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 :دوره هذف کلی

 تٌاسلی -در اٍرشاًس ّای سیستن ػصبی ، گَارضی ٍ ادراری  در هرحلِ پیص بیوارستاًی یی با هفاّین ٍ اصَل کلی هراقبتْای فَریآضٌا 

 : نظری کلی جلساتاهذاف 

افسایص فطارداخل  ،هاًی  فَری در تغییرٍضؼیت َّضیاری ٍاقذاهات در ارزیابی ًحَُ، آضٌایی با آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی سیستن ػصبی  -1

 سکتِ هغسی ٍ جوجوِ ای

 تطٌج ٍاًَاع صرع ،هاًی فَری در سردرد ٍ سرگیجِ ٍ سٌکَپٍاقذاهات درارزیابی  ًحَُ ،آضٌایی با تؼریف –2

 حادپاًکراتیت حاد، کلِ سیستیت  ،ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری درضکن حاد ، اپاًذیسیت ، پریتًَیتًحَُ با تؼریف ، آضٌایی  -3

 ٍ آًَریسن ائَرت آضٌایی با تؼریف ، ػلل ، ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری دراًسذاد رٍدُ ، فتق ٍبیواری ػرٍقی ضکن -4

 ٍاقذاهات در هاًی فَری درگاستریت حاد ، زخن گَارضی ٍ خًَریسیْای گَارضیآضٌایی با تؼریف ، ػلل ، ارزیابی  -5

 ضکوی بیواریْای التْابی لگي ، آضٌایی با تؼریف ، ػلل ، ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری درسٌگ کلیَی ، چرخص بیضِ  -6

 نظری کلی جلساتاهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف   
 

فیسیَلَشی سیستن ػصبی ،ارزیابی ٍ اقذاهات درهاًی فَری در تغییرٍضؼیت َّضیاری ٍ افسایص فطار داخل آضٌایی با آًاتَهی ٍ  -5-5

 ٍسکتِ هغسیجوجوِ 

 :داًطجَ قادر باضذ 

 آًاتَهی قسوتْای سیستن ػصبی هرکسی را بیاى ًوایذ -1-1

 آًاتَهی قسوتْای سیستن ػصبی هحیطی را بیاى ًوایذ -1-2

 ز قسوتْای سیستن ػصبی هرکسی را بیاى ًوایذًحَُ ػولکرد ّریک ا -1-3

 ًحَُ ػولکرد ّریک از قسوتْای سیستن ػصبی هحیطی را بیاى ًوایذ  -1-4

 َّضیاری را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -1-5

 تغییر ٍضؼیت َّضیاری را در یک جولِ بیاى ًوایذ -1-6

 ػلل تغییر ٍضؼیت َّضیاری را دستِ بٌذی ًوایذ -1-7

 غیر ساختواًی تغییر ٍضؼیت َّضیاری را ًام ببرد چْار ػلت -1-8

 اقذاهات درهاًی در تغییر ٍضؼیت ػَضیاری را رکر ًوایذ-1-9

 ػَاهل هَحر در حفط فطار داخل جوجوِ را بیاى ًوایذ -1-11

 ػلل افسایص فطار داخل جوجوِ را ًام ببرد -1-11

 ػالئن افسایص فطار را رکر کٌذ -1-12

 ر داخل جوجوِ را بیاى کٌذػَارض افسایص فطا-1-13



 .اقذاهات درهاًی در افسایص فطار داخل جوجوِ ای را بیاى کٌذ -1-14

  در یک جولِ تؼریف ًوایذ سکتِ هغسی را  -1-15

 اًَاع سکتِ هغسی را دستِ بٌذی ًوایذ -1-16

 را ًام ببرد سکتِ هغسیػلل ایجاد کٌٌذُ  -1-17

 غیر ّوَراشیک را با ّن هقایسِ کٌذبالیٌی سکتِ هغسی ّوَراشیک ٍ ػالئن -1-18

  تَضییح دّذاهتیاز بٌذی سیٌسیٌاتی درتطخیص سریغ سکتِ هغسی را استفادُ از هقیاس رٍش  -1-19

 اقذاهات درهاًی در سکتِ هغسی ایسکویک را بیاى ًوایذ -1-21

 اقذاهات درهاًی در سکتِ هغسی ّوَراشیک را بیاى ًوایذ -1-21

 یواراى سکتِ هغسی را رکر کٌذرٍش اًتقال صحیح ب -1-22

 تطٌج ٍاًَاع صرع، آضٌایی با تؼریف ، ػلل ، ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری در سردرد ٍ سرگیجِ ٍ سٌکَپ -2

 داًطجَ قادر باضذ:

 اًَاع سردرد را دستِ بٌذی ًوایذ -1-2

 را ًام ببرد سر دردػلل ایجاد کٌٌذُ  -2-2

 ببردسردرد ّای ػرٍقی را ًام ػالئن  -3-2

 را تَضییح دّذ ّریک از سر درد ّای ػرٍقیاقذاهات درهاًی در  -4-2

  ػالئن سردرد ّای ػصبی را ًام ببرد -5-2

 اقذاهات درهاًی در سر درد ّای  ػصبی را تَضییح دّذ -6-2

 ػلل ایجاد سردردّای با هٌطا ػضَد را بیاى کٌذ -7-2

  ػالئن سردرد ّای ػضَی را ًام ببرد -8-2

 اهات درهاًی در سر درد ّای  ػضَی را تَضییح دّذاقذ -9-2

 سرگیجِ را در یک جولِ تَضییح دّذ -11-2

 اًَاع سرگیجِ را دستِ بٌذی ًوایذ -11-2

 ػلل سرگیجِ را ًام ببرد -12-2

 اقذاهات درهاًی در سرگیجِ را رکر ًوایذ -13-2

 سٌکَپ را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -14-2

 ٌکَپ را بیاى ًوایذػلل ایجاد کٌٌذُ س -15-2

 ػالئن بالیٌی سٌکَپ را رکر کٌذ -16-2

 اقذاهات درهاًی در سٌکَپ را بیاى ًوایذ -17-2

 تطٌج را در یک جولِ تؼریف ًوایذ-18-2

 هکاًیسن ایجاد تطٌج را تَضییح دّذ -19-2

  صرع را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -21-2

 ػلل ایجاد کٌٌذُ صرع را رکر کٌذ-21-2

 ٍ صرع را با ّن هقایسِ ًوایذ تطٌج-22-2

  اًَاع حوالت تطٌجی  ػوَهی ٍ هَضؼی را دستِ بٌذی ًوایذ -23-2

 هراحل حوالت تطٌجی را  بِ ترتیب ٍقَع اًْا رکر ًوایذ -24-2

 ػالئن اٍرا در حوالت تطٌجی را بیاى کٌذ -25-2



 اقذاهات دارٍیی در حوالت تطٌجی را بیاى ًوایذ-26-2

  دارٍیی ٍ حوایت کٌٌذُ در طی حوالت تطٌجی را رکر ًوایذ اقذاهات غیر  -27-2

 حادپاًکراتیت حاد، کلِ سیستیت  ،،آضٌایی با تؼریف ، ػلل ، ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری درضکن حاد ، اپاًذیسیت ، پریتًَیت -3

 :داًطجَ قادر باضذ

 ضکن حاد را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -1-3

 در ضکن حاد را بیاى ًوایذرٍش ارزیابی بیوار  -2-3

 درد ّای ضکوی را با ّن هقایسِ کٌذاًَاع  -3-3

 ضکوی را بیاى ًوایذ درد ّایػلل ایجاد  -4-3

 را ًام ببرد ضکن حادػالئن  -5-3

 را بیاى ًوایذ ضکن حاددر  کلیاقذاهات درهاًی  -6-3

 ًوایذ را بیاى اپاًذیسیتػلل ، ػالئن بالیٌی ٍ اقذاهات درهاًی فَری در -7-3

 را بیاى ًوایذ پریتًَیتػلل ، ػالئن  بالیٌی ٍ اقذاهات درهاًی فَری در  -8-3

 رٍش صحیح اًتقال بیواراى با تطخیص ضکن حاد را بیاى ًوایذ -9-3

  در یک جولِ تؼریف ًوایذ پاًکراتیت حاد -11-3

 را بیاى ًوایذ پاًکراتیت حادػلل ایجاد  -11-3

 را ًام ببرد ت حادپاًکراتی بالیٌی  ػالئن -12-3

 را بیاى ًوایذ پاًکراتیت حاداقذاهات درهاًی فَری در  -13-3

 کلِ سیستیت حاد در یک جولِ تؼریف ًوایذ -14-3

 ػلل ایجاد کلِ سیسیتیت حاد را بیاى ًوایذ -15-3

 رٍش ارزیابی ٍ تطخیص کلِ سیسیتیت حاد را بیاى ًوایذ -16-3

 را ًام ببردػالئن بالیٌی  کلِ سیستیت حاد  -17-3

 اقذاهات درهاًی فَری در کلِ سیستیت حاد را بیاى ًوایذ -18-3

 ضکوی ٍ آًَریسن ائَرتٍآضٌایی با تؼریف ، ػلل ، ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری دراًسذاد رٍدُ ، فتق  -4

 داًطجَ قادر باضذ:

 اًسذاد رٍدُ را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -1-4

 را ًام ببردػلل ضایغ اًسذاد رٍدُ  -2-4

 را تَضییح دّذ بیوار دچار اًسذاد رٍدًُحَُ ارزیابی  -3-4

 را بیاى ًوایذ اًسذاد رٍدُػالئن  ٍ ًطاًِ ّای  -4-4

 بیاى ًوایذرا  اًسذاد رٍدُقذاهات درهاًی در ا -4-4

 فتق را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -5-4

 را ًام ببرد فتق را در سٌیي هختلفاًَاع -6-4

 د کٌٌذُ فتق را بیاى ًوایذػلل ایجا-7-4

 را بیاى ًوایذ فتقػالئن ٍ ًطاًِ ّای  -8-4

 بیاى ًوایذ فتقاقذاهات درهاًی در  -9-4

 رٍش صحیح اًتقال بیواراى با تطخیص فتق را بیاى ًوایذ  -11-4

 آًَریسن ائَرت ضکوی را تؼریف ًوایذ -11-4



 ػلل آًَریسن ائَرت ضکوی را ًام ببرد-12-4

 را بیاى ًوایذ بیوار با تطخیص آًَریسن ائَرت ضکویًحَُ ارزیابی -13-4

 ا ًام ببردآًَریسن ائَرت ضکوی ر  ػالئن ٍ ًطاًِ ّای -14-4

 را بیاى ًوایذ آًَریسن ائَرت ضکوی اقذاهات درهاًی فَری در  -15-4

 رٍش صحیح اًتقال بیواراى با تطخیص آًَریسن ائَرت ضکوی را بیاى ًوایذ -16-4

 آضٌایی با تؼریف ، ػلل ، ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری درگاستریت حاد ، زخن گَارضی ٍ خًَریسیْای گَارضی -5

 داًطجَ قادر باضذ:

 گاستریت را در یک جولِ تؼریف ًوایذ-1-5

 گاستریت حاد ٍ هسهي را با ّن هقایسِ ًوایذ -2-5

 ػلل ایجاد کٌٌذُ گاستریت حاد را ًام ببرد -3-5

 اهات درهاًی فَری در گاستریت حاد را بیاى ًوایذ اقذ -4-5

 را بیاى ًوایذ گاستریت حادهراقبتْای الزم در  -5-5

 زخن گَارضی را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -6-5

 اًَاع زخن ّای گَارضی را دستِ بٌذی ًوایذ -7-5

 ػالئن بالیٌی زخن گَارضی هؼذُ ٍ دٍزادِّ را با ّن هقایسِ ًوایذ -8-5

 ل ایجاد کٌٌذُ زخن گَارضی را ًام ببردػل -9-5

  زخن ّای گَارضی را بیاى کٌذػَارض  -11-5

 اقذاهات درهاًی فَری در زخن گَارضی را بیاى ًوایذ -11-5

 را بیاى ًوایذ بیواراى با زخن گَارضیهراقبتْای الزم در  -12-5

 خًَریسی گَارضی را در یک جولِ تؼریف ًوایذ-13-5

 ای ّای گَارضی را دستِ بٌذی ًوایذاًَاع خًَریسّ -14-5

 ػالئن بالیٌی خًَریسی گَارضی فَقاًی ٍ تحتاًی را با ّن هقایسِ ًوایذ -15-5

 هلٌا را در یک جولِ تؼریف ًوایذ -16-5

 ّواتوس را بطَر صحیح تؼریف ًوایذ -17-5

 ّواتَضسی را بطَر صحیح تؼریف ًوایذ -18-5

 ِ ًوایذهلٌا ٍ ّواتَضسی را با ّن هقایس -19-5

 ػلل خًَریسیْای گَارضی را بیاى ًوایذ -21-5

 اقذاهات تطخیصی در خًَریسیْای گَارضی را ًام ببرد-21-5

 اقذاهات درهاًی فَری در خًَریسیْای گَارضی را بیاى ًوایذ -22-5

 دربیواریْای التْابی لگي ، آضٌایی با ارزیابی ٍاقذاهات در هاًی فَری درسٌگ کلیَی ، چرخص بیضِ  ، فیوَزیس ٍ پارافیوَزیس -6

 دانشجو قادر باشد:

 ػلل ایجاد کٌٌذُ سٌگْای کلیَی ٍ ادراری را ًام ببرد-1-6

 اًَاع سٌگْای کلیَی ٍ ادراری را ًام ببرد -2-6

 ػالئن بالیٌی درکَلیک کلیَی را بیاى کٌذ -3-6

 ًحَُ ارزیابی بیوار با کَلیک کلیَی را بیاى ًوایذ -4-6

 یصی در کَلیک کلیَی را بیاى ًوایذاقذاهات تطخ -5-6



 اقذاهات درهاًی فَری در کَلیک کلیَی را بیاى ًوایذ -6-6

 چرخص بیضِ را در یک جولِ تؼریف کٌذ-7-6

 ػلل ایجاد کٌٌذُ چرخص بیضِ را ًام ببرد -8-6

 ػالئن بالیٌی درچرخص بیضِ را بیاى کٌذ -9-6

 ًوایذ اقذاهات درهاًی فَری در چرخص بیضِ را بیاى -11-6

 رٍش صحیح اًتقال بیواراى با تطخیص چرخص بیضِ را بیاى ًوایذ -11-6

 فیوَزیس را در یک جولِ تؼریف کٌذ -6 -12

 ػلل ایجاد کٌٌذُ فیوَزیس را بیاى کٌذ -13-6

 ػالئن بالیٌی درفیوَزیس را بیاى کٌذ -14-6

 اقذاهات درهاًی فَری در فیوَزیس را بیاى ًوایذ -15-6

 َزیس را در یک جولِ تؼریف کٌذپارافیو -16-6

 ػلل ایجاد کٌٌذُ پارا فیوَزیس را بیاى کٌذ -17-6

 ػالئن بالیٌی درپارافیوَزیس را بیاى کٌذ -18-6

 اقذاهات درهاًی فَری درپارا فیوَزیس را بیاى ًوایذ -19-6

 بیواریْای التْابی لگي را در یک جولِ تؼریف کٌذ -21-6

 ی لگي را دستِ بٌذی ًوایذاًَاع  بیواریْای التْاب-21-6

 ػلل ایجاد کٌٌذُ بیواریْای التْابی لگي را بیاى کٌذ -22-6

 ػالئن بالیٌی در بیواریْای التْابی لگي را بیاى کٌذ -23-6

 اقذاهات تطخیصی در بیواریْای التْابی لگي را بیاى ًوایذ -24-6

 ًوایذاقذاهات درهاًی فَری در بیواریْای التْابی لگي را بیاى  -25-6

 رٍضْای پیطگیری از بیواریْای التْابی لگي را بیاى ًوایذ -26-6
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 1393اًتطارات سیویي دخت ، تْراى : .گرٍُ هترجویي  .اٍرشاًس ّای طبی پیص بیوارستاًی هیاًی  .چرهی ، ریچارد؛پَرتر،رابرت  ؛بلذسَ، برایاى  – 1
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 اصَل طب داخلی ّاریسَى . آخریي چاپ -3

 اصَل جراحی ضَارتس. آخریي چاپ -4
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  ستذریضیوه های 

 و پبسخ ، بحث گروهی  سخنرانی ، پرسش

 

 آموزضی  وسایل کمک

 وایت برد،  ، ویذیوپروشکتور ،  کتبة ، فیلن ، هوالش 
 

 ارزضیابی

  



 ساػت  تاریخ  نمره  روش 

  در طول ترم 1 کَئیس

 11-18 جلسه چهارم 4 آزهَى هیاى دٍرُ 

زمان امتحان   14 آزهَى پایاى ترم 

 پایان ترم
- 

  در طول ترم 1 ای کالسی ) کٌفراًس ، تحقیق ، ترجوِ ( فؼالیتْ

 

 مقررات درس و انتظارات از دانطجو :   

از داًطجَیاى ػسیس اًتظار هیرٍدکِ با تَجِ بِ اّویت ٍ حساسیت درس ٍ تٌَع هطالب ٍ هحذٍدیت زهاًی ٍ بِ هٌظَر بْرُ برداری ّر چِ   

 بیطتر بِ ًکات ریل تَجِ ًوایٌذ 

بغ هؼرفی ضذُ هراجؼِ ٍ هطالب کاهل بحج ّا را هطالؼِ ًوایٌذ ٍ در صَرت ٍجَد ّر گًَِ اضکال ٍ سَالی در ساػتْای بِ هٌا  - 1

 هطاٍرُ باهذرس هربَطِ هطرح ًوایٌذ 

 ی تأحیر دارد ( ببِ حضَر هٌظن تَام با آهادگی در توام جلسات اّویت دّیذ )غیبت درکالس در ارزضیا  - 2

 کالس ضرکت فؼال داضتِ باضیذ در بحج ّای گرٍّی – 3

 

 
1.  

 

 دانشکذه EDOنبم و اهضبی هذرس5                          نبم و اهضبی هذیر گروه5                            نبم و اهضبی هسئول              

 تبریخ ارسبل 5                              تبریخ تحویل5                                    تبریخ ارسبل5                            

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                               

 رینظجذول زمانبنذی 

  2کالس:              ضنبه ها دو    11-18  ساػت :        
    

 جلسه

 
 وسیله روش تذریس مذرس موضوع هر جلسه

1 
ٍ اقذاهات درهاًی در تغییرٍضؼیت َّضیاری سیستن ػصبی ارزیابی 

 سکتِ هغسی ٍ ٍ افسایص فطار داخل جوجوِ ای

 کتوروایت برد ویذیو پروش سخٌراًی ، بحج گرٍّی  ًادری پَر

 وایت برد ویذیو پروشکتور سخٌراًی ، بحج گرٍّی ًادری پَر تطٌج ٍاًَاع صرع ،سردرد ٍ سرگیجِ ٍ سٌکَپ 2

 ٍیذیَ پرٍشکتَرٍایت برد  سخٌراًی ، بحج گرٍّی ًادری پَر حادپاًکراتیت حاد، کلِ سیستیت  ،،ضکن حاد ، اپاًذیسیت ، پریتًَیت 3

 ٍیذیَ پرٍشکتَرٍایت برد  سخٌراًی ، بحج گرٍّی ًادری پَر امتحان میان ترم –ضکن  اًسذاد رٍدُ ، فتق ٍبیواری ػرٍقی 4

 وایت برد ویذیو پروشکتور سخٌراًی ، بحج گرٍّی ًادری پَر گاستریت حاد ، زخن گَارضی ٍ خًَریسیْای گَارضی 5

6 
سٌگ کلیَی ، چرخص بیضِ  ، فیوَزیس ٍ پارافیوَزیس بیواریْای 

 التْابی لگي

 ٍیذیَ پرٍشکتَرٍایت برد  سخٌراًی ، بحج گرٍّی پَر ًادری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


