
 ن را فکرت آموختبه نام آنکه جا

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 
   

 

 2پیوسته مامایی ترم ناکارشناسی   حصیلی:ت یرشتهو مقطع  گروه آموزشی:         مامایی-پرستاری        دانشکده:

 96-97اول :  حصیلینیمسال ت

 نظری د:نوع واح   1       تعداد واحد:                      جراحی در بارداری  داخلی : نام واحد درسی

زمان برگزاری                         نشانه شناسی و معاینات فیزیکی ، وس علوم پایهکلیه در یش نیاز:پ   

 8کالس شماره مکان برگزاری:  11-11 :ساعت  شنبهیک :کالس: روز

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر فاطمه یاری مسئول درس: 03 تعداد دانشجویان:

 13-11شنبه یک ساعات مشاوره با دانشجو:

شناخت نیازهای اساسی زنان باردار مبتال بهه بیماریاهای داخلهی و حراحهی و ا هرات  ن در بهارداری و  ح دوره:شر

ایهت اوهول اخال هی و زایمان وبالعکس و فراهم  وردن کمک پزشکی الزم باتاکید بر شناخت مسئولیتاا براساس رع
 موازین اسالمی

 

 بینابینی:اهداف 
 دهند . ارزیابی وضعیت مادر  راتوضیح .1

 رابیان کنند .   لبی عرو یچگونگی مرا بت از مادران مبتال به بیماری  -1

 رابیان کنند . ریویچگونگی مرا بت از مادران مبتال به بیماری  -0
 رابیان کند . اعصاب و روانبیماریاای و مرا بت از مادران مبتال به  صیتشخ -1

 بارداری وزایمان راشرح دهد . انواع بیماریاای گوارشی شایع بویژه کبد در  -5

 انواع کم خونی ها ودرمان  ن در بارداری  راتوضیح دهند .  -1
 کنند . انیبدر بارداری را با بیماریاای غدد  برخورد یچگونگ -7

 رابیان کند . کلیهبیماریاای و مرا بت از مادران مبتال به  صیتشخ -8

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   یزی شدهسخنرانی برنامه ر   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :

 روش نمره تاريخ ساعت

 و فعالیت کالسی  ، حضور وغیاب کوئیز %03 هرحلسه کالس 

 ترم میانامتحان  %73 طبق برنامه  موزش  
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 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درود07 زمون پایان ترم   نمره درود ------ زمون میان ترم 

 نمره درود03شرکت فعال در کالس    نمره درود -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

 گلبان. تاران: انتشارات )ناشر(، مترحم  خرین چاپکانینگاام و همکاران، مامایی ویلیامز  .1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر یاری انواع کم خونی 11/1/91 1

 //  یادرار یو مجار هیکل یاایماریب 1/7/91 1

 // بیماریاای گوارش  9/7/91 0

 // بیماریاای کبد 11/7/91 1

 // غددبیماریاای  10/7/91 5

 // ریهبیماریاای  03/7/91 ...

 //  لبی عرو یبیماریاای  7/8/91 ....
 // بیماریاای اعصاب 11/8/91 ....

 


