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 سمه تعالی اب

 
 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسلامی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1044سال تحصيلی   دوم لنيمسا 

 نياختلالات و تدو صيتشخ ،یتواند دانشجو را در بررس ی، ممختلف بدن یاندام ها شرفتهيپ یولوژيزياز ف یآگاه :شرح درس

 .ديمناسب آماده نما یپرستار ريتداب

مختلف  یاعمال دستگاه ها یجهت گسترش معلومات دانشجو در مورد چگونگ یريادگي یفراهم آوردن فرصت ها :هدف کلی

 زبور.م یبدن به اختلالات دستگاه ها یکيولوژيزيبدن در انسان سالم و واکنش ف

 : اهداف رفتاری

  در پايان دوره از دانشجوی گرامی انتظار می رود:

 را توضيح دهد.  و اعمال آن ،یسلول یغشا سلول، یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .1

 را بحث کند.  یاسکلت ،یعضلان یها دستگاه یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .2

 .را بحث کند عصبیتگاه دس یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .3

 را بيان کند.  قلب و عروق دستگاه یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .0

 شرح دهد.  تنفس دستگاه یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .5

 توضيح دهد.  گوارش دستگاه یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .6

 ی بحث کند. سلو تنا یادرار دستگاه یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .7

 شرح دهد.  بدن یها تيو الکترول عاتيما یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .8

 ی توضيح دهد. مترشحه داخل غدد یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .9

 بحث نمايد.  حواس یولوژيزيو ف یکل اصول یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .14

 ی شرح دهد. منيانعقاد و ا ،یشناس خون یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .11

 یولوژيزيپاتوف   نام درس: 

 2346113809کد درس: 

  واحد 1.5 تعداد واحد:

  ساعت( 26) نظری نوع واحد:

 ارشد پرستاریکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 ینيالب یداروشناس ازيهم ن:  يا همزمان پيشنيازدروس 

 ی پرستار

 2583تلفن داخلی دفتر: 

 )دکتر يزدانی( شنبه هادو ساعات حضور در دفتر:

 

دکتر فريدخت يزدانی،  ،دکتر پروانه اباذری : ينمدرس

 دکتر مهرداد آذربرزين

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

 فريدخت يزدانیدکتر  مسئول درس: 

دانشکده پرستاری  : کلاسمکان   

 13:34-15 ها شنبهيک  روز کلاس:

 ضمن هماهنگی با استاد درس :امتحان ميان ترم  تاريخ

 طبق برنامه گروه  تاريخ امتحان پايان ترم:
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 توضيح دهد.  دما ميو تنظ سميمتابول یولوژيزيو پاتوف شرفتهيپ یولوژيزيف .12

 .شيو نما یپرسش و پاسخ، بحث گروه ،یسخنران  :روش تدريس

 فعاليتهای دانشجويان:

 حضور به موقع و فعال در تمام جلسات درس؛ -

 شرکت در پرسش و پاسخ و بحث گروهی؛  -

 ئه ی کنفرانس های تعيين شده با جستجوی علمی ـ پژوهشی به روز ؛ ارا -

 ارائه خلاصه مقالات علمی مرتبط با عناوين درسی هنگام کنفرانس؛ -

 شرکت در آزمون های ميان دوره و پايان دوره؛ -

 یکتب یآزمون ها (Written Test ) 

  یشفاه یآزمون ها (Oral Test) 

  یاانهيرا یآزمون تعامل (Computer Interactive Examination) 

 آزمون ( پازلPuzzle Method) 

  مارياداره مشکل ب یالگو(PMP) 

 روش ارزيابی دانشجو

 نمره 5 و ارائه ی کنفرانسمشارکت فعال در کلاس 

 نمره 5 شرکت در آزمون ميان دوره

 14 شرکت در آزمون پايانی
 

 منابع درس: )آخرين چاپ(

1- Carol Mattson Porth. Pathophysiology: concepts of altered health states. Philadelphia: 
Lippincott Williams and Wilkins. 

2- Groer M. W. Advanced pathophysiology: Application to Clinical Practice. Philadelphia: 
Lippincott.  
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 جدول زمانبندی درس پاتوفيزيولوژی

 جلسه

 

 استاد مطالبرئوس  تاريخ

 خانم دکتر يزدانی معرفی طرح درس - 20/11/1044  .1

 خانم دکتر يزدانی و اعمال آن ،یسلول یغشا سلول، - 1/12/1044  .2

 خانم دکتر يزدانی ی اسکلتیعضلان دستگاه - 8/12/1044  .3

 خانم دکتر يزدانی دستگاه تنفس - 15/12/1044  .0

 خانم دکتر يزدانی دستگاه تنفس - 22/12/1044  .5

 خانم دکتر يزدانی گوارش دستگاه - 10/1/1041  .6

 خانم دکتر يزدانی حواس یولوژيزيو ف یاصول کل - 21/1/1041  .7

 خانم دکتر يزدانی یمنيانعقاد و ا ،یشناس خون - 28/1/1041  .8

 آقای دکتر آذربرزين دستگاه عصبی - 11/2/1041  .9

 آقای دکتر آذربرزين دستگاه قلب و عروق - 18/2/1041  .14

 خانم دکتر اباذری یو تناسل یدرارا دستگاه - 25/2/1041  .11

 خانم دکتر اباذری بدن یها تيو الکترول عاتيما - 1/3/1041  .12

 خانم دکتر اباذری یمترشحه داخل غدد - 8/3/1041  .13

 خانم دکتر اباذری دما ميو تنظ سميمتابول - 22/3/1041  .10

 


