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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 حضوری برای دروس   طرح درس ترمی

 

 واحدی(  دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 مامايی  پیوسته  کارشناسی  5ترم   :تحصیلی یرشتهو    مقطع مامايی   :گروه آموزشی    پرستاری و مامايی   :دانشکده

  3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی : نام درس     1401-1402اول نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:  

 ( 2) ( و1داخلی و جراحی )فیزیو پاتولوزی بیماریهای  :یش نیازپ   نظری  :دنوع واح 2  :تعداد واحد

    10-12 : ساعت              شنبه  :روز  :  زمان برگزاری کالس

      https://lumsnavid.vums.ac.irو   6 کالس: برگزاری  مکان

 دکتر مسعودی ،دکتر پیرداده :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر پیرداده :مسئول درس          26  : تعداد دانشجويان

 

 

 
 اهداف بینابینی: 

 . دهد شرح را بیماریهای عفونی پاتوژنز و اپیدمیولوژی .1

 . بر بارداری و زایمان توضیح دهد تاثیر بیماریهای عفونی را .2

 . بر روی حاملگی را بیان کند ی مقاربتیاثرات این بیماریها .3

 ایدز در حاملگی و درمان آن را بیان کند.  .4

 . را توضیح دهد و بیماری انسان در هنگام سالمتنیازهای اساسی  .5

 مفهوم درد را توضیح دهد.  .6

 . مراحل خواب را نام ببرد .7

 روش های پیشگیری ازعفونت های بیمارستانی را نام ببرد.  .8

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی*

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله )  بحث گروهی
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  :وظايف و تکالیف دانشجو

 داشته باشند.حضور فعال درکالس  -1

 جلسات آفالين: 

 تکالیف تعریف شده در سامانه نوید را در زمان مقرر انجام دهند.  -2

 فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین )گفتگو، خودآزمون، ...( شرکت کنند.  در -3

 

 وسايل کمک آموزشی:   

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(: محتوای چند رسانه ای*              کامپیوتر                   ویدئو پروژکتور       وایت برد    

 

 های مختلف دانشجو:فعالیتنحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف   1

 2 های کالسی در سامانه نويدآزمون 2

 2 کالس  حضور فعال در 3

 2 امتحان مستمر 4

 10 امتحان پايان ترم 5

 نوع آزمون

  غلط     -صحیح جور کردنی               *ای    چندگزینه       پاسخ کوتاه          تشریحی    

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

 

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 :منابع انگلیسی

 

 منابع فارسی: 

 . ال کاسپر س ی: دنسندهی نو (۱)جلد  ی عفون یهایماریب سون؛یهار  یطب داخل یسنامهرد -1

    1396.سال  مورزادهیت : ناشر  .نیام یاسدالله ی : علمترجم

، تهرانی روشنک قطب ،ی, دکتر ملک منصور اقصیجهان ی: دکتر بهرام قاض. ترجمه2018 ویلیامز زایمان و بارداری همکاران، و  کانینگهام -2

 نشر گلبان  

:  ناشر  .1398نشر:  سال .و همکاران یشمس اختر نیدکتر ام ،: دکتر کالنتر معتمدمترجم ۲۰۱۹شوارتز  یاصول جراح ی. کاردیچارلز برون -3

 بابازاده  ،هیاشراق

 1395 تیمورزاده ، نشر یاعتصام نیترجمه دکتر رام  .(2016و کارپنتر. مبانی طب داخلی سسیل )  یآندرئول -4
 

 توضیحات مهم:

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

گردد  به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین •

گذاری  توانید نسبت به عالمتمی  ،بنابراین  . های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر  تواند عالوه بر آن از  و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید. 

کالس   ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 . شود برگزار
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 بندی ارائه درس جدول زمان  

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون  آفالین  آنالین  حضوری 

1 19/6/1401 
  آشنایی با بیماریهای ویروسی

 ( ... آبله مرغان ،)سرخجه
 پیرداده دکتر  10-12      *

2 

26/6 

)تعطیل 

 رسمی( 

آشنایی با بیماریهای ویروسی  

 ، مننژیت ،هپاتیت هرپس، )

 وبا( 

  *  *  

 پیرداده دکتر  10-12

3 2/7/ 

  آشنایی با بیماریهای باکتریال 

،  تیفوئید ،)فارنژیت و مخملک

   (تب مالت و شیگلوز

* 

     

 پیرداده دکتر  10-12

4 9/7/ 
آشنایی با بیماریهای   ادامه

   باکتریال

* 
     

 پیرداده دکتر  10-12

5 16/7 / 

 بیماریهای آشنایی با 

 پروتوزوئری )توکسوپالسموز 

 ( و ماالریا

* 

     

 پیرداده دکتر  10-12

 پیرداده دکتر  12-10      * مفاهیم سالمت و بیماری / 23/7 6

7 30/7 
سالمت و   مفاهیمادامه 

  بیماری(

* 
     

 پیرداده دکتر  10-12

8 7/8/ 
 ،فرآیند مراقبت از بیماران

 عفونتهای بیمارستانی 

* 
 *  *  

 پیرداده دکتر  10-12

9 14/8 / 

عالیم و اصول در مان  

 بیماریهای پوست

 

* 

     

10-12 

 مسعودیدکتر 

10 21/8 
کهیر، خارش، بیماریهای  

 انگلی پوست کالژن و عفونی و

* 
     

 مسعودیدکتر  10-12

11 28/8 / 

 شناخت بیماریهای پوستی

 دوران حاملگی )خارش

 حاملگی و ....( 

* 

     

 مسعودیدکتر  10-12

12 5/9/ 

آشنایی با بیماریهای مقاربتی  

،  سیفلیس، سوزاك)

 انکروئید(  ش

* 

     

 مسعودیدکتر  10-12

13 12/9 / 

 آشنایی با بیماریهای مقاربتی 

 LGV,HPVو کالمیدیا ، 

 تریکومونا

* 

     

 مسعودیدکتر  10-12

 مسعودیدکتر  12-10      * ادامه بیماریهای مقاربتی  / 19/9 14

 مسعودیدکتر  12-10      * آشنایی با بیماری ایدز  26/9 15

16 3/10 

ویروالنس بیماریهای عفونی،  

 تب، شوك عفونی 

 

* 

 *  *  

 مسعودیدکتر  10-12
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