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

 96-97اول :  حصیلینیمسال تحصیلی و سال ت

 رینظ د:نوع واح                        2       تعداد واحد:             1 فیزیوپاتولوژی داخلی : نام واحد درسی

زمان برگزاری                         نشانه شناسی و معاینات فیزیکی ، کلیه دروس علوم پایه یش نیاز:پ   

 7کالس شماره مکان برگزاری:  11-11 :ساعت  شنبهیک :کالس: روز

 

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر فاطمه یاری مسئول درس: 03 تعداد دانشجویان:
 13-12شنبه یک دانشجو:ساعات مشاوره با 

 و بافتت ممبنتد  گوارش ،کلیه ، تنفس، قلباین درس به دانشجویان کمک می کند تا با بیماریهای عمده  شرح دوره:
 تشخیص و درمان آنها آشنا شوند و این آگامی ما را در ارتباط با بارداری مای ممراه با اینگونه بیماری ما بکار گیرند.

 : درس هدف کلی

 ازمای اساسی و تشخیص حاالت انسان در منگام سالمت و بیماری بویژه زنان باردارشناخت نی .1
کاربرد یافته مای علمی و ارایه خدمات و آموزش به  بیماران  و یا زنان باردار و آسیب پذیر و فرامم آوردن کمک  .2

 مای پزشکی و ارجاع صحیح در موارد الزم
اخالقی و قتانونی در  ،پایبند بودن به رعایت موازین علمی تشخیص مسئولیت ما و محدودیت مای حرفه ای و  .0

 منگام ارایه خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمت آنها 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
در غیر  قلبی عروقیانواع بیماریهای  پیش آگهی و پیشگیری ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی .1

 حاملگی و حاملگی  آشنا شود .
در غیر  کلیهپیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .2

 حاملگی و حاملگی  آشنا شود.
در  و کبد  گوارششگیری انواع بیماریهای پیش آگهی و پی ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .0

 غیر حاملگی و حاملگی  آشنا شود.
در غیر حاملگی و  تنفسپیش آگهی و پیشگیری انواع  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .1

 حاملگی  آشنا شود.
در غیر بافت ممبند انواع بیماریهای  پیش آگهی و پیشگیری ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی .5

 حاملگی و حاملگی  آشنا شود.

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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  وظایف و تکالیف دانشجو:

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :

 روش نمره تاريخ ساعت

 و فعالیت کالسی  ، حضور وغیاب کوئیز %03 مرجلسه کالس 

 امتحان پایان ترم %73 طبق برنامه آموزش  

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد07آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 
 نمره درصد03شرکت فعال در کالس    نمره درصد -----انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

 -صححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     یحیتشر

  غلط

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

  

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

 بانگل. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم آخرین چاپکانینگهام و ممکاران، مامایی ویلیامز  .1
 .     طب ماریسون آخرین چاپ2

 طب سیسیل آخرین چاپ و سایر منابع روز   . 0
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای سیستم  15/11/91 1

 کلیه
 دکتر یاری

2 22/11/91 // // 
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// 

5 10/12/91 // // 

فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای سیستم  23/12/91 6
 کبد

// 

7 19/31/97 // // 
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 بافت ممبند
// 
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 تنفس
// 

11 11/32/97 // // 

12 20/32/97 // // 

فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای سیستم  03/32/97 13
 تقلب و عروق

// 

14 31/30/97 // // 

15 10/30/97 // // 

16 23/30/97 // // 

 // امتحان پایان ترم طبق تقویم امتحانات  17

 


