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  طرح درس نظري 
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 خانم آلوستانی/ خانم فرهادي مدرس:                               نفر 22تعداد:    علوم پزشکی                 محل اجرا: دانشکده

  شرح درس:

هاي مورد اشاره، تظاهرات بالینی، روش هاي متداول تشخیص و درمان  در این درس دانشجو ضمن فراگیري مفاهیم سالمتی و بیماري در ارتباط با سیستم
الزم در مراقبت از  بیماري هاي شایع، بیماري هاي توام با بارداري، بیماري هاي شایع روانی، کودکان، زنان، سالمندان و سرطان آشنا شده، تدابیر و تمهیدات

  بیماران با اختالالت زمینه اي را فرا می گیرد.

   :کلی هدف

 آشنایی با اصول طب داخلی و جراحی در ارتباط با بیماري هاي سیستم مغز و اعصاب، کبد و مجاري صفراوي، تغذیه اي، غدد درون ریز، عفونی،
  کودکان، زنان، سالمندان وسرطان در جهت شناخت و درك بهتر روش هاي مراقبت از بیمار.

  :اهداف رفتاري

  ید:بادانشجو در پایان این واحد درسی 

 .دهد شرح را بدن دفاعی هاي مکانیسم و بدن دماي کنترل ، تب

 .دهد شرح را آن درمان و انتقال هاي راه و عفونی شایع هاي بیماري

 .دهد توضیح را آن درمان و کنترل هاي راه و دیابت انواع

 .دهد شرح را آن درمان و کنترل هاي راه و تیروید اختالالت

 ..گردد آشنا گوش فیزیولوژي و اناتومی با

 .دهد شرح را بینی و حلق و گوش شایع هاي بیماري

 .گردد آشنا چشم شایع هاي بیماري  و فیزیولوژي و اناتومی با

 دهد شرح را چشم شایع هاي بیماري

 .دهد شرح را آن احتمالی عوارض و جراحی هاي بیماري بررسی و تشخیصی هاي روش

 .شود آشنا بدن مختلف هاي دستگاه رایج جراحی اعمال با

  . دهد توضیح را تروما از ناشی اورژانسی هاي جراحی و کودکان شایع هاي جراحی



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   [
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

 .دهد شرح را عصبی سیستم هاي بیماري تشخیص و معاینه هاي روش فیزیولوژي و اناتومی

 .دهد توضیح را جمجمه داخل فشار افزایش مغز گیر فضا و عروقی ضایعات

 .دهد شرح را مغزي تومورهاي و ها خونریزي ها، ضربه

 .دهد توضیح را نخاع و محیطی اعصاب هاي بیماري و صرع انواع

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

با موضوع هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در رابطه در 
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

 نمره)14نمره)                          ارزشیابی پایانی ( 2شرکت فعال در بحث گروهی و ارائه تکالیف (  نمره)                             4امتحان میان ترم  (

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  ی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار می کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

1. Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of anesthesia. Churchill Livingstone. Latest ed. 

2. Robert K. Stoelting; et al. Anesthesia And Co- Existing Disease. Sunders/Elsevier. Latest ed. 
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 آلوستانی استاد  ، کنترل دماي بدن و مکانیسم هاي دفاعی بدن تب  17- 18  15/11/98  1

 فرهادي استاد  مروري برگذشته   انیدانشجو فیتکال نییدرس و تع یمعرف  12- 13  16/11/98  2

 آلوستانی استاد  و راه هاي کنترل و درمان آن  انواع دیابت  17- 18  22/11/98  3

 فرهادي استاد  بیماري هاي شایع عفونی و راه هاي انتقال و درمان آن   12- 13  23/12/98  4

 فرهادي استاد  آناختالالت تیروید و راه هاي کنترل و درمان   12-13  30/11/98  5

 آلوستانی استاد  ناتومی و فیزیولوژي گوش آ  17-18  29/11/98  6

 آلوستانی استاد  ناتومی و فیزیولوژي و  بیماري هاي شایع چشم آ  17-18  6/12/98  8

 آلوستانی استاد  روش هاي تشخیصی و بررسی بیماري هاي جراحی و عوارض احتمالی آن   17- 18  13/12/98  

 فرهادي استاد  بیماري هاي شایع گوش و حلق و بینی   12- 13  14/12/98  9

 آلوستانی استاد جراحی هاي شایع کودکان و جراحی هاي اورژانسی ناشی از تروما   12- 13  20/1/99  10

 فرهادي استاد  بیماري هاي شایع چشم   17-18  21/12/98  11

 آلوستانی استاد اعمال جراحی رایج دستگاه هاي مختلف بدن   17- 18  26/1/99  12

اتومی و فیزیولوژي روش هاي معاینه و تشخیص بیماري هاي سیستم آن  12- 13  27/1/99  13
 عصبی 

 فرهادي استاد 

 الوستانی استاد  ضایعات عروقی و فضا گیر مغز افزایش فشار داخل جمجمه   17-18  2/2/99  14

 فرهادي استاد   ضربه ها، خونریزي ها و تومورهاي مغزي   12- 13  3/2/99  15

 آلوستانی استاد بیماري هاي اعصاب محیطی و نخاعانواع صرع و   17-18  9/2/99  16

  امتحان میان ترم و ارائه مقاالت مرتبط با مباحث  12- 13  10/2/99  17
 

 فرهادي استاد 

 آلوستانی استاد  مباخث باقی مانده بیماري هاي جراحی   17- 18  17/2/98  18

 فرهادي استاد   مباخث باقی مانده بیماري هاي جراحی   12- 13  18/2/98  19

 

   

 


