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 2پیوسته مامایی ترم ناکارشناسی   تحصیلی: یرشتهو مقطع  گروه آموزشی:         مامایی-پرستاری        دانشکده:

 99-0011اول :  حصیلینیمسال تحصیلی و سال ت

 نظری د:نوع واح   2       تعداد واحد:                        (2)فیزیوپاتولوژی داخلی : نام واحد درسی

سه  :زمان برگزاري كالس: روزکلیه دروس علوم پایه ، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی                         :یازپیشن

 دکتر پیرداده بیرانوند-آستی مسئول درس:    بصورت مجازی : مکان برگزاری  8-10 :ساعت  شنبه

 دکتر پیرداده بیرانوند-یآست )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 

 

این درس به دانشجویان کمک می کند تا با بیماریهای عمده خوون ،دودد ، پوسوت و بیماریهوای آمیزشوی،  دوره: شرح

بیماریهای عفونی و داخلی  اعصاب و علل و نحوه تشخیص و درمان آنها آشنا شوند و این آگوایی یوا را در ارتبواا بوا 

 بارداری یای یمراه با اینگونه بیماری یا بکار گیرند.

 : درس لیهدف ک

 شناخت نیازیای اساسی و تشخیص حاالت انسان در ینگام سالمت و بیماری بویژه زنان باردار .1

کاربرد یافته یای علمی و ارایه خدمات و آموزش به  بیماران  و یا زنان باردار و آسیب پذیر و فرایم آوردن  .2

 کمک یای پزشکی و ارجاع صحیح در موارد الزم

دیت یای حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین علمی، اخالقی و قانونی در تشخیص مسئولیت یا و محدو  .3

 ینگام ارایه خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمت آنها 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای خونی در با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل ، تشخیص ، درمان ،  .1

 دیر حاملگی آشنا شود .

با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل ، تشخیص ، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای ددد در   .2

 دیر حاملگی آشنا شود.

اع بیماریهای پوستی و با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل ، تشخیص ، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انو  .3

 مقاربتی در دیر حاملگی و حاملگی  آشنا شود.

با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل ، تشخیص ، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای عفونی در   .4

 دیر حاملگی و حاملگی  آشنا شود.

شگیری انواع بیماریهای دستگاه با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل ، تشخیص ، درمان ، پیش آگهی و پی .5

 مغز و اعصاب  در دیر حاملگی آشنا شود.
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 های تدریس:شیوه

پرسوووووووووووووووش و    سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 پاسخ

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 وظایف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

 .حضور فعال وبانشاا درگفتگو واسکای روم  2.بارگزاری بموقع تکالیف  در سایت نوید            1

 این دومورد از ایمیت بسیار باالیی در ارزشیابی دانشجو برخوردار است توجه توجه 

 وسایل کمک آموزشی:  

 فیلم

 نوع آزمون

 ای بصورت ارائه کیسوتاه،چندگزینهپاسخ ک تشریحی، 

 روشها و زمان سنجش و ارزیابی دانشجویان:

 ساعت تاریخ نمره روش

 حضور فعال در گفتگویا و اسکای روم 
 شرکت در فعالیتها وپاسخ گویی به آنها 

20% 
20% 

  

   %30 امتحان میان ترم وپایان ترم یرکدام 

 

 

 

 :م ببرید(: )لطفا نامنابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 ، مترجم )ناشر(. تهران: انتشارات گلبانآخرین چاپكانینگهام و یمكاران، مامایي ویلیامز  .1

 .     اب یاریسون آخرین چاپ2

 .   اب سیسیل آخرین چاپ و سایر منابع روز 3
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای سیستم  18/6/99 0

 خونی )آنمی یا(

 آستی

 " آنمی یمولیتیک 25/6 2

 " اختالالت پالکتی و انعقادی 1/7/99 3

 " تاالسمی یا ، اصول ، تشخیص و پیشگیری 8/7/99 4

 " بیماریهای تیروئید 15/7/99 5

 " دیابت 22/7/99 6

 " س و ییپوفیزبیماریهای ییپوتاالمو 29/7/99 7

 " بیماریهای ددد تناسلی و آدرنال 6/8/99 8

 دکتر پیرداده بیرانوند (بیماری یای شایع پوستتعطیل رسمی ) 13/8/99 9

 " بیماری یای شایع مقاربتی 20/8/99 01

00 27/8/99 " " 

 " عفونت یای ویروسی 4/9/99 02

 " عفونت یای باکتریایی 11/9/99 03

 " نت یای پروتوزاییعفو 18/9/99 04

05 25/9/99 " " 

 " سردرد ،  اختالالت تشنجی 2/10/99 06

عروقی ، بیماریهای –بیماریهای مغزی  9/10/99 07

 در دیر بارداری و نوروپاتی یا تخریبی

" 

 


