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  مامایی گروه آموزشی:                                               پرستاری و مامایی        دانشکده:

 69-69اول  :تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                              کارشناسی مامایی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 د:نوع واح    2تعداد واحد                                     3 یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف : نام واحد درسی

 2و1 یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف یش نیاز:پ    نظری

 6کالس شماره مکان برگزاری:   8-11 :ساعت شنبه :زمان برگزاری کالس: روز

 جنانیدکتر  وف الفبا(:)به ترتیب حر ساتیدا        جنانیدکتر  مسئول درس: نفر 22 تعداد دانشجویان:
  11-12و سه شنبه  8-11یکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

این درس به دانشجویان کمک می کند تا با بیماریهای عمده پوست، آمیزشی، عفونی و علل، نحوه تشخیص و درمان 
ین اصول را در ارتباط با بارداریهای همراه با اینن بیماریهنا و او اصول مراقبتی این بیماران را بیاموزند آنها آشنا شده

  بکارگیرند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

شناخت نيازهاي اساسي و تشخيص حاالت انسان در هنگام سالمت  -1

 و بيماري بويژه در مادران باردار

کاربرد يافته های علمی در ارايه خدمات و آموزش به  -2

آسيب پذير و فراهم کردن  بيماران و يا زنان باردار و

 و ارجاع صحيح در موارد الزم کمک های پزشکی 

تشخيص مسئوليتها و محدوديت های حرفه ای و پايبند بودن  -3

به رعايت موازين علمی و اخالقی و قانونی در هنگام ارائه 

 خدمات بمنظور حفظ جان مادر و بچه و تامين سالمت آنها 
 

 (ه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیداهداف را با توج)بینابینی:اهداف 
 . اپیدمیولوژی و پاتوژنز بیماریهای عفونی را شرح دهد -1

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

 اثرات بیماریهای مقاربتی بر روی حاملگی را بیان کند.  -3

 ایدز و شیوه مدیریت آن را در بارداری توضیح دهد.  -4

 را شرح دهد. یماریان در هنگام سالمت و بانس یازهاین  -5

 مفهوم درد را توضیح دهد . -6

 روشهای پیشگیری از عفونت های بیمارستانی را شرح دهد . -7

 مراحل خواب را نام ببرد.  -8
 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 (TBLدگیری مبتنی بر تیم)یا  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 بموقع حضور يابند. در کالس -1

 داشته باشند.بانشاط درکالس  .حضور فعال و2

 ..موبايل خودرا خاموش نمايد3

 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نمايد.4

 همهمه درکالس بپرهيزد .از شلوغی و5

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   نمره درصد 04آزمون میان ترم 

 نمره درصد 04شرکت فعال در کالس     نمره درصد 04ف انجام تکالی

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

 نوع آزمون

  *غلط -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

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

1- Text book of medical physiology. Gayton  & Hall . 11th edition,2014. 
2-Smeltzer,S.C.,&Bare,B.(2015). Brunmmner amnd Suddarths Text Bok of Medical 

Surgical Nursing. (10th ed.). Philadelphia:Lippincott. 
3- Black, J.M.,Hawks, J.H., Keene, A.M.(2008). Medical Surgical Nursing(6th ed.). 
Philadelphia:Saunders. 

4- Ignatavicius, D. & Workman, L. 2012, Medical Surgical Nursing. Philadelphia: 
Mosby co. 

5-Phipps, W. & Marek, F. 2009, Medical Surgical Nursing. Philadelphia: Mosby co. 
 

 

 
 

 منابع فارسی:

 آخرین چاپمبانی طب داخلی سیسیل بیماریهای عفونی ، ترجمه روشنک قطبی،  -1

 آخرین چاپكانينگهام و همكاران ، بارداري و زايمان ويليامز . ترجمه : قاضي جهاني، بهرام . تهران، نشر گلبان   -2

جمند، محسن و نجفي، ايرج . تهران، نشر نسل فردا، ( ترجمه ار4002آندرئولي و همكاران . مباني طب داخلي سسيل )  -3      
 آخرین چاپ
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 تهران،.  ايرج نجفي، و محسن ارجمند، ترجمه(. 4002) هاريسون داخلي طب اصول  ، وهمكاران جين والد، بران  -3

 آخرین چاپ فردا، نسل نشر

 
 

 

 

 

 
 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه
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شناخت بيماريهای پوستی ) کهير  31/6/97 لاو

 ، پسوريازيس و....( 

دکتر 

 جنانی 

7/7 دوم تشخيص و درمان و مراقبتهای  

 بيماری های کالژن

" 

14/7 سوم  یو درمان و مراقبتها صيتشخ 

 سيفليس، شانکروئيد، هرپس

" 

 چهارم

21/7  
 یو درمان و مراقبتها صيتشخ

 گنوره، پاپيلوما، تريکومونا

" 

 نجمپ

82/7  
و درمان و  صيتشخ

يپاپيلوما، مراقبتها

 لنفوگرانولوم، عفونتهای ادراری

" 

5/8 ششم بيماريهای پوستی در دوران  

 بارداری

" 

12/8 هفتم بهداشت پوست و مو و بيماريهای  

 شايع در بارداری

" 

19/8 هشتم ويروالنس ميکروبی و پاتوژنز  

 عفونتها

" 

62/8 نهم ريايی، انواع عفونتها )باکت  

 ويروسی، قارچی( 

" 

3/9 دهم  " (یقارچ ،یروسیو ،ییایانواع عفونتها )باکتر 

11/9 يازدهم  ،يیايانواع عفونتها )باکتر 

 (یقارچ ،یروسيو

" 

17/9 دوازدهم  " کهايوتيب یاصول درمان با آنت 

42/9 سيزدهم نيازهای انسان در هنگام سالمت و  

 بيماری

" 

1/11 چهاردهم  " مت و بيماری ودردآشنايی با سال 

8/11 پانزدهم  " مفاهيم خواب ، مرگ و اغما  

 " مراقبت از عفونتهای بيمارستانی 15/11 شانزدهم

 


