف کلی 
 بیماري هاي کبد و مجاري صفراويآشنایی با 

 اهداف اختصاصی 
 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 
  کبدي، آسیت(را شرح دهد.بیماري هاي کبد ) سیروز 

 -بیماري هاي کیسه صفرا) سنگ کیسه صفرا، التهاب کیسه صفرا( را توضیح دهد 

 پانکراتیت را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 
 سرطان هاي شایعآشنایی با 

 اهداف اختصاصی 
 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 .مکانیسم ایجاد و روش هاي درمان سرطان را بیان کند 

 شایع را  نامبرده )ریه، پروستات، و پستان( اتیولوژي، عالیم بالینی و درمان  آنها را توضیح  سرطان هاي

 دهد



 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال 
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 
-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller.Basics of anesthesia. Churchill 

Livingstone. 
 

 فصول مربوط به سرفصل درس
Robert K. Stoelting; et al Anesthesia And C-Existing Disease. 
Sunders/Elsevier. Latest 
 

 مربوط به سرفصل درسفصول 

Smeltezer Sc,Bare B(2020),Bruner and suddarth`s Text Book of Medical 

Surgical Nursing .(End ed). Philadelphia: Lippincott. 
 

 فصول مربوط به سرفصل درس

4. Wong,D.L,Hochenberry,N.J.Nursing Care of infant and children.(last 

ed).St.louis:Mosby. 

 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

 ، انتشارات اندیشه رفیع 2011مبانی طب کودکان نلسون 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

ودیالیز. تالیف دکتر محمد رضا عسگری  CCU, ، INUکتاب جامع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخشهای 
1398 

 

 

 

 

 

 نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، 
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله



 گیرد یم قرار استفاده مورد شده منتشر دیجد مقاالت جلسه هر به بسته

 
PubMed 

Google scholar 

SID                    
  

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 

 

  کوییز/ میان ترم( تکوینیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

l 

 

 میان ترم
 

 حضوري

در تاریخ و زمان مشخص شده 

 جهت برگزاري آزمون میان ترم

 

 
   

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

بودن فایل آماده 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجویان 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

با توجه به مباحث تدریس شده یک تا دو در طول ترم   

 تکلیف در نظر گرفته می شود.

روز از زمان  10

 ارائه تکلیف

روز بعد از 10

دریافت پاسخ 

 تکلیف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

 

    



 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ ارائه



 

بیماااري هاااي 

غدد مترشاااحه 

داخلی

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

بیماااري ادامااه  

هااااي غااادد 

 مترشحه داخلی

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

 

 

یماااري  هاااي ب

 دستگاه گوارش

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

بیماریهاي تغذیه 

 اي

تور و ویاادئو  ک پروژ

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

بیماریهاي شااایع 

  روانی

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

 اخااااتااااالالت

سیستم عضالنی 

 (1حرکتی)

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها



 اخااااتااااالالت

سیستم عضالنی 

 (2حرکتی)
 

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

هاي  جاري  ناهن

 (1مادرزادي)

 

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

هاي  جاري  ناهن

 (2مادرزادي)
 

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

اخااااتااااالالت 

ساااایسااااتاام 

 (1عصبی)
 

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

اخااااتااااالالت 

ساااایسااااتاام 

 (2عصبی)
 

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

بیماریهاي شااایع 

  زنان

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

تور و  بیماریهاي چشم ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها



 

 

 

تور و  بیماریهاي عفونی ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

یماااري هاااي  ب

صفراوي، بیماري 

هاااي کاابااد و 

 پانکراس

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

هاي  طان  سااار

 شایع

تور و  ک پروژ ویاادئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها


