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                  مامایی  کارشناسی چهارمترم   حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ماماییگروه آموزشی:        ده:پرستاری و مامایی خرم آباد دانشک
 96-97 دوم:نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

د:نوع واح  2        تعداد واحد:                          2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی : نام واحد درسی

 1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی یا همزمان : یش نیازپ   نظری 

 دانشکده  6کالس شماره  مکان برگزاری: 14-16 :ساعت شنبهیک:روز                   4زمان برگزاری کالس:

   :دکتر جنانی اساتید دکتر جنانی درس: مسئول           نفر18 تعداد دانشجویان:

    10-12ودوشنبه  10-12شنبه یک عات مشاوره با دانشجو:سا

با بیماریهای عمده خون ، غدد ، اعصاب و بافت همبند و علل ، نحوه ، در طول این درس دانشجویان  شرح دوره:

 ی گیرد. تشخیص و درمان آنها آشنا می شود و این آگاهیها را در ارتباط با بارداریهای همراه با اینگونه بیماریها بکار م

 

شناخت نیازهای اساسی وتشخیص حاالت انسان در سالمت و بیماری  وبویژه درزنان باردار مبتال به هدف کلی: 

بیماریهای داخلی و جراحی و اثرات آن در بارداری و زایمان وبالعکس و فراهم آوردن کمک پزشکی الزم باتاکید بر 

 ایت اصول اخالقی و موازین اسالمیشناخت مسئولیتها ومحدودیت های حرفه ای براساس رع

 

 بینابینی:اهداف 
 پس از اتمام دوره از دانشجو انتظار می رود : 

 انواع کم خونی  راتوضیح دهند .   -1

 چگونگی پیشگیری و مراقبت از مادران مبتال به بیماری انعقادی رابیان کنند .  -2

 االموس و هیپوفیزراتوضیح دهند . تشخیص و مراقبت از مادران مبتال به بیماریهای هیپوت -3

 بیماریهای تیروئید رابیان کند .و مراقبت از مادران مبتال به  صیتشخ -4

 انواع بیماری دیابت شایع بویژه در بارداری وزایمان راشرح دهد .  -5

 انواع بیماریهای داخلی اعصاب   راتوضیح دهند .  -6

 کنند . انیبدر بارداری را بر خورد با بیماریهای بافت همبند  یچگونگ -7

 .دهند  حیراتوض بیماریهای اعصاب و روان شایع در بارداری و زایمان-8

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

 ----------------- ید()لطفاً نام ببر سایر موارد
 

 
 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:
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 کالس در بموقع حضور -1

 درکالس وبانشاط فعال حضور --2

 نماید خاموش خودرا موبایل -3

 نماید. شرکت کالس در باآمادگی بعدی جلسات در -4

 .بپرهیزد درکالس وهمهمه شلوغی زا - 5

 وبی انجام دهد.امورمحوله و فعالیتهای درسی را به موقع و بخ -6

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد80آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شرکت فعال در کالس    نمره درصد10انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

.تهااران قاضاای جهااانی و قطبی، ترجمااه دکتر2014ارداری و زایمااان ویلیااامز. باا لوانو،بلومکانینگهااام،-1

  1394گلبانانتشارات 

 1389:نشرارجمند، ،تهرانیدنفورث.مترجمهاولدان و بوذر یزنان و مامائ یهایماری.بتس،رونالدیگ-2

: نتهاارا فرحناااز قاساامیلیناادا. درساانامه جااامع مامااایی، ترجمااه مهاارداد صااالحی  و-نباات روت و بااراون- 3

 1394، حیدریانتشارات 

 1392تالیف مهرداد صالحی  و همکاران PHD.درسنامه بهداشت باروری و4

 .طب هاریسون آخرین چاپ5

 .طب سیسیل آخرین چاپ6
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 

15/11/96 

فیزیو پاتولوژی وتعریف 

شخیص کم وتقسیم بندی و ت

خونی و مکانیسم های 

جبرانی و...
 

 دکتر جنانی 

2 
22/11/ 

انواع آنمی )فقر آهن 

،مگالوبالستیک،همولتیک 

و..(
 

 دکتر جنانی

3 
29/11/ 

انواع اختالالت انعقادی و 

)تشخیص  تاالسمی ها

 ،پیشگیری،درمان (

 دکتر جنانی

لوسمی ها و مختصری از  /6/12 4

  لنفومها
 دکتر جنانی

5 
20/12/ 

کلیات آندوکرینولوژی 

،بیماریهای هیپوفیز و 

 هیپوتاالموس

 دکتر جنانی

فیزیو پاتولوژی وانواع   19/1/97 6

  بیماریهای تیروئید
 دکتر جنانی

7 
26/1/  

وانواع   یپاتولوژ ویزیف

ی دیابت وعوارض حاد ماریب

 ومزمن

 دکتر جنانی

8 
2/2/ 

بیماریهای غدد تناسلی 

)بیماریهای بیضه و 

 مدان(تخ

 دکتر جنانی

وانواع   یپاتولوژ ویزیف /9/2 9

 آدرنال یهایماریب
 دکتر جنانی

 ویزیف فیزیولوژی دردو /16/2 10

 سردردوانواع   یپاتولوژ
 دکتر جنانی

تشخیص و  یپاتولوژ ویزیف /23/2 11

 صرع انواعودرمان 
 دکتر جنانی

مالتیپل اسکلروزیس  /30/2 12

 واختالالت دستگاه حرکتی
 ر جنانیدکت

13 
6/3/ 

ضایعات فضاگیر مغز)تومور 

،آبسه ،هماتوم( 

 وبیماریهای دژنراتیو

 دکتر جنانی

14 
13/3/ 

 فیزیو لوژی بافت همبند و

ی بیماریهای پاتولوژ ویزیف

 روماتیسمی

 دکتر جنانی

15 
20/3/ 

بیماریهای التهابی و 

کالژنوزها آرتریت 

 روماتوئید

 دکتر جنانی

س ،واسکولیت و بیماری لوپو /27/3 16

 میوزیت و عفونتهای مفصلی
 دکتر جنانی

 


