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 آزمايشات تشخيصي شايع مربوط به هر بيماري و نحوه درمان اتيولوژي ،ين درس دانشجو با تعريف بيماريهادر ا درس : معرفی ،

 .پيشگيري از بيماري آشنا خواهد شد بيماري )به جز بيماريهاي نيازمند درمان جراحي( وهر 

 :عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد 
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 روشهاي تشخيصي و درماني(تنفسي )علل، عاليم،  سيستمبيماريهاي  (2

 و عروق )علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درماني(قلب  سيستمبيماريهاي  (3

 )علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درماني( سيستم اسکلتيبيماريهاي  (4

 ادراري )علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درماني( کليه و مجاري بيماريهاي (5

 تشخيصي و درماني()علل، عاليم، روشهاي  عصبي سيستم بيماريهاي (6

 هوشبریكارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:  ی: هوشبری     گروه آموزش   پرستاری حضرت زينب)س(        دانشکده :    
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 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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گروه اتاق عمل     

 



 )علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درماني( سيستم غدد درون ريزبيماريهاي  (7

گوارش )علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درماني(سيستم (  بيماريهاي 9  

 ( بيماريهاي چشم وگوش و حلق بيني )علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درماني(11

 لل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درماني(( بيماري هاي سيستم خونساز و لنفاوي )ع11

 

 (1) هدف كلی 

 تعريف سالمت و بيماري، علل، عاليم، سير بيماري ها، عوارض و درمان هاي مرتبط را شرح دهد. 

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 توضيح دهد .  بيماري را مفاهيم سالمت و 

 تعريف نمايد.  سالمت را بر عوامل موثر 

 روي نقش و عملکرد اعضا خانواده را توضيح دهد.  تاثير ناخوشي بر 

  .نيازهاي اساسي انسان موجود در نظريه مازلو را تعريف کند 

 .سه سطح از مراقبت هاي پيشگيري کننده را مورد بحث قرار دهد 

 .فعاليت هاي ارتقاي سالمتي و پيشگيري از ناخوشي را سر دهد 

 عوامل خطر را توضيح دهد. چهار مورد از 

 .تعديل عوامل خطرساز و تغيير رفتارهاي بهداشتي را مورد بحث قرار دهد 

 .نقش پرستار در سالمتي و ناخوشي را مورد بحث قرار دهد 

 

  (2) هدف كلی 

 .علل، نحوه وقوع، عاليم، روشهاي تشخيص واقدامات درماني بيماريهاي قلب و عروق را بيان کنند

 

  اهداف اختصاصی 
 دانشجودر پایان دوره باید بتواند :

 .آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب و عروق را شرح می دهد 

  مراقبتهاي مربوط به آماده سازي ، آموزش ، و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصي سيستم قلب و عروق ،را توضيح

 مي دهد.

 صدري ، انفارکتوس قلبي( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح مي دهد بيماريهاي شريان کرونر ) آرترواسکلروز، آنژين 

  ، بيماريهاي داخلي قلب ) اندوکارديت ، ميوکارديت ، پريکارديت ، کارديوميوپاتي ، بيماريهاي دريچه اي قلب ( علل ، عاليم

 و اصول مراقبتي را شرح مي دهد.

 يپرتنشن ، رينود ، برگر، واريس( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را بيماريهاي عروق محيطي ) ترومبوز وريد عمقي ، ها

 شرح مي دهد. 

  بيماريهاي مادرزادي قلب ) نقص ديواره بين بطني ، بازماندن کانال شرياني ، کوآرکتاسيون آنورت ، تنگي آئورت ، تترالوژي

 فالوت( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح مي دهد.

 



 (3) هدف كلی 

 ادراري و کليه ها را شرح دهند. سيستمعلل، نحوه وقوع، عاليم، روشهاي تشخيصي و اقدامات درماني بيماريهاي 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 . ساختمان و عملکرد کليه و سيستم ادراري را شرح دهد 

  را در روشهاي تشخيصي خاص کليه و سيستم ادراري ،را مراقبتهاي مربوط به آماده سازي ، آموزش ، و پيگيري بيماران

 توضيح دهد. 

  مشکالت مختلف کليه و مجاري ادراري) سيستيت ،پيلونفريت ، گلومرونفريت ، سنگ هاي کليوي ، ( علل ، عاليم ، و

 اصول مراقبتي را شرح دهد

  .علل و عاليم تومورهاي کليوي را شرح دهد 

 اي پرستاري نارسايي حاد و مزمن کليه  را شرح دهدعلل و عاليم و درمان و مراقبت ه 

 

 (4) هدف كلی 

 . گوارش فوقاني و تحتاني را از نظر علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درمان با همديگر مقايسه کنند سيستمبيماريهاي  

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 .ساختمان و عملکرد اندامهاي سيستم گوارشي را شرح دهد 

 .مراقبتهاي مربوط به آماده سازي ، آموزش ، و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصي خاص معده و روده را توضيح دهد 

  مشکالت مختلف مري ) ريفالکس ، آشاالزي ، هرني هياتوس ، ديورتيکول و کانسر( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح

 دهد.

 يك ، کانسر( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح دهد.مشکالت مختلف معده) گاستريت ، زخم پپت 

  مشکالت مختلف روده ) سندرم روده تحريك پذير و بيماريهاي التهابي روده آپاندسيت ، پريتونيت ، کرون ، کوليت

 اولسروز ، ايلئوستومي ، کلوستومي و اختالت آنورکتال ( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح دهد.

 ختلف کيسه صفرا ) سنگ کيسه صفرا ، کوله سيستيت( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح دهد.مشکالت م 

  .مشکالت مختلف پانکراس ) پانکراتيت حاد و مزمن ( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح دهد 

  کبد ، کيسه صفرا  ،را مراقبتهاي مربوط به آماده سازي ، آموزش ، و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصي خاص

 توضيح دهد.

 .مشکالت مختلف کبد ) يرقان ، هپاتيت ، سيروز و عوارض آن ، کانسر( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح دهد 

 
  



 (5) هدف كلی 

 .در مورد علل، عاليم و روشهاي تشخيصي و درمان بيماريهاي سيستم عصبي توضيح دهند

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو باید 

 .اناتومي و فيزيولوژي سيستم عصبي را شرح دهد 

  مراقبتهاي مربوط به آماده سازي ، آموزش ، و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصي خاص اختالالت سيستم عصبي،را

 توضيح دهد.

   علل ، عاليم و درمان ومراقبت هاي پرستاري. اختالالت سيستم عصبي، ) تغيير در وضعيت هوشياري ، افزايش فشار

 داخل جمجمه ، سردرد ، خونريزي هاي داخل جمجمه ،  ( را توضيح دهد.

 ه مغزي ، مياستني علل ، عاليم و درمان ومراقبت هاي پرستاري. اختالالت سيستم عصبي عفوني ودژنراتيو ) مننژيت ، ايس

  گراويس ، گلين باره ، پارکينسون ، کره ( را توضيح دهد.

 
 

 (6) هدف كلی 

 علل، نحوه وقوع، عاليم، روشهاي تشخيصي و اقدامات درماني بيماريهاي غدد داخلي بدن را شرح دهند.

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 .ساختمان و عملکرد غدد داخلي را شرح دهد 

  ، انواع ، درمان ديابت را توضيح دهد.علل 

 ( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را  مشکالت مختلف تيروئيد )تيروئيديت ، هيپو تيروئيد، هايپر تيروئيد ، طوفان تيروئيد،

 شرح دهد.

  .مشکالت مختلف پارا تيروئيد )هيپوپارا تيروئيد، هايپرپاراتيروئيد ، ( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح دهد 

  مشکالت مختلف هيپوفيز ) کم کاري ، ديابت بي مزه ، سندرم ترشح هورمون آنتي ديورتيك ( علل ، عاليم ، و اصول

 مراقبتي را شرح دهد.

 ون ، کوشينگ ، فئوکروسيتوما ( علل ، عاليم ، و اصول مراقبتي را شرح دهد.مشکالت مختلف آدرنال ) آديس 

 

 

 (7) هدف كلی 

 بيماريهاي سيستم عضالني و اسکلتي را برشمارند و در مورد علل، عاليم و روشهاي تشخيصي و درمان آنها توضيح دهند.

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سيستم عضالني و اسکلتي را شرح دهد. ساختمان و عملکرد 

 .فيزيولوژي ترميم استخوان را شرح دهد 

  مراقبتهاي مربوط به آماده سازي ، آموزش ، و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصي خاص اختالالت سيستم عضالني و

 اسکلتي  ،را توضيح دهد.

  علل ، عاليم و درمان ومراقبت هاي پرستاري.انواع صدمات حاد سيستم عضالني و اسکلتي) رگ به رگ شدن ، پيچ

 خوردگي ، در رفتگي ، کوفتگي ، شکستگي ( را توضيح دهد. 

 .مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از گچ گيري ، عوارض ناشي از گچ گيري را شرح دهد 



   هاي پرستاري.انواع تومورهاي استخواني را شرح دهد. انواع کشش ومراقبت هاي علل ، عاليم و درمان ومراقبت

 پرستاري  آن را شرح دهد 

 .علل ، عاليم ، درمان و مراقبت هاي پرستاري آرتريت ، استئومايليت ، نقرس ، لوپوس را شرح دهد 

 

 

 (8) هدف كلی 

  فوقاني و تحتاني توضيح دهند. يتنفس سيستمدر مورد علل، عاليم، روشهاي تشخيصي و درمان بيماريهاي  

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  فوقاني و تحتاني را شرح دهد. يتنفس سيستمساختمان و عملکرد 

  )  علل ، عاليم و درمان ومراقبت هاي پرستاري. اختالالت سيستم تنفس فوقاني، ) رينيت ، سينوزيت ، فارنژيت ، الرژنيت

 توضيح دهد.را 

  ، علل ، عاليم و درمان ومراقبت هاي پرستاري. اختالالت سيستم تنفس تحتاني، ) برونشيت حاد و مزمن ، آمفيزم ، آسم

 ن ريوي ، سل ريوي ( را توضيح دهدپنوموني ، آمبولي ، سل ريوي ، بيماريهاي مزم

 

 (9) هدف كلی 

 .بيماريهاي گوش ، حلق ، بيني توضيح دهنددر مورد علل، عاليم و روشهاي تشخيصي و درمان 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .اناتومي و فيزيولوژي گوش را شرح دهد 

  .مراقبتهاي مربوط به آماده سازي ، آموزش ، و پيگيري بيماران را در روشهاي تشخيصي بيماريهاي گوش را توضيح دهد 

  ومراقبت هاي پرستاري. بيماريهاي گوش ) اوتيت ، کلستاتوم ، اتواسکلروز ، البيرنتيت ، سندرم منير ( علل ، عاليم و درمان

 را توضيح دهد.

 

 (11) هدف كلی 

 .دو درمان بيماريهاي چشم توضيح ده در مورد علل، عاليم و روشهاي تشخيصي 

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  .اناتومي و فيزيولوژي چشم را شرح دهد 

  ، علل ، عاليم و درمان ومراقبت هاي پرستاري. بيماريهاي چشم ) عيوب انکساري ، کاتاراکت ، گلوکوم ،اختالالت قرنيه

 بيماريهاي شبکيه( را توضيح دهد.

 

  



 (11) هدف كلی 

 .توضيح دهدي و لنفاوروشهاي تشخيصي و درمان اختالالت خوني  ،در مورد علل، عاليم 

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  را شرح دهد.و لنفاوي آناتومي و فيزيولوژي سيستم خون ساز 

 .انواع روش هاي بررسي بيماران مبتال به اختالالت خوني را توضيح دهد 

   بيان کند.پيوند مغز استخوان را چگونگي و  آنها قيتزر نديو فرآ يخون يانواع فرآورده ها 

 کاهش تکثير يا هيپو  کم خوني هاي بامراقبت هاي پرستاري بيماريهاي سيستم خون ساز ) درمان و ،علل، عاليم

، کم خوني هاي هموليتيك ، اختالالت خوني غيربدخيم نظير پلي سايتمي، نوتروپني، ترومبوسايتوپني ، پروليفراتيو

 نقايص پالکتي ، 

انعقادي اکتسابي در اثر بيماري کبدي و يا کمبود مواد ضروري دخيل در انعقاد خون ، انواع لوسمي ها ،  اختالالت

 را توضيح دهد. هوچکين و غيره(

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            
 

 

اين درس سخنراني  همراه با پرسش و پاسخ  مي باشد. بعالوه براي تصميم و مشارکت فعال فراگيران در  روش اصلي تدريس در

 . جريان يادگيري از روش هاي پرسش و پاسخ ، تمرين و در صورت امکان بحث گروهي استفاده خواهد شد
 

 شرايط اجراء

 

  امکانات آموزشی:  
  نرم افزارهاي توليد محتوا وو با استفاده از سامانه نويد  و کامپيوتر ويدئو پروژکتور ،اساليد پروژکتور 

 

 

  منابع درسی: 

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

 :در صورت وجود جدول زير را تکميل کنيد 

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

 شده برای مطالعه

  

  



 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  

  
 

 

  در صورتي که در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنيد و  به دانشجويان معرفي کنيد منبع درسیکتاب فوق يا به تنهايي به عنوان 

 آن را ضميمه نماييد: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اساليد پاور پوينت، جزوه، فيلم آموزشي،  *

 

 منبع و ...( را به عنوان  در صورتي که در نظر داريد محتواي ديگري )مانند کتاب، مجموعه اساليد، جزوه

، مشخصات کامل آن را ذکر کنيد. )در سامانه قسمتي جداگانه براي  به دانشجويان معرفي کنيد مطالعه بیشتر

 اين موارد در نظر گرفته شده است.(
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 1397جامعه نگر . 

 بلك جويس ام، هوکس جين هوکانس. ترجمه بلورچي فرد، فريبا. پرستاري داخلي جراحي بلك و هوکس، تهران: جامعه نگر-
 1329سالمي. 

1- Phipps. Long. Woods. Cassmir. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 
2- Harkness, Dincher. Medical Surgical Nursing, Total Patient Care. Mosby Co. 
3- Bronner and Sudarth. Medical Surgical Nursing. Lippincott Co. 2018. 

4-Bennett JC and Plum F. Cecil Text Book of Medical Disease. 20 edition. 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری

تهيه شده  فايل پاورپوينت 34حداقل  اسالید پاورپوینت

 توسط مدرسين 

هر جلسه به تناسب موضوع آن، يك يا دو 

 فايل پاورپوينت ارائه مي شود.
 

با فرمت  فیلم آموزشی

SCORM  وMP4 

فيلم آموزشي ضبط شده با  34حداقل 

تهيه شده توسط  SCORMفرمت 

 مدرسين 

 هر جلسه به تناسب موضوع آن، يك يا دو 

 فيلم آموزشي ضبط شده با فرمت

SCORM .ارائه مي شود 

 

    

    



 آزمون های خود ارزيابی 

 خير   بلي   ايد؟. آيا براي درس خود آزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنيد. )اطالعات خود آزمونها متعاقباً اعالم مي گردد (صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون در 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     

     

 

 های دانشجويان تکالیف و پروژه 

 توجه به نياز کالس و بر طبق گروه )اطالعات مربوط به تکاليف و پروژه درسي با  طول ترم فیتکال

 بندي دانشجويان در طول ترم  اعالم مي گردد (

 

 پروژه درسی 

 خير   بلي   ايد؟پايان ترم / ميان ترم در نظر گرفته. آيا براي درس خود پروژه 1

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

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره  آزمون میان ترم موارد ارزشیابی

 2/1  جلسه)سرکارخانم اسدی( 2مبحث چشم 

 4/2  جلسه )جناب آقای دکتر پروینیان نسب( 4مبحث گوارش 

 6/1  (سرکارخانم فرامرزیانجلسه ) 1 قلب و عروقمبحث 

 2/1  آقای دکتر پروینیان نسب(جلسه )جناب  2مبحث غدد درون ریز 

 6/1  جلسه)سرکارخانم فرامرزیان( 1مبحث تنفس 
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 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      



 بارم نمره  ترمپايان آزمون  موارد ارزشیابی

جناب آقای دکتر پروینیان جلسه) 1 کلیه و مجاری ادراریمبحث 

 (نسب

 6/1 

 2/1  )سرکارخانم سیفی(جلسه  2مبحث گوش و حلق و بینی 

 5/3  جلسه )سرکارخانم اسدی الری( 6مبحث عصبی 

 6/1  (سرکارخانم سیفیجلسه ) 1مبحث اسکلتی 

 5/1  (اسدی)سرکارخانم جلسه 5مبحث تعریف سالمت و بیماری ها 

 6/1  )سرکارخانم سیفی(جلسه  1مبحث خون 

 نمره11  جلسه 51
 

 بارم نمره  موارد ارزشیابی

 2   آزمون میان ترم

 11  پایان ترمآزمون 

و تکالیف و سایر فعالیت  شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 ها

 6/0سرکارخانم اسدی 

 1/0سرکارخانم فرامرزیان 

 6/0جناب آقای دکتر پروینیان نسب

 1/0سرکارخانم سیفی 

 2 

 نمره 21  مجموع

 

 مقررات 

 :11حداقل نمره قبولي 

  : طبق مقررات آموزشي مي باشد. تعداددفعات مجاز غيبت در کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 جدول زمانبندی درس فیزيوپاتولوژی

سه
جل

 

 امکانات موردنیاز نحوه ارائه مدرس سرفصل مطالب تاریخ روز

5.  
 چشم 54/52/5400 شنبه

خانم اسدی 

 الری
 مجازي

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

یک   .2

 شنبه
 چشم 51/52/5400

خانم اسدی 

 الری

ويدئو  وايت برد، مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه  .1

 شنبه
 سيستم گوارش  51/52/5400

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

4.  
 سيستم گوارش  25/52/5400 شنبه

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

یک   .1

 شنبه
 سيستم گوارش  22/52/5400

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه  .6

 شنبه
 سيستم گوارش  24/52/5400

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

1.  
 سيستم غدد درون ريز 21/52/5400 شنبه

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

یک   .1

 شنبه
 خانم فرامرزیان سيستم تنفسي 54/5/5405

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

سه   .9

 شنبه
56/5/5405 

تعاريف سالمت و بيماري ، منشأ و طبقه 

 بندي بيماري ها

سرکارخانم 

 اسدی

وايت برد، ويدئو  مجازي

 کامپيوترپروژکتور و 

50.  
 خانم فرامرزیان سيستم تنفسي 20/5/5405 شنبه

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

یک   .55

 شنبه
 خانم فرامرزیان سيستم تنفسي 25/5/5405

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

سه   .52

 شنبه
 سيستم عصبي 21/5/5405

خانم اسدی 

 الری

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

51.  
 خانم فرامرزیان سيستم قلب و عروق 21/5/5405 شنبه

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

یک   .54

 شنبه
 خانم فرامرزیان سيستم قلب و عروق 21/5/5405

وايت برد، ويدئو  مجازي

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه   .51

 شنبه
 سيستم عصبي 10/5/5405

خانم اسدی 

 الری
 مجازي

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

یک   .56

 شنبه
 حضوري خانم فرامرزیان سيستم قلب و عروق 4/2/5405

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

سه   .51

 شنبه
 سيستم غدد درون ريز 6/2/5405

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

51.  
 سيستم عصبي 50/2/5405 شنبه

خانم اسدی 

 الری
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

59.  
 سيستم عصبي 55/2/5405 شنبهیک

خانم اسدی 

 الری
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

  حضوري جلسه54رم اول ) سیستم های متحان میان تا 51/2/5405 شنبه 



 

 

و قلب و  ،تنفسچشم ، گوارش 
 ( عروق وغدد درون ریز

یک   .20

 شنبه
 سيستم عصبي 51/2/5405

خانم اسدی 

 الری
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه  .25

 شنبه
 سيستم کليه و مجاري ادراري 20/2/5405

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

22.  
 سيستم عصبي 24/2/5405 شنبه

خانم اسدی 

 الری
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه  .21

 شنبه
 سيستم کليه و مجاري ادراري 21/2/5405

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه  .24

 شنبه
 سيستم کليه و مجاري ادراري 1/1/5405

جناب آقای دکتر 

 پروینیان نسب
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

21.  
 سيستم اسکلتي 1/1/5405 یکشنبه

سرکارخانم 

 سیفی
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه  .26

 شنبه
 سيستم اسکلتي 50/1/5405

سرکارخانم 

 سیفی
 مجازي

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

سه   .21

 شنبه
 سيستم اسکلتي 51/1/5405

سرکارخانم 

 سیفی
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

 سه  .21

 شنبه
 گوش و حلق و بيني 24/1/5405

سرکارخانم 

 سیفی
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

سه   .29

 شنبه
 گوش و حلق و بيني 1/4/5405

سرکارخانم 

 سیفی
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

10.  
 خون 55/4/5400 شنبه

سرکارخانم 

 سیفی
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

15.  
 خون 52/4/5405 یکشنبه

سرکارخانم 

 سیفی
 مجازي

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

سه   .12

 شنبه
 خون 54/4/5405

سرکارخانم 

 سیفی
 حضوري

وايت برد، ويدئو 

 پروژکتور و کامپيوتر

   

ترم از مباحث سيستم  امتحان پايان

هاي گوش و حلق و بيني، کليه و 

مجاري ادراري، عصبي، خون، اسکلتي و 

 تعاريف سالمت و بيماري

  حضوري جلسه 51


