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    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 0311 - 0011سال تحصيلی  دوم لنيمسا

 آشنا داخلی بیماریهای از پیشگیری و بیماری هر به مربوط شایع تشخیصی آزمایشات اتیولوژی، بیماریها، تعریف با دانشجو درس این در :مقدمه

 و اورتوپدی چشم و گوش، کلیه، غدد، گوارش، پوست، اعصاب، تنفس، قلب، های سیستم به مربوط مباحث به درسی واحد این در .شد خواهد
 .شود می پرداخته مفاصل

 .بیماریها و سالمت هنگام در انسان حاالت شناخت و بیماریها مفاهیم و کلیات با آشنایی :هدف کلی

 :        رفتاریاهداف 
 :باشد قادر دانشجو است امید کلی اهداف به توجه با درسی واحد این پایان در

 ادرار مجاری و کليه

 .دهد توضیح را ادرار مجاری و کلیه دستگاه فیزیولوژی و آناتومی از ای خالصه .1

 .دهد شرح را ادرار مجاری و کلیه بیماریهای شایع عالیم و تشخیصی تستهای .2

 پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، تعریف، ذکر با را( پیلونفریت کلیه، آبسه سیستیت،)  ادراری سیستم عفونی اختالالت انواع .3

 . دهد شرح درمان و ها نشانه و عالئم
 .دهد شرح درمان و عالئم پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، ذکر با را ادراری سنگهای و ادراری سیستم تومورهای انواع .4

 .دهد توضیح درمان و اتیولوژی تعریف، ها، نشانه و عالئم ذکر با راصدمات سیستم ادراری  و کیستیك پلی کلیه های بیماری .5

 .دهد توضیح درمان و اتیولوژی تعریف، ها، نشانه و عالئم ذکر با را و گلومرولونفریت هیدرونفروز، نفرواسكلروز بیماری .6

 :تنفس

 .دهد توضیح را تنفس دستگاه فیزیولوژی و آناتومی از ای خالصه .1

 .دهد شرح را تنفس بیماریهای شایع عالیم و تشخیصی تستهای .2

 و عالئم پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، تعریف، ذکر با را ) ...و  فارنژیت،الرنژیت،سینوزیت(  فوقانی تنفس سیستم شایع اختالالت انواع .3
 .دهد توضییح درمان و ها نشانه

 و عالئم پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، تعریف، ذکر با را ) ...و  آتلكتازی،آمفیزم،برونشیت( تحتانی تنفس سیستم شایع اختالالت انواع .4
 دهد شرح درمان و ها نشانه

 .نماید توصیف تشخیص و عالیم ذکر با را ریه آبسه و پنومونی نظیر ریه عفونی های بیماری .5

 .دهد شرح درمان و تشخیص ، عالیم ذکر با را جنب فضای های بیماری .6

 
 آشنايی با بيماريهای داخلی و مراقبتهای آن :نام درس

 0: تعداد واحد

 نظری :نوع واحد

 اتاق عملکارشناسی : رشته تحصيلیمقطع و 

 2، فيزيولوژی 2تشريح  :يا همزمانپيشنياز دروس 
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 .متعاقباً اعالم می گردد :مجازی  ساعات حضور در دفتر
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 .دهد توضیح درمان اتیولوژی، تعریف، ها، نشانه و عالئم ذکر با را ریه سرطان بیماری  .7

 :اعصاب
 .آناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی را شرح دهد .1

 .اختالالت ناشی از افزایش فشار داخل جمجمه و مراقبتهای مربوط به آنها را لیست نماید .2

 .بندی نماید انواع خونریزی های مغزی را بر اساس مكان دسته .3

 .هوشیاری و عدم هوشیاری را با هم مقایسه نماید .4

 .مراحل عدم هوشیاری را با ذکر مشخصه هر مرحله طبقه بندی نماید .5

 .مراحل اختالالت خون رسانی مغز را به ترتیب نام ببرد .6

 :قلب
 .آناتومی و فیزیولوژی قلب را در یك صفحه شرح دهد .1

 .عروق هر قسمت نام ببرد نحوه خون رسانی قلب را با ذکر مشخصات .2

 .نارسایی های قلبی را دسته بندی نماید .3

 انواع کاردیومیوپاتی را با ذکر دلیل هر کدام نام ببرد .4

 .عفونتهای قلبی را با ذکر دلیل و عالیم هر کدام دسته بندی نماید .5

 :چشم و گوش و حلق و بينی
 .آناتومی و فیزیولوژی اجزای چشم را نام ببرید .1

 .فیزیولوژی گوش را نام ببردآناتومی و  .2

 .انواع بیماری های چشم را با ذکر عالیم دسته بندی نماید .3

 .انواع بیماری های گوش خارجی میانی و داخلی را با ذکر عالیم دسته بندی نماید .4

 .بیماری های شایع حلق و بینی را ببا ذکر عالیم دسته بندی نماید .5

 :پوست

 .دهند شرح را پوست فیزیولوژی و آناتومی از ای خالصه .1

 توجه با را پرستاری مراقبتهای و عوارض درمان، تشخیص، عالیم، ذکر با را( التهابی، عفونی، ترشحی و تاولی) پوست شایع بیماریهای  .2

 .نمایند توصیف پرستاری فرایند به

 :گوارش

 .دهد شرح را گوارش سیستم فیزیولوژی و آناتومی از ای خالصه .1

 .دهد شرح را گوارشی بیماریهای شایع عالیم و تشخیصی تستهای  .2

 زخم گاستریت، ( معده و )ریفالکس و آشاالزی دیسفاژی،( مری ،)بزاقی غدد و دندان دهان، اختالالت( جذب و هضم اختالالت  .3

 .دهد شرح درمان و عالئم پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، ذکر با را )معده سرطان و معده

 اتیولوژی، ذکر با را )گاستروآنتریت و پریتونیت آپاندیسیت، کرون، اسهال، اولسراتیو، کولیت نظیر( ای روده اختالالت انواع .4
 .دهد شرح درمان و عالئم پاتوفیزیولوژی،

 اتیولوژی، ذکر با را پذیر تحریك روده سندرم و روده انسداد روده، دیورتیكول هرنی، روده، سرطان شامل روده بیماریهای انواع .5

 .دهد شرح درمان و عالئم پاتوفیزیولوژی،

 درمان و عالئم پاتوفیزیولوژی، اتیولوژی، ذکر با را آنورکتال سرطان پیلونیدال، کیست هموروئید، نظیر آنورکتال اختالالت  .6

 .دهد شرح

 غدد

 .نماید بیان سطر چند در آنرا تشخیصی تستهای و متابولیك سیستم فیزیولوژی و آناتومی از ای خالصه .1

 .دهد توضیح را درمان و مراقبت تشخیص، عالیم، ذکر با را آدرنال و پاراتیروئید تیروئید، هیپوفیز، غدد اختالالت .2

 .دهد توضیح را درمان و مراقبت تشخیص، عالیم، ذکر با را پانكراس اختالالت  .3

 .کند توصیف درمان و مراقبت تشخیص، عالیم، ذکر با را دیابت بیماری .4

 

 :رتوپدیا

 .دهد توضیح را اسكلتی عضالنی سیستم اختالالت در تشخیصی های تست انواع .1

 .دهد توضیح را )نقرس و پاژه بیماری استئوماالسی، استئوپروز،( استخوان متابولیك اختالالت .2



 کند بیان را استخوان تومورهای انواع .3
 .دهد توضیح را اسكلرودرمی و لوپوس روماتوئید، آرتریت استئوآرتریت، .4

 :تدريس روش

 گروهی بحث و پاسخ و پرسش سخنرانی،

 :فراگيران فعاليتهای

 آنالین و بحث گروهی( ش آزمون و پس آزمونپی)شرکت در پرسش و پاسخ  -2درس؛ آنالین در تمام جلسات و کامل فعال ، حضور به موقع -1
 پژوهشی جدیده های منابع و یافت بر اساس پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی -3

 :روش ارزشيابی

 :ترم و پایان ترم به شرح زیر می باشد نحوه تقسیم بندی مطالب و نمره گذاری جهت آزمون های میان

  

 آزمون پایان ترم آزمون میان ترم مباحث درسی
 جستجوی علمی ـ پژوهشی

 (نمره اضافی)

 - 7 (3)، تنفس (02.2)، پوست (2222)کلیه 

 نمره 1
 6775 - (2222)و غدد ( 2222)ارتوپدی ، (2222)گوارش 

 - 475 (2222)و اعصاب ( 2222)قلب 

 1775 - (02.2)چشم و گوش وحلق و بینی 

 

 

 :نابع اصلی درسم
-1 Brunner, Medical surgical nursing, Philadelphia: co. 2018  

2- Black , Medical surgical nursing. Philadelphia: sanders, co. 2014 
3-Polaski,A.L.,Tatro,,S.E.,Luckmanns,Core principle and practice of medical Surgical 
Nursing.Philadelphia. 

 :منابع جهت مطالعه بيشتر
1-Lemone P .Burke. Medical surgical nursing critical – thinking in client care .fourth edition 
.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  آشنایی با بیماریهای داخلی و مراقبتهای آنجدول زمانبندی درس 

 روزهای شنبهدر 

 

 

 جلسه تاریخ ساعت مبحث مدرس رئوس مطالب

های تست بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری ـ   کوتاه معرفی طرح درس ـ مرور

 ـ مروری بر اختالالت عفونی سیستم ادراری ـ  شایع و نشانه های تشخیصی و عالئم

 سنگهای دستگاه ادراری
8ـ   00:02 کلیه خانم ناصری  2/02/11 0 

هیدرونفروز ـ بیماریهای عروقی سیستم ادراری ـ  ـگلومرولونفریت ـ کلیه پلی کیستیک 

ـ روش های ( سرطان کلیه و مثانه)صدمات سیستم ادراری ـ  تومورهای دستگاه ادراری 

 انحراف مسیر ادرار
8ـ   00:02 کلیه خانم ناصری  

1/02/11 
2 

 بر ـ مروری پوست و شناخت بررسی ـ پوست فیزیولوژی و آناتومی بر مروری

 آکنه( ترشحی اختالالت -  )پسوریازیس و ها درماتیت)پوست  التهابی اختالالت

 های ویروسی، عفونت ـ( زخم، فولیکولیت زرد( باکتریایی های ـ عفونت )ولگاریس

 پوستانگلی پوست ـ  اختالالت تاولی  و قارچی

8ـ   00:02 پوست خانم ناصری  01/02/11 3 

 بدخیمی های پوست

  . تشخیصی های تنفس و تست سیستم فیزیولوژی و برآناتومی مروری
 خانم ناصری

 ـ پوست 

 تنفس
8ـ   00:02  

23/02/11 
0 

COPD   الرنکس تنفسی و سرطان های ـ عفونت 
8ـ   00:02 تنفس خانم ناصری  00/0/0011 2 

 سینه تومورهای قفسه ـ ریوی ادم
8ـ   00:02 تنفس خانم ناصری  20/0/0011 1 

و نشانه  های تشخیصی و عالئمتستمروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم گوارش ـ  

اختالالت معده  -ـ اختالالت دهان، دندان و غدد بزاقی ـ اختالالت مری  شایع های

 ( گاستریت، زخم معده و سرطان معده)
8ـ   00:02 گوارش خانم ناصری  28/0/0011 . 

 بیماریهای آپاندیسیت، دیورتیکولیت، پذیر، تحریک روده سندرم(روده  اختالالت

8ـ   00:02 گوارش خانم ناصری (سرطان کولورکتال پیلونیدال، کیست هموروئید،( آنورکتال  اختالالت -)روده التهابی  0/2/0011 8 

 اختالالت ـ اسکلتی عضالنی سیستم اختالالت در آزمایشگاهی و تشخیصی های تست

8ـ   00:02 ارتوپدی خانم کهنگی )نقرس و پاژه بیماری استئوماالسی، استئوپروز،)استخوان  متابولیکی  00/2/0011 1 

 ـ استخوانی ـ تومورهای  )عفونی آرتریت استئومیلیت،( استخوانی های عفونت

8ـ   ارتوپدی خانم کهنگی اسکلرودرمی و روماتوئید، لوپوس آرتریت استئوآرتریت،  00:02 08/2/0011 01 

بیماری های هیپوفیز ـ  -مروری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم غدد درون ریز  

 بیماری های تیروئید و پاراتیروئید

خانم دکتر 

 اباذری
8ـ   00:02 غدد  22/2/0011 00 

بیماری های آدرنال بیماری های پانکراس ـ  خانم دکتر  

 اباذری
8ـ   00:02 غدد  0/3/0011 02 



 جدول زمانبندی درس آشنايی با بيماريهای داخلی و مراقبتهای آن 

 آقای دکتر آذربرزين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خواهد شد مربوطه متعاقباً اعالمبا هماهنگی استاد مربوط به مباحث فوق تاریخ و ساعات برگزاری جلسات. 

 جلسه مبحث مدرس رئوس مطالب

 آزمایشات تشخیصی -مروری بر آناتومی و فیزیولوژی قلب
 0 قلب دکتر آذربرزین

 خونرسانی قلب و بیماری های ایسکمیک قلبی
 2 قلب دکتر آذربرزین

 بیماری های عفونی و التهابی قلب  -نارسایی قلبی
 3 قلب دکتر آذربرزین

 کاردیومیوپاتی ها
 0 قلب دکتر آذربرزین

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی و آزمایشات تشخیصی سیستم 

 اعصاب دکتر آذربرزین عصبی
2 

 افزایش فشار داخل جمجمه
 1 اعصاب دکتر آذربرزین

 هوشیاری و عدم هوشیاری -صدمات عروقی مغز
 . اعصاب دکتر آذربرزین

 بیماری های شایع سیستم عصبی
 8 اعصاب دکتر آذربرزین

 مروری بر آناتومی و فیزیولوژی و آزمایشات تشخیصی چشم
 1 چشم دکتر آذربرزین

 شبکیه و آسیبهای چشم -عدسی -بیماری های شایع قرنیه
 01 چشم دکتر آذربرزین

 - تشخیصی گوشمروری بر آناتومی و فیزیولوژی و آزمایشات 

بیماری های شایع  -میانی و داخلی -بیماری های شایع گوش خارجی

 حلق و بینی

 00 گوش و حلق و بینی دکتر آذربرزین


