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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:

 1398-99نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: دوم                       ناسی مامايیکارش 6ترم  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  نظری د:نوع واح          1 تعداد واحد:        بیماریهای داخلی جراحی در بارداری زایمان نام درس:

     10-12 :ساعت  شنبهدو :وززمان برگزاری کالس: ر             یبیماریهای داخلی جراح -زنان  -بارداری زایمان یش نیاز:پ

 پیرداده دکتر: مدرس      پیرداده مسئول درس:      16 تعداد دانشجويان:        6کالس  مکان برگزاری:

  شرح دوره:

وردن س و فراهم آبالعک شناخت نیازهای اساسی زنان باردار مبتال به بیماریهای داخلی و جراحی و اثرات آن در بارداری و زایمان و

  اساس رعایت اصول اخالقی و موازین اسالمی تاکید بر شناخت مسئولیتها بر مک پزشکی الزم باک

 : درس هدف کلی

  آشنایی دانشجو با بیماریهای داخلی جراحی در بارداری

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

 . دتوضیح ده راارزیابی وضعیت مادر   -1

 . بتال به بیماری قلبی را بیان کندچگونگی مراقبت از مادران م -2

 . دیماریهای ریوی راتوضیح دهتشخیص و مراقبت از مادران مبتال به ب -3

 .ندیان کب را بیماریهای کلیه و مجاری ادراریو مراقبت از مادران مبتال به  صیتشخ -4

 . داری و زایمان را شرح دهدبد در بارانواع بیماریهای گوارشی شایع بویژه ک -5

  د .درمان آن در بارداری را توضیح ده انواع کم خونی ها و -6

 .کند انیبدر بارداری  رابرخورد با بیماریهای غدد  یچگونگ -7

 .دهد حیتوض را یماریهای اعصاب و روان شایع در بارداری و زایمانب-8

 های تدريس:شیوه

×بحششگ گروهششی ×" پرسششو و پاسشش   ×سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم ×(PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله 

 :سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در کالس -1

 حضور فعال و با نشاط در کالس -2

 رسیدانجام به موقع امورمحوله و فعالیت های  -3

 رعایت مقررات کالس -4

 وسايل کمک آموزشی:   

  ×کامپیوتر     ×پروژکتور ویدئو  ×وایت برد

 :  لطفاً نام ببرید()  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد70: آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد10 درس:  شرکت فعال در کالس    نمره درصد20 :انجام تکالیف

 :ببرید( ناملطفاً سایر موارد )

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه      ×پاس  کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی

 ابع فارسی:من
 گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم آخرین چاپکانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز  .1
 هندبوک مامایی جان هاپکینز آخرین چاپ .2

   
 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 نام استاد عنوان مبحث تاريخ جلسه

1 
1/2/99 

 دکتر پیرداده بیماریهای کلیه در بارداری و زایمان

2 
8/2/99 

 " بیماریهای کبد در بارداری و زایمان

3 
15/2/99 

 " بیماریهای گوارش در بارداری و زایمان

4 
22/2/99 

 " در بارداری و زایمان بیماریهای ریوی

5 
29/2/99 

 " بیماریهای اعصاب در بارداری و زایمان

6 
 )تعطیل رسمی( 5/3/99

 " بیماریهای اعصاب در بارداری و زایمان

7 
12/3/99 

 " بیماریهای قلبی عروقی در بارداری و زایمان

8 
19/3/99 

 " بیماریهای قلبی عروقی در بارداری و زایمان

 


