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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

   مامايی گروه آموزشی:                                             پرستاری و مامايی دانشکده:

 99-0411نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: دوم                       ناسی مامايیکارش 4ترم  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 1فیزیوپاتولوژی داخلی  یش نیاز:پ نظری د:نوع واح          2 تعداد واحد: 2فیزیوپاتولوژی داخلی  نام درس:

   بصورت مجازیبرگزاری: وضعیت      11-12 :ساعت  یکشنبه :زمان برگزاری کالس: روز

 پیرداده -خانم آستی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    آستی  مسئول درس:  11د دانشجويان:تعدا

  شرح دوره:

و علل و نحوه تشخیی  و  اعصاب و بیماریهای بافت همبند ،غدد ،این درس به دانشجویان کمک می کند تا با بیماریهای عمده خون
 باط با بارداری های همراه با اینگونه بیماری ها بکار گیرند.درمان آنها آشنا شوند و این آگاهی ها را در ارت

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 شناخت نیازهای اساسی و تشیی  حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری بویژه زنان باردار .1
هم آوردن کمخک هخای کاربرد یافته های علمی و ارایه خدمات و آموزش به  بیماران  و یا زنان بخاردار و آسخیپ پخ یر و فخرا .2

 پزشکی و ارجاع صحیح در موارد الزم
اخالقی و قانونی در هنگخام ارایخه  ،تشیی  مسئولیت ها و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین علمی  .3

 خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمت آنها 
 رس است()در واقع همان اهداف کلی طرح د بینابینی:اهداف 
ای خونی در غیر حاملگی و پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریه ،رماند ،تشیی  ،علل  ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی .1

 آشنا شود .حاملگی 
های غدد در غیر حاملگی و پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماری ،درمان ،تشیی  ،علل ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .2

 آشنا شود.حاملگی 
ی اعصاب در غیر حاملگی و پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریها ،اندرم ،تشیی  ،علل ،ا فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژیب  .3

 آشنا شود.حاملگی 
های بافت همبند حاملگی و پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماری ،درمان ،تشیی  ،علل ،با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی  .4

 آشنا شود.حاملگی 
،         بحخ  گروهخی، سخینرانی برنامخه ریخزی شخده          پرسخش و پاسخ سخینرانی      های تـدري::شیوه .5

سخایر مخوارد        (TBLیادگیری مبتنی بخر تخیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) 

 .....)لطفاً نام ببرید( 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید( .6

 گفتگو واسکای روم  .حضور فعال وبانشاط در2سایت نوید            در  الیف تکبموقع بارگزاری .1 .7

 این دومورد از اهمیت بسیار باالیی در ارزشیابی دانشجو برخوردار است توجه  .1

 وسايل کمک آموزشی:   .9

 فیلم .11

 نوع آزمون .00
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 بصورت ارائه کیس ایچندگزینه،پاس  کوتاه  ،تشریحی .12

 نشجويان:روشها و زمان سنجش و ارزيابی دا .01

 ساعت تاری  نمره روش

 در گفتگوها و اسکای روم  حضور فعال

  وپاس  گویی به آنها شرکت در فعالیتها

11% 

21% 

  

  ترم متحان میانا

                                                                                        41متحان  پایان ترم                                % ا

31%   

 نوع آزمون .04

  غلط  -صحیح جور کردنی                   ایچندگزینه       پاس  کوتاه     تشریحی .15

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید(  .11

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی
 

 منابع فارسی:
 گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم آخرین چاپایی ویلیامز کانینگهام و همکاران، مام .1
 طپ هاریسون آخرین چاپ .2
 منابع روز ریچاپ و سا نیآخر لیسیطپ س .3
   

 

 

 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام استاد عنوان مبحث تاريخ جلسه

 خانم آستی فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی خون )آنمی ها( 5/11/99 1

 " آنمی همولیتیک 11/11 2

 " اختالالت پالکتی و انعقادی 19/11 3

 " تشیی  و پیشگیری ،اصول ،تاالسمی ها 16/11 4

 " بیماری های تیروئید 3/11 5

 " دیابت 10/11 1

 " بیماریهای هیپوتاالموس و هیپوفیز 11/11 7
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1 
15/1/1000 

 
 " بیماریهای غدد تناسلی و آدرنال

9 
11/1 

 
 دکتر پیرداده اعصاببیماری های 

11 19/1 " " 

11 5/1 " " 

12 11/1 " " 

13 19/1 " " 

 " بیماری های بافت همبند 16/1 14

15 1/3 " " 

11 9/3 " " 

 


