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  ترم اول کارشناسی : تحصیلیرشتهیو مقطع مامایی :گروه آموزشی        پرستاری و مامایی خرم آباد :دهدانشک

 95-96دوم :نیمسال تحصیلی و سالتحصیلیناپیوسته  مامایی                  

 ًظشی: دًَع ٍاح         2:د تؼذاد ٍاح                          1فیسیوپاتولوشی و بیماریهای داخلی : ًبم ٍاحذ دسػی

 تشریح ، فیسیولوشی ، ایمنی شناسی : یب ّوضهبى یؾ ًیبصح

  داًـکذُ 5كالع ؿوبسُ : هکبى ثشگضاسی                       14-16 : ػبػتؿٌجِ: سٍص                  4:صهبى ثشگضاسی كالع

 دكتش جٌبًی :دسع هؼئَلًفش                                                 21 :تؼذاد داًـجَیبى

    8-10یکـٌجِ : دكتش جٌبًی                                          ػبػبت هـبٍسُ ثب داًـجَ-دكتش چٌگبیی :   اػبتیذ

اداساسی ٍ گَاسؿی ٍ ػلل ٍ –تٌفؼی –ایي دسع ثِ داًـجَیبى كوک هی كٌذ تب ثب ثیوبسیْبی ػوذُ قلت ٍ ػشٍق  :شرح دوره

 ًحَُ تـخیص ٍ دسهبى آًْب آؿٌب ؿًَذ ٍ ایي آگبّیْب سا دس استجبط ثب ثبسداسیْبی ّوشاُ ثب ایٌگًَِ ثیوبسیْب ثکبس گیشًذ
 

ؿٌبخت ًیبصّبی اػبػی ٍ تـخیص حبالت اًؼبى دس ٌّگبم ػالهت ٍ ثیوبسی ثَیظُ صًبى ثبسداس -1: هدف کلی
كبسثشد یبفتِ ّبی ػلوی ٍ اسائِ خذهبت ٍ آهَصؽ ثِ  ثیوبساى  ٍ یب صًبى ثبسداس ٍ آػیت پزیش ٍ فشاّن آٍسدى كوکْبی پضؿکی -2

 ٍ اسجبع صحیح دس هَاسد الصم
 

 

: بینابینیاهداف 
 : پغ اص اتوبم دٍسُ اص داًـجَ اًتظبس هی سٍد 

 .فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی تٌفغ آؿٌب ؿَد –ثب آًبتَهی - 1
 .ثب سٍؿْبی تـخیص ٍ اداسُ اًَاع ثیوبسیْبی تٌفؼی ٍ سًٍذ آًْب دس عی ثبسداسی ٍ صایوبى ٍ پغ اص صایوبى آؿٌب ؿَد- 2
 .فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی گَاسؽ آؿٌب ؿَد –ثب آًبتَهی - 3
 .ثب سٍؿْبی تـخیص ٍ اداسُ اًَاع ثیوبسیْبی گَاسؽ ٍ سًٍذ آًْب دس عی ثبسداسی ٍ صایوبى ٍ پغ اص صایوبى آؿٌب ؿَد- 4
 .فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی كلیِ آؿٌب ؿَد –ثب آًبتَهی - 5
. ثب سٍؿْبی تـخیص ٍ اداسُ اًَاع ثیوبسیْبی كلیِ ٍ سًٍذ آًْب دس عی ثبسداسی ٍ صایوبى ٍ پغ اص صایوبى آؿٌب ؿَد- 6
 .فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی قلت ٍ ػشٍق آؿٌب ؿَد –ثب آًبتَهی - 7
 .ثب سٍؿْبی تـخیص ٍ اداسُ اًَاع ثیوبسیْبی قلجی ٍ سًٍذ آًْب دس عی ثبسداسی ٍ صایوبى ٍ پغ اص صایوبى آؿٌب ؿَد- 8
 .فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی داخلی ثبفت ّوجٌذ آؿٌب ؿَد –ثب آًبتَهی - 9
ثب سٍؿْبی تـخیص ٍ اداسُ اًَاع ثیوبسیْبی  داخلی ثبفت ّوجٌذ ٍ سًٍذ آًْب دس عی ثبسداسی ٍ صایوبى ٍ پغ اص صایوبى آؿٌب - 10

. ؿَد

 

: شیوههای تدریس

    پشػؾ ٍ پبػخ   ػخٌشاًی ثشًبهِ سیضی ؿذُػخٌشاًی

 (TBL)یبدگیشی هجتٌی ثش تین  (PBL)  یبدگیشی هجتٌی ثش حل هؼئلِثحج گشٍّی

 ----------------- (لغفبً ًبم ثجشیذ)ػبیش هَاسد 
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  :وظایف و تکالیف دانشجو

 كالع دس ثوَقغ حضَس- 1

دسكالع  ٍثبًـبط فؼبل حضَس-- 2

 ًوبیذ خبهَؽ خَدسا هَثبیل- 3

. ًوبیذ ؿشكت كالع دس ثبآهبدگی ثؼذی جلؼبت دس- 4

. ثپشّیضد دسكالع ٍّوْوِ ؿلَغی اص - 5

 .اهَسهحَلِ ٍ فؼبلیتْبی دسػی سا ثِ هَقغ ٍ ثخَثی اًجبم دّذ- 6

 

:   وسایل کمک آموزشی

     پشٍطكتَس اػالیذ  تختِ ٍ گچٍایت ثشد

 -------------- (لغفبً ًبم ثجشیذ)ػبیش هَاسد  

 

 (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

دسصذ ًوشُ    40آصهَى هیبى تشمدسصذ ًوشُ  40آصهَى پبیبى تشم 

 دسصذ ًوشُ    10اًجبم تکبلیفدسصذ ًوشُ 10ؿشكت فؼبل دس كالع 

 ---------- (لغفبً ًبم ثجشیذ)ػبیش هَاسد 

 

نوع آزمون 

  غلظ-  صحیح          جَس كشدًی       چٌذگضیٌْبیپبػخ كَتبُ     تـشیحی

 ----------- (لغفب ًبم ثجشیذ)ػبیش هَاسد 

  

 : منابع پیشنهادی برای مطالعه

تْشاى اًتـبسات .قبضی جْبًی ٍ قغجی، تشجوِ دكتش2014ثبسداسی ٍ صایوبى ٍیلیبهض . لَاًَ،ثلَمكبًیٌگْبم،-1

  1394گلجبى

 1389ًـشاسجوٌذ، :،تْشاىیهتشجوْبٍلذاى ٍ ثَرس. دًفَسثیصًبى ٍ هبهبئی ّبیهبسیة.تغ،سًٍبلذیگ-2

اًتـبسات : تْشاى فشحٌبص قبػویدسػٌبهِ جبهغ هبهبیی، تشجوِ هْشداد صالحی  ٍ. لیٌذا-ًجت سٍت ٍ ثشاٍى- 3

 1394، حیذسی

 1392 تبلیف هْشداد صالحی  ٍ ّوکبساىPHDدسػٌبهِ ثْذاؿت ثبسٍسی ٍ.4

عت ّبسیؼَى آخشیي چبح .5

عت ػیؼیل آخشیي چبح .6
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه 

1 9/11/95 
فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی –آًبتَهی 

 تٌفغ 
دكتش جٌبًی  

 دكتش جٌبًی  دس حبهلگیتٌفغثیوبسیْبی  16/11/95 2

3 23/11/95 
فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی –آًبتَهی 

 گَاسؽ 
 دكتش جٌبًی

 دكتش جٌبًی تظبّشات ٍ ػالئن ثبلیٌی  ثیوبسیْبی گَاسؽ 30/11/95 4

 دكتش جٌبًی  دس حبهلگی گَاسؽثیوبسیْبی  7/12/95 5

 دكتش جٌبًی اداهِ جلؼِ قجل 14/12/95 6

7 21/12/95  
فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی –آًبتَهی 

 ثبفت ّوجٌذ داخلی
 دكتش جٌبًی

 دكتش جٌبًی  دس حبهلگیثبفت ّوجٌذثیوبسیْبی  19/1/96 8

9 
26/1/96 

فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی –آًبتَهی 

كلیِ  

 دكتش چٌگبیی

 دكتش چٌگبییتظبّشات ٍ ػالئن ثبلیٌی  ثیوبسیْبی كلیِ   2/2/96 10

 دكتش چٌگبییثیوبسیْبی كلیِ دس حبهلگی   9/2/96 11

 دكتش چٌگبیی اداهِ جلؼِ قجل  16/2/96 12

13 
23/2/96 

فیضیَلَطی ٍ فیضیَپبتَلَطی ثیوبسیْبی –آًبتَهی 

 قلت ٍ ػشٍق 

 دكتش چٌگبیی

14 
30/2/96 

تظبّشات ٍ ػالئن ثبلیٌی ثیوبسیْبی  قلت ٍ ػشٍق 

 ٍ هؼبیٌِ ثیوبساى قلجی

 دكتش چٌگبیی

 دكتش چٌگبییثیوبسیْبی قلت ٍ ػشٍق دس حبهلگی   6/3/96 15

 دكتش چٌگبیی اداهِ جلؼِ قجل 13/3/96 16

 


