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  معرفی درس:
با تظاهرات بالینی روشهای متداول در این درس دانشجو قادر خواهد بود مفاهیم سالمتی و بیماری را بیان نموده و 

تشخیصی و درمان برخی از بیماریهای شایع سیستم قلب و عروق، تنفس ، کلیه و مجاری ادرار، اختالالت آب و 

الکترولیتها و اختالالت خونی آشنا شده ، تدابیر و تمهیدات الزم در مراقبت از بیمار با اختالالت زمینه ای فوق را فرا 

 ی الزم را کسب نماید.گیرد و آگاهی ها

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 

 تعریف سالمت و بیماری، منشا وطبقه بندی بیماریها، عوامل موثر در ایجاد بیماری 

 )بیماریهای دستگاه تنفسی ) علل، عالئم، روشهای تشخیصی و درمانی 

 و درمانی( بیماریهای دستگاه قلب و عروق )علل، عالئم، روشهای تشخیصی 

 هوشبری/كارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:        : هوشبری پرستاری حضرت زينب )س(           گروه آموزشی    : دانشکده 

 3 :  تعداد واحد (1بیماری های داخلی و جراحی )  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 13-11شنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:   اصول پایه دارو شناسی پیش نیاز:

 13-11یکشنبه                                               

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

 خانم سرانجام      مسئول برنامه :  

 f.saranjam95@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                         271-10051225:       دانشکده شماره تماس

 خانم اسدی الری،  خانم سرانجام، آقای دکتر رضوی، آقای عوض پور    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.saranjam95@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                          271-10051225شماره تماس دانشکده:        

 خانم سرانجام تهیه و تنظیم : 

 15/6/1521بازنگری: 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 کلیه و مجاری ادراری) روشهای تشخیصی و درمانی 

 آب و الکترولیت 

 اختالالت خون 

 
 

 اهداف كلی 

 آشنایی با تعریف سالمت و بیماری، منشا و طبقه بندی بیماریها، عوامل موثر در ایجاد بیماری 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  و بیماری را توضیح دهد.مفاهیم سالمت 

 عوامل موثر بر سالمت را تعریف کند 

 تعدیل عوامل خطر ساز و تغییر رفتارهای بهداشتی را بیان کند 
 

 هدف كلی 

آشنایی با مفاهیم اسمز، انتشار، فیلتراسیون و انتقال فعال و آشنایی با نقش کلیه ، ریه و غدد درون ریز در تنظیم میزان 

 مایعات بدن

 اصی اهداف اختص 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 اسمز و انتشار را تعریف کند 

 عوامل موثر بر اسمواللیته سرم و ادرار را نام ببرد 

 نقش کلیه، ریه و غدد درون ریز در تنظیم مایعات بدن بیان کند 

 فیلتراسیون و انتقال فعال را تعریف کند 

  دهدتظاهرات بالینی در کمبود حجم مایعات را شرح 

 تظاهرات بالینی در افزایش حجم مایعات بدن )هایپرولمی( را بیان کند 

 هدف كلی 

 آشنایی با اختالالت مربوط به افزایش و کاهش ) سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و...(

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 
 عالئم افزایش و کاهش سدیم بدن را شرح دهد 

  افزایش و کاهش پتاسیم را شرح دهدعالیم 

 عالئم افزایش و کاهش کلسیم بدن را بیان کند 

 اقدامات پرستاری الزم را در اختالالت مربوط به الکترولیتها را توضیح دهد. 

 

  هدف كلی 

  ریزی(آشنایی با سلولهای خونی و اختالالت مربوط به گلبولهای قرمز و انواع آنمی )هیپوپرولیفراتیو، همولیز، خون 

 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 
 انواع آنمی را نام ببرد 

 اقدام تشخیصی و درمانی الزم را در انواع کم خونی  توضیح دهد 



 عملکرد سلولهای خونی را شرح دهد 

 هدف كلی 

 آناتومی و فیزیولوژی و اقدامات و تستهای تشخیصی در بیماریهای قلبی را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 آناتومی قلب را توضیح دهد 

 فیزیولوژی قلب را شرح دهد 

 روشهای تشخیصی در تشخیص بیماران مبتال به بیماریهای قلبی و عروقی را بیان کند 

 چگونگی انجام مراقبتهای پرستاری مربوط به هر کدام از روشهای تشخیصی را توضیح دهد 

 كلی هدف 

 آشنایی با اختالل ریتم و هدایت قلبی

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 انواع دیس ریتمی های قلبی را نام ببرد 

 .درمان هرکدام از انواع دیس ریتمی ها ی قلبی را شرح دهد 

 اقدامات پرستاری الزم مربوط به هرکدام از دیس ریتمی ها را توضیح دهد 

 هدف كلی 

 آشنایی با بیماری پلی سیتمی، نوتروپنی  و لنفوپنی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 عالئم پلی سیتمی  را شرح دهد 

 اقدامات پرستاری الزم را در پلی سیتمی را شرح دهد 

 اقدامات پرستاری الزم را در نوتروپنی بیان کند 

 هدف كلی 

 لنفوما و مولتیپل میلوماآشنایی با لوسمی و انواع آن، 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 انواع لوسمی را نام ببرد 

 اقدامات پرستاری الزم را در بیماری لوسمی را شرح دهد 

  عالئم بیماری مولتیپل میلوما را بیان کند 

 انواع لنفوما را نام ببرد 

 هدف كلی 

 بیماری عروق کرونرآشنایی با بیماری نارسایی قلبی و 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 علل نارسایی قلبی و بیماری عروق کرونر را شرح دهد 

 عالئم نارسایی قلبی را توضیح دهد 



 اقدامات تشخیصی و درمانی الزم مربوط به بیماری عروق کرونر را بیان کند 

 ق کرونر را توضیح دهد.اقدامات پرستاری الزم مربوط به بیماری عرو 

 هدف كلی 

 DICآشنایی با اختالالت خون ریزی دهنده )ترومبوسیتوپنی، هموفیلی( و 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 اقدامات تشخیصی و درمانی را در ترومبوسیتوپنی را شرح دهد 

 مراقبتهای پرستاری الزم را در بیماری هموفیلی را شرح دهد 

  عالئم اختاللDIC را نام ببرد 

  اقدامات پرستاری الزم را درDIC را توضیح دهد 

 هدف كلی 

 آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 آناتومی سیستم تنفسی را شرح دهد 

 فیزیولوژی سیستم تنفسی را بیان کند 

 هدف كلی 

 قلبی مادرزادی و اورژانسهای جراحی قلب را بشناسدبیماریهای 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 اقدامات تشخیصی و درمانی الزم مربوط به بیماری های قلبی مادرزادی را شرح دهد 

 اقدامات پرستاری الزم در ارتباط با اورژانس های جراحی قلب را شرح دهد 

 زم در ارتباط با بیماری های قلبی مادرزادی را شرح دهداقدامات پرستاری ال 

 هدف كلی 

 روشهای تشخیصی و روش های معاینه در بیماریهای تنفسی را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 روشهای تشخیصی در تشخیص بیماران مبتال به بیماریهای سیستم تنفسی را بیان کند 

 ومراقبتهای پرستاری مربوط به هر کدام از روشهای تشخیصی را شرح دهد. نحوه ی انجام 

 .معاینات فیزیکی در سیستم تنفسی فوقانی را شرح دهد 

 هدف كلی 

 اختالالت سیستم تنفسی فوقانی  ) رینیت، سینوزیت، فارنژیت و...( را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  اختالالت سیستم تنفسی فوقانی را نام ببردانواع 

 عالئم هر کدام از اختالالت سیستم تنفسی فوقانی را شرح دهد 



 اقدامات تشخیصی و درمانی هر کدام از اختالالت سیستم تنفسی فوقانی را شرح دهد 

 مراقبتهای پرستاری را در هرکدام از اختالالت سیستم تنفسی فوقانی را بیان کند 

 هدف كلی 

 بیماری های مربوط به سیستم وریدی و شریانی را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 عالئم مربوط به بیماریهای وریدی و شریانی را بیان کند 

 اقدامات تشخیصی و درمانی مربوط به هرکدام از اختالالت سیستم وریدی و شریانی را توضیح دهد 

 زم مربوط به هر کدام از اختالالت سیستم وریدی و شریانی را شرح دهد.اقدامات پرستاری ال 

 هدف كلی 

 آسم و ...( را بشناسد  وCOPDبیماریهای مزمن ریوی )

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 علل بروز هر کدام از بیماریهای مزمن ریوی را شرح دهد 

  از بیماریهای مزمن ریوی را بیان کنداقدامات تشخیصی و درمان هر کدام 

 مراقبتهای پرستاری را در هر کدام از اختالالت مزمن ریوی را شرح دهد 

 هدف كلی 

 افزایش و کاهش فشار خون و عوارض ناشی از آنها را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 پرفشاری خون را تعریف کند 

  را بیان کندانواع پرفشاری خون 

 اقدامات پرستاری الزم در کنترل بیماری پرفشاری خون را شرح دهد 

 هدف كلی 

 آناتومی و فیزیولوژی کلیه و مجاری ادراری و اقدامات تشخیصی در بیماری های کلیه را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  شرح دهدساختمان و عملکرد کلیه و سیستم ادراری را 

 انواع تستهای تشخیصی جهت تشخیص بیماران مبتال به اختالالت سیستم ادراری را بیان کند 

 مراقبتهای مربوط به آماده سازی، آموزش و پیگیری بیماران را در روشهای تشخیصی خاص کلیه و سیستم ادراری را توضیح دهد 

 هدف كلی 

 سل ریوی و...( را بشناسد عفونتهای شایع سیستم تنفسی ) پنومونی ، آبسه ریوی،

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 عالئم هر کدام از اختالالت عفونی سیستم تنفسی را بیان کند 

 اقدامات درمانی الزم در هر کدام از اختالالت عفونت سیستم تنفسی توضیح دهد 



 ونی سیستم تنفسی را بیان کندمراقبتهای پرستاری الزم  در مورد هر کدام از اختالالت عف 

 هدف كلی 

 آشنایی با تب روماتیسمی و بیماریهای دریچه ای قلب

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 عالئم تنگی دریجه میترال را نام ببرد 

 اقدامات درمانی در تنگی دریچه میترال را شرح دهد 

 دریچه قلب را شرح دهد مراقبتهای پرستاری الزم در ترمیم و تعویض 

 عالئم رگورژیتاسیون آئورت را نام ببرد 

 هدف كلی 

 بیماریهای آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسی را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

  نام ببرد را آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسیعلل بروز هر کدام از بیماریهای 

  نام ببرد آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسی رااقدامات تشخیصی و درمانی هر کدام از بیماریهای 

 مراقبتهای پرستاری را در هر کدام از بیماریهای آمبولی ریه، تومورهای ریه و نارسایی حاد تنفسی را بیان کند 

 هدف كلی 

 یلونفریت، سیستیت، گلومرولونفریت( را بشناسداختالالت عفونی سیستم ادراری ) پ

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 علل  ایجاد سیستیت را بیان کند 

 عالئم سیستیت را بیان کند 

 علل پیلونفریت را نام ببرد 

 علل و عالئم گلومرولونفریت را بیان کند 

  دهدمراقبتهای پرستاری در گلومرولونفریت را شرح 

 هدف كلی 

 نارسایی حاد و مزمن کلیه و تومورهای دستگاه ادراری را بشناسد

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 علل و عالئم نارسایی حاد کلیه را بیان کند 

  مراقبتهای پرستاری در نارسایی حاد کلیه را شرح دهد 

 علل و عالئم نارسایی مزمن کلیه را بیان کند 

 علل و عالئم تومورهای کلیوی را نام ببرد 

 .اقدامات درمانی در تومورهای کلیه را شرح دهد 

 هدف كلی 

 انواع پاتولوژی سیستم ادراری ) مثانه نوروژنیک، بی اختیاری ادراری، سنگهای سیستم ادراری ( را بشناسد

  اهداف اختصاصی 



 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 
 ک را بیان کندعلل مثانه نوروژنی 

 .اقدامات پرستاری الزم در مثانه نوروژنیک را شرح دهد 

 انواع بی اختیاری ادراری را نام ببرد 

 علل بروز سنگهای سیستم ادراری را بیان کند 

 .مراقبتهای پرستاری الزم را در سنگهای سیستم ادراری را شرح دهد 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

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

Livingston. Last ed. 
 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

 Robert K. Stoelting;et al Anesthesia And Co-Existing Disease. Sunders / 

elsevier. Latest ed. 

 فصول مربوط به سرفصل درس

Nagelhout J. and et al. Hand book of Nurse Anesthesia. Sunders/elsevier. 
Latest ed. 

 مربوط به سرفصل درسفصول 

 
هینکل جانیس ال، چیوپر کری اچ. ترجمه مترجمین. پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث جلد سه تا پانزده ، 

 0931. تهران، جامعه نگر . 8102ویراست چهاردهم 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

 

 

 

 صفحات مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و
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 محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن را  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، فیلم آموزشیجزوه، اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  كويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

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

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

l 

 

 میان ترم
 

 حضوری

در تاریخ و زمان مشخص شده 

 جهت برگزاری آزمون میان ترم

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ
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 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

 

    



 

 مقررات 

  

             مطابق قوانین آموزشی 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                              

امکانات  نحوه ارائه موضوع جلسه مدرس روز و ساعت تاریخ ارائه جلسه

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

1 21/6/1011 

 

 یکشنبه

11-11 

خانم 

 سرانجام

تعریف سالمت و بیماری، منشا و طبقه 

عوامل موثر در ایجاد بندی بیماریها، 

 بیماری

ویدیو  حضوری

-پروژکتور

 کامپیوتر

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 22/6/1011 2

11-11 

خانم 

 سرانجام

آشنایی با مفاهیم اسمز، انتشار، فیلتراسیون 

و انتقال فعال و آشنایی با نقش کلیه ، ریه 

و غدد درون ریز در تنظیم میزان مایعات 

 بدن

ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

پایان ترم

 شنبه  9/2/1011 1

11-11 

خانم 

 سرانجام

آشنایی با اختالالت مربوط به افزایش و 

کاهش ) سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم 

 و...(

ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

پایان ترم

 یکشنبه 11/2/1011 0

11-11 

خانم اسدی 

 الری

سننلولهای خننونی و اخننتالالت آشنننایی بننا 

مربوط بنه گلبولهنای قرمنز و اننواع آنمنی 

 )هیپوپرولیفراتیو، همولیز، خون ریزی(

 

ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 12/2/1011 1

11-11 

آقای دکتر 

 رضوی

آشنایی باآناتومی و فیزیولوژی و اقدامات و 

 قلبیتستهای تشخیصی در بیماریهای 
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 شنبه 21/2/1011 6

11-11 

آقای دکتر 

 رضوی

ویدیو  حضوری آشنایی با اختالل ریتم و هدایت قلبی

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 20/2/1011 2

11-11 

خانم اسدی 

 الری

و آشنایی با بیماری پلی سیتمی، نوتروپنی  

 لنفوپنی
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 1/8/1011 8

11-11 

خانم اسدی 

 الری

آشنایی با لوسمی و انواع آن، لنفوما و 

 مولتیپل میلوما
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 شنبه 2/8/1011 9

11-11 

آقای دکتر 

 رضوی

نارسایی قلبی و  آشنایی با بیماری

 بیماری عروق کرونر

ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 8/8/1011 11

11-11 

خانم اسدی 

 الری

آشنایی با اختالالت خون ریزی دهنده 

 DIC)ترومبوسیتوپنی، هموفیلی( و 
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

-میان ترمویدیو  حضوریآشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم  آقای  یکشنبه 11/8/1011 11



-پروژکتور تنفسی عوض پور 11-11

رکامپیوت  

 پایان ترم

 شنبه 21/8/1011 12

11-11 

آقای دکتر 

 رضوی

آشنایی با بیماریهای قلبی مادرزادی و 

 اورژانسهای جراحی قلب
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-ترممیان 

 پایان ترم

 یکشنبه 22/8/1011 11

11-11 

 آقای 

 عوض پور

آشنایی با روشهای تشخیصی و روش های 

 معاینه در بیماریهای تنفسی
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 29/8/1011 10

11-11 

 آقای 

 عوض پور
اختالالت سیستم تنفسی فوقانی  آشنایی با 

 سینوزیت، فارنژیت و...() رینیت، 
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 شنبه 1/9/1011 11

11-11 

آقای دکتر 

 رضوی
بیماری های مربوط به سیستم آشنایی با 

 وریدی و شریانی
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 6/9/1011 16

11-11 

آقای عوض 

 پور

مزمن ریوی آشنایی با بیماریهای 

(COPDو  )... آسم و 
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 11/9/1011 12

11-11 

آقای دکتر 

 رضوی
آشنایی با افزایش و کاهش فشار خون و 

 عوارض ناشی از آنها
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 شنبه 19/9/1011 18

11-11 

خانم 

 سرانجام

آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی کلیه و 

مجاری ادراری و اقدامات تشخیصی در 

 بیماری های کلیه

ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 21/9/1011 19

11-11 

آقای عوض 

 پور

آشنایی با عفونتهای شایع سیستم تنفسی ) 

 ریوی، سل ریوی و...(پنومونی ، آبسه 
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 شنبه 26/9/1011 21

11-11 

آقای دکتر 

 رضوی

آشنایی با تب روماتیسمی و بیماریهای 

 دریچه ای قلب
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 22/9/1011 21

11-11 

آقای عوض 

 پور

بیماریهای آمبولی ریه، تومورهای آشنایی با 

 ریه و نارسایی حاد تنفسی
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 0/11/1011 22

11-11 

خانم 

 سرانجام

آشنایی با اختالالت عفونی سیستم ادراری 

 ) پیلونفریت، سیستیت، گلومرولونفریت(
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-ترممیان 

 پایان ترم

 شنبه 11/11/1011 21

11-11 

خانم 

 سرانجام

آشنایی با نارسایی حاد و مزمن کلیه و 

 تومورهای دستگاه ادراری
ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم

 یکشنبه 11/11/1011 20

11-11 

خانم 

 سرانجام

آشنایی با انواع پاتولوژی سیستم ادراری ) 

نوروژنیک، بی اختیاری ادراری، مثانه 

 سنگهای سیستم ادراری (

ویدیو  حضوری

-پروژکتور

رکامپیوت  

-میان ترم

 پایان ترم



 


