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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

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

 

                      کارشناسی مامایی 6 ترم تحصیلی: یرشتهو  مقطع        مامایی : یآموزشگروه          پرستاری و مامایی دانشکده:

       زایمان و بیماریهای داخلی جراحی در بارداری :نام درس             1400-401دوم نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: 

              بیماریهای داخلی جراحی، ، بیماری های زنانزایمانو بارداری  :نیازیش پ     نظری :دنوع واح       1 تعداد واحد: 

و    https://lumsnavid.vums.ac.ir و 6 کالس:مکان برگزاری 8-10 :ساعت             سه شنبه :روز : زمان برگزاری كالس

https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.pirdadeh 
 دکتر پیرداده :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر پیرداده :مسئول درس         25  :تعداد دانشجويان

 

 دوره:  شرح

شناخت نیازهای اساسی زنان باردار مبتال به بیماریهای داخلی و جراحی و اثرات آن در بارداری و زایمان و بالعکس و فراهم آوردن کمک 

  اساس رعایت اصول اخالقی و موازین اسالمیپزشکی الزم با تاکید بر شناخت مسئولیتها بر 

 : درس هدف كلی

  آشنایی دانشجو با بیماریهای داخلی جراحی در بارداری

  بینا بینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنويسید(اهداف 

 توضیح دهد.  اختالالت هیپرتانسیو را یص و مراقبت از مادران مبتال بهتشخ -1

 چگونگی مراقبت از مادران مبتال به بیماری قلبی را بیان کند.  -2

 تشخیص و مراقبت از مادران مبتال به بیماریهای ریوی راتوضیح دهد.  -3

 را بیان کند. بیماریهای کلیه و مجاری ادراریو مراقبت از مادران مبتال به  صیتشخ -4

 را شرح دهد.داری و زایمان در بار اع بیماریهای گوارشی شایعانو -5

 راتوضیح دهد. یماریهای کبدیتشخیص و مراقبت از مادران مبتال به ب -6

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی*

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی*

 :(و جلسات آنالین به تفکیکدر جلسات آفالین ) وظايف و تکالیف دانشجو

 :جلسات آنالین 

 بموقع حضور یابند. در جلسات آنالین-1

 داشته باشند.حضور فعال درکالس  -2

 جلسات آفالین:

 انجام دهند. در زمان مقررتکالیف تعریف شده در سامانه نوید را  -3

 شرکت کنند. ...( فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، در -4

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس
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 جلسات آنالین:

  در جلسات آنالینموقع ه حضور ب-1

 کالس درحضور فعال  -2

 جلسات آفالین:

  در زمان مقرر تکالیف تعریف شده در سامانه نوید مانجا  -3

 فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، ...( درشرکت   -4

 وسايل آموزشی:  

 ☐وب سرویس کالس آنالین      ☐سامانه مدیریت یادگیری           ☒ کامپیوتر           ☐  پروژکتورویدئو  ☒  وایت برد

 ببرید(:  سایر موارد  )لطفاً نام        ☒سامانه آزمون مجازی فرادید  

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 3 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 1 مستمرامتحان  4

 10 امتحان پايان ترم 5

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

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

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

- Cunningham FG, Leveno KJ, Steven L. Bloom, Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. 
Casey, Catherine Y. Spong. Williams Obstetrics. 21 Edition. New York: McGraw-Hill; 2018 

 منابع فارسی:

 گلبانانتشارات . تهران: )ناشر(، مترجم آخرین چاپکانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز  -1

  طب هاریسون آخرین چاپ -2
 توضیحات مهم:

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

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

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

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

 ًسعی شود کمتر، زیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا 

 .شود برگزارکالس 
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 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان ُ  

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین حضوری

1 
6/2/1401 

 اختالالت هیپرتانسیو
* 

 *    
دكتر  10-8

 پیرداده

2 

13/2 

)تعطیل 

 رسمی(

 اختالالت هیپرتانسیو

* 

 *    

10-8 

" 

3 
در  هیکل یهایماریب 20/2

 مانیو زا یباردار

* 
 *    

10-8 
" 

4 
بیماریهای گوارش در  27/2

 بارداری و زایمان

* 
 *    

10-8 
" 

5 

 

بیماریهای کبد در  3/3

 بارداری و زایمان

* 
 *    

10-8 
" 

6 
ریوی در بیماریهای  10/3

 بارداری و زایمان

* 
 *    

10-8 
" 

7 
بیماریهای قلبی عروقی  17/3

 در بارداری و زایمان

* 
 *    

10-8 
" 

8 
بیماریهای قلبی عروقی  24/3

 در بارداری و زایمان

* 
 *    

10-8 
" 

 


