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 مامایی  گروه آموزشی:     :پرستاری و مامایی خرم آباد دانشکده

  96-97:اول تحصیلی نیمسال و سال                    ترم سوم کارشناسی مامایی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 نظرید:نوع واح   3       تعداد واحد:                          ( 1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ):نام واحد درسی

 یا همزمان :کلیه دروس علوم پایه ، درس نشانه شناسی و معاینات فیزیکی نظری یش نیازپ 

  7دانشکده پرستاری و مامایی ، کالس شماره  مکان برگزاری:  11-13 :ساعت شنبه  دو:زمان برگزاری کالس: روز

  دکتر جنانی مسئول درس: نفر  01 تعداد دانشجویان: 

 دکتر چنگایی –دکتر جنانی  :اساتید 

  11-10، سه شنبه  8-11دوشنبه ساعات مشاوره با دانشجو: 

این  در  بنه دانشناویان کمنک میکنند تنا بنا بیماریهنای  منده قلن  و  نرو    تن سنی    شرح دوره:

ادراری   و گوارشی و  لل آن   نحوه تشخیص    لنل و درمنان آنهنا آشننا شنود و بنا اسنت اده از این  

 ها بارداری های همراه با اینگونه بیماریها را تشخیص دهد.آگاهی

 

 هدف کلی: 

 شناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری بویژه زنان باردار  -1

کاربرد یافته های علمی و ارائه خدمات و آموزش به بیماران و یا زنان باردار و آسیب پذیر و فراهم آوردن  -0

 زشکی و ارجاع صحیح در موارد الزمکمک های پ

تشخیص مسئولیتها و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین علمی واخالقی و قانونی   -3
  به منظور حفظ جان مادر و جنین و تامین سالمت آنها در هنگام ارائه خدمات 

 
 پس از اتمام برنامه دانشجو قادر خواهد بود : بینابینی:اهداف 
پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای قلب وعروق در غیر  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی با -1

 حاملگی و حاملگی  آشنا شود.
پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای دستگاه گوارش  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی-  -0

 شنا شود .در غیر حاملگی و حاملگی  آ
پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای دستگاه تنفس در  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی -3

 غیر حاملگی و حاملگی  آشنا شود.
پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای دستگاه ادراری در  ،درمان  ،تشخیص  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی -4

 ی و حاملگی  آشنا شود.غیر حاملگ
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 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
 

   وظایف و تکالیف دانشاو:

  حضور بموقع در کالس -1

 بانشاط درکالس  حضور فعال و -2

 موبایل خودنمودن خاموش -3

  آمادگی در کالس شرکت نماید در جلسات بعدی با-4
 از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد-5

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  
   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد04آزمون پایان تر نمره درصد04آزمون میان ترم 

 نمره درصد 04شرکت فعال در کالس   نمره درصد 04انجام تکالیف 

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  

 : بع پیشنهادی برای مطالعهمنا
 1333، گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم 0114کانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز -1

 طب هاریسون آخرین چاپ -0

 طب سیسیل آخرین چاپ و سایر منابع روز-3
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 جدول ه تگی کلیات  ارائهی در 

 هاستاد مربوط  نوان مطال  تاریخ جلسه

 دکترچنگایی فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق 01/6/1336 1

 دکترچنگایی پرفشاری عروق ریوی و کاردیو میو پاتی و بیماری دریچه ای قلب 07/7/36 2

 دکترچنگایی بیماریهای قلبی اصالح شده با جراحی و بیماری قلبی مادرزادی 3/7/36 3

 دکترچنگایی دستگاه گوارش فوقانی ی بیماریهای فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژ 11/7/36 4

 دکترچنگایی بیماریهای مری  17/7/36 5

 دکترچنگایی زیوپاتولوژی بیماریهای معده فیزیولوژی و فی 04/7/36 6

 دکترچنگایی فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای کبد 1/8/36 7

 چنگاییدکتر باریک و روده بزرگ فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای روده 8/8/36 8

 دکتر جنانی  وپاتولوژی بیماریهای دستگاه تنفس )آسم(فیزیولوژی و فیزی 15/8/36 9

 دکتر جنانی پنومونی 00/8/36 11

 دکتر جنانی توبرکلوزیس 03/8/36 11

 دکتر جنانی آمبولی ریه و اورژانس های تنفسی 6/3/36 12

 دکتر جنانی تولوژی بیماریهای دستگاه ادراریفیزیولوژی و فیزیوپا 13/3/36 13

 دکتر جنانی عفونت های کلیه و مجاری ادراری وبیماریهای گلومرولی 01/3/36 14

 دکتر جنانی سنگ کلیه   07/3/35 15

 دکتر جنانی بیماریهای مزمن کلیه 4/11/36 16

 


