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کارشناسی   تحصیلی: یو رشته مقطعمامایی           گروه آموزشی: پرستاری و مامایی خرم آباد دانشکده:

 69-69ناپیوسته مامایی                        نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: نیمسال اول 
   2 تعداد واحد:                                                                             2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی  درس: عنوان

 یوپاتولوژیزی: فیش نیاز: پ                                                                              نظرینوع واحد:                            

 1ی داخل یهایماریو ب

دانشکده پرستاری مکان برگزاری:                                 8-11:ساعت     نبه:شزمان برگزاری کالس: روز

 و مامایی

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر فرحناز چنگاییمسئول درس:    نفر 18 تعداد دانشجویان:

 ییدکتر فرحناز چنگا

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 
 

 

 یطه ها و سطوح مختلف بنویسید. (هدف کلی: )اهداف را با توجه به ح

 
 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافای اختصاصیقابل تقسیم شدن به اجز اهداف بینابینی دهد.

 دانشجو بتواند:

 عالئم بیماریهای سیستم خونساز را شرح دهد. -1

 انواع كم خونی را نام ببرد. -2

 روشهای تشخیص كمخونی را شرح دهد. -3

 انواع بیماریهای بافت همبند را نام ببرد. -4

 توضیح دهد. عالئم بیماریهای بافت همبند را -5

 بیماریهای بافت همبند را تضیح دهد. روشهای تشخیص -6
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 روشهای درمانی بیماریهای بافت همبند را نام ببرد. -7

 

 
 

 

 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( واردسایر م
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضور بموقع در کالس -1
 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2
 .موبایل خودرا خاموش نماید3
 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.4
 .از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد5
 
 

 :  وسایل کمک آموزشی

   ■پروژكتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد
 فیلم آموزشی : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   نمره درصد 04آزمون میان ترم 
 نمره درصد04شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون
  ■غلط -صحیح جور كردنی          ■ایچندگزینه       ■پاسخ كوتاه     تشریحی

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

 

 
  

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

 چاپی 

 طب هاریسون ، آخرین چاپ 

  سیسیل ، آخرین چاپطب 

 فیزیولوژی گایتون ، آخرین چاپ 

 بارداری و زایمان ویلیامز، آخرین چاپ 

 

 
 

 اینترنتی 

 www.uptodate.com                                                                             مقاالت جدید در سایتهای معتبر از جمله:مطالب و 

                     

www.pubmed.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

http://www.uptodate.com/
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 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دكتر چنگایی فیزیولوژی سیستم گردش خون 25/6/66 1

 دكتر چنگایی انمی فقر آهن، عالم، تشخیص و درمان 1/7/66 2

 دكتر چنگایی آنمی همولیتیک عالم، تشخیص و درمان 8/7/66 3

 دكتر چنگایی آنمی مگالوبالستیک عالم، تشخیص و درمان 15/7/66 4

فیزیولوژی گلبولهای سفید، لکوپنی،  22/7/66 9
 لکوسیتوز

 دكتر چنگایی

 دكتر چنگایی فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی هموستاز 6/8/66 ...

 دكتر چنگایی تالالت انعقادی، تشخیص و درمانانواع اخ 13/8/66 ....

 دكتر چنگایی ، تشخیص و درمانانواع اختالالت انعقادی 20/8/66 ....

 دكتر چنگایی فراورده های خونی ،  كاربرد و عوارض 27/8/66 ...

 دكتر چنگایی كلیات و فیزیولوژی بافت همبند 4/6/66 ....

 دكتر چنگایی بیماریهای مفصلیایمنولوژی و التهاب در  11/6/66 ....

 دكتر چنگایی بیماریهای دژنراتیو مفصلی 18/6/66 ....

 دكتر چنگایی لوپوس، عونتهای مفصلی 25/6/66 19

  امتحان پایان ترم  11

 


