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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 شناخت بیماریها:  نام درس

 2تعداد واحد: 

فوریتهای رشته تحصیلی: 
 پزشکی 

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی ناپیوسته

 

محل برگزاری: 
دانشکده پرستاری 

 ومامایی 

 

خانم مدرس: 
 عباسپور

 

 1400دوم نیمسال تحصیلی:

دانشکده  نام دانشکده:
 پرستاری ومامایی

فوریتهای  گروه آموزشی:
 پزشکی 

سه شنبه روز و ساعت برگزاری: 
 18-16ساعت

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

52229202 

 آدرس دفتر:
دانشکده 
پرستاری 

 ومامایی

 

آدرس 
 abbaspour8083@gmail.comایمیل:

 

 هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 را توضیح دهد بیماریهای شایع دستگاه تنفسی -1

 را توضیح دهد بیماریهای شایع دستگاه گوارش -2

 توضیح دهدرا  اسکلتی النی وبیماریهای جلسه شایع دستگاه عض -3
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 را توضیح دهد بیماریهای شایع سیستم عصبی -4

 را توضیح دهد بیماریهای دستگاه ادراری -5

 را توضیح دهد بیماریهای جلسه شایع خون -6

 را توضیح دهد بیماریهای شایع سیستم غدد و کبد -7

 را توضیح دهد بیماریهای شایع سیستم قلبی عروقی -8

 را توضیح دهد گوشبیماریهای شایع جلسه چشم و  -9

 را توضیح دهد بیماریهای جلسه شایع عفونی -10

 

  :منابع اصلی درس٭

 ول طب داخلی هاریسون، آخرین چاپ اص- 1

 -پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث، آخرین چاپ 2

 پرستاری داخلی جراحی الکمن، آخرین چاپ-  3

 

 

 :درس یفرع منابع

 وبینار آنالینسخنرانی ، مباحثه ای ، : سیتدر روش
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ن ترم محاسبه ارزشیابی به صورت کتبی با استفاده از ارائه تکالیف درسی ، امتحان میان ترم  و حضور در سامانه و دریافت به موقع دروس  وامتحان پایا مسوولیت های فراگیران:

 گرددمی

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره  4تکالیف درسی و دریافت به موقع مطالب از سامانه نوید :                 نمره  8: آزمون پایان ترم
 نمره   8امتحان میان ترم)خود آزمونها(    : 

 

 

(نمره درس صفر خواهد  17/4درصورت غیبت بیش از حد مجاز) سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 شد./

 

 

 1400سال اول/دوم شناخت بیماریها  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشجو سرفصل مربوط 

بیماری  به بیماری

انسدادی مزمن ریه ، 

آمبولی ریه و عفونت های 

را از کتب معرفی  تنفسی

شده و مقاالت مرتبط 

 مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و اقدامات الئم شناخت علل، ع -1

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای مزمن انسدادی ریه 

روش تشخیص و اقدامات  عالیم شناخت علل،  -2- 

 درمانی و مراقبتی در آمبولی ریه

تشخیص و اقدامات ، روش عالیم شناخت علل،- -3 

 درمانی و مراقبتی در عفونتهای تنفسی

16-18 3/12/1400 1 

دانشجو سرفصل مربوط 

بیماری ادم ریه ، سل به 

را از کتب ریه ، کانسر ریه 

معرفی شده و مقاالت 

 مرتبط مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

روش تشخیص و اقدامات  عالیم ،شناخت علل، -1

 درمانی و مراقبتی در ادم ریه 

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل،  -2-

 در سل ریوی  درمانی و مراقبتی

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل،  -3

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای بدخیم سیستم تنفسی

16-18 10/12/1400 2 

دانشجو سرفصل مربوط 

التهابی روده به بیماریهای 

را از کتب معرفی و معده 

شده و مقاالت مرتبط 

 مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

روش تشخیص و  عالیم ،شناخت علل،  -1

اقدامات درمانی و مراقبتی در بیماریهای 

 التهابی روده

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل، -  -2 

 مراقبتی در زخم گوارشی و گاستریتدرمانی و 

16-18 17/12/1400 3 

دانشجو سرفصل مربوط 

پریتونیت و انسداد روده به 

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل، -1

 درمانی و مراقبتی در پریتونیت
16-18 24/12/1400 4 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

را از کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

تشخیص و ، روش عالیمشناخت علل،   -2

اقدامات درمانی و مراقبتی در اختااللت 

 .انسدادی روده

دانشجو سرفصل مربوط 

استئوپروز ، به بیماریهای 

را از استئوماالسی ، پاژه 

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و اقدامات عالیمشناخت علل، -1

مراقبتی در بیماریهای شایع اندام فوقانی و درمانی و 

 تحتانی

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل، -2 

 درمانی و مراقبتی در استئوپروز

، روش تشخیص و عالیم شناخت علل، -  -3

   یالساقدامات درمانی و مراقبتی دراستئوما

، روش تشخیص و عالیم شناخت علل،  -4

 بیماری پاژهاقدامات درمانی و مراقبتی در 

16-18 16/1/1401 5 

دانشجو سرفصل مربوط 

استئومیلیت به بیماریهای 

،آرتریت روماتوئید ،کانسر 

سیستم عضالنی اسکلتی 

را از کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و عالیم شناخت علل،  -1

اقدامات درمانی و مراقبتی در استئومیلیت 

، روش تشخیص و عالیم شناخت علل،  -2

اقدامات درمانی و مراقبتی در آرتریت 

 روماتوئید

، روش تشخیص و عالیم شناخت علل،  -2

اقدامات درمانی و مراقبتی در آرتریت 

 روماتوئید استئوآرتریت

، روش تشخیص و عالیم شناخت علل،   -3

قبتی در بیماریهای اقدامات درمانی و مرا

 لتیاسک ضالنیبدخیم سیستم ع

16-18 23/1/1401 6 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشجو سرفصل مربوط 

بیماریهای عروقی مغز به 

را از ، تشنج ، وسردرد 

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

روش تشخیص و  عالیم وشناخت علل،  -1

اقدامات درمانی و مراقبتی در کاهش سطح 

 هوشیاری

، روش تشخیص و عالیمشناخت علل،  -2

الالت درمانی و مراقبتی در اخت اقدامات

 عروق مغزی

، روش تشخیص عالیم شناخت علل،   -3

 اقدامات درمانی و مراقبتی در تشنج

، روش تشخیص عالیم شناخت علل،   -4

 اقدامات درمانی و مراقبتی در انواع سردرد

16-18 30/1/1401 7 

 امتحان میان ترم 
خانم 

 عباسپور

روش تشخیص و اقدامات  عالیم وشناخت علل، - 1

 درمانی و مراقبتی در پارکینسون

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل، - 2

 درمانی و مراقبتی در ام اس

، روش تشخیص و عالیم شناخت علل، - 3  3

 4اقدامات درمانی و مراقبتی در میاستنی گراو 

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل، -  4

 گیلن بارهدرمانی و مراقبتی در 

16-18 6/2/1401 8 

دانشجو سرفصل مربوط 

نارسایی حاد به بیماریهای 

ومزمن کلیه و سنگ کلیه 

را از کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل،  -1-

 درمانی و مراقبتی در نارسایی حاد کلیه

، روش تشخیص و اقدامات عالئمشناخت علل، - 2 

  درمانی و مراقبتی در نارسایی مزمن کلیه

16-18 20/2/1401 9 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

، روش تشخیص و اقدامات عالئمشناخت علل، -3

  درمانی و مراقبتی در نارسایی مزمن کلیه

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل،   -4-

 سنگ کلیه تالبهدرمانی و مراقبتی در بیمار مب

دانشجو سرفصل مربوط 

گلومرولونفریت ، به 

سندرم نفروتیک و 

را از عفونتهای ادراری 

کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

روش تشخیص و اقدامات  عالیم وشناخت علل، - 1

 درمانی و مراقبتی در گلومرولونفریت

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل، -  2

مراقبتی در سندرم نفروتیک آشنایی با درمانی و 

 ناهنجاریهای مادرزادی کلیه

، روش تشخیص و اقدامات عالیمشناخت علل،   3

 درمانی و مراقبتی در عفونتهای دستگاه ادراری

روش تشخیص و اقدامات  عالیم شناخت علل،   4

درمانی و مراقبتی در بیماریهای بدخیم سیستم 

 ادراری

16-18 27/2/1401 10 

و سرفصل مربوط دانشج

سیستم به بیماریهای 

خونی ،تاالسمی ،همو 

را از کتب فیلی و آنمی 

معرفی شده و مقاالت 

 مرتبط مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

روش تشخیص و اقدامات  عالیم وشناخت علل، - 1

 انعقادی تالالتدرمانی و مراقبتی در اخ

روش تشخیص و اقدامات  عالیم وشناخت علل، - 2 

 سمیتاالدرمانی و مراقبتی در 

، روش تشخیص و اقدامات الیمشناخت علل، ع- 3 

 درمانی و مراقبتی در هموفیلی

روش تشخیص و اقدامات  عالیم شناخت علل، - 5

 درمانی و مراقبتی در انواع آنمی

16-18 3/3/1401 11 
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، روش تشخیص و عالیم شناخت علل، - 5 

 انواع لوسمیاقدامات درمانی و مراقبتی در 

دانشجو سرفصل مربوط 

کبد و به بیماریهای 

تیروئید ،غدد هیپوفیز 

را از کتب معرفی ،آدرنال 

شده و مقاالت مرتبط 

 مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص شایع سیستم عالیم شناخت علل، - 1

غدد و کبد و اقدامات درمانی و مراقبتی در بیماریهای 

 تیروئید

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل،- 2 

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای غدد آدرنال

روش تشخیص و اقدامات  عالیم شناخت علل، - 3 

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای غدد هیپوفیز

16-18 10/3/1401 12 

دانشجو سرفصل مربوط 

کبد و دیابت به بیماریهای 

ده و را از کتب معرفی ش

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل،  -1-

 درمانی و مراقبتی در دیابت

، روش تشخیص و اقدامات الیم شناخت علل، ع -- 2 

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای کبد

16-18 17/3/1401 13 

دانشجو سرفصل مربوط 

گوش و به بیماریهای 

را از کتب معرفی چشم 

شده و مقاالت مرتبط 

 مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و الیم شناخت علل، ع -1

 الالت اقدامات درمانی و مراقبتی در اخت

 گوش

روش تشخیص و اقدامات  عالیم وشناخت علل، - 2 

درمانی و مراقبتی در بیماریهای چشم (گلوکوم، 

 کاتاراکت

16-18 24/3/1401 14 
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دانشجو سرفصل مربوط 

عروق کرونر به بیماریهای 

 و بیماری مادرزادی قلب 

را از کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و اقدامات عالیم شناخت علل، - 1

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای عروق کرونر

، روش تشخیص و اقدامات الیم شناخت علل، ع- 2 

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای مادرزادی قلب

روش تشخیص و اقدامات  عالیم شناخت علل، - 3 

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای عفونی قلب

16-18 31/3/1401 15 

دانشجو سرفصل مربوط 

دریچه قلب به بیماریهای 

را از کتب و نارسایی قلبی 

معرفی شده و مقاالت 

 مرتبط مطالعه نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و اقدامات عالیمشناخت علل، - 1

 های قلبه درمانی و مراقبتی در بیماریهای دریچ

روش تشخیص و اقدامات  عالیم و شناخت علل، - 2 

 درمانی و مراقبتی در نارسایی قلبی

روش تشخیص و اقدامات  عالیم و شناخت علل، - 3 

 درمانی و مراقبتی در بیماریهای عروق

16-18 7/3/1401 16 

دانشجو سرفصل مربوط 

هپاتیت ، به بیماریهای 

ایدز، بیماریهای مقاربتی 

را از کتب معرفی شده و 

مقاالت مرتبط مطالعه 

 نماید.

خانم 

 عباسپور

، روش تشخیص و الیم شناخت علل، ع- -1

 – والنزااقدامات درمانی و مراقبتی در آنف

، روش تشخیص و الیمشناخت علل، ع -2

 و مراقبتی در انواع هپاتیت اقدامات درمانی

، روش تشخیص و الیمشناخت علل، ع  -3

 اقدامات درمانی و مراقبتی در ایدز

، روش تشخیص و الیم شناخت علل، ع  -4

 اقدامات درمانی و مراقبتی در سیفلیس

، روش تشخیص و الیم شناخت علل، ع  -5

 اقدامات درمانی و مراقبتی در سوزاک

16-18 14/3/1401 17 
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          26/2/1401تاریخ امتحان میان ترم:       ٭

 براساس تاریخ اعالمی توسط آموزش دانشگاه تاریخ امتحان پایان ترم:٭    

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


