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 8ساعت -1/11/1959امتحان

 طبق برنامه آموزش محل برگزاری امتحان:

 

 گروه متخصصین زنان -خانم رستگاری (درس مسوول) اسامي مدرسين:

 : ایمیل دانشگاهینحوه ی تماس با مدرسین

 

 تئوری: شرح درس

-عروقی-قلبی-ن مرور بر دگرگونیهای وضعیت فیزیولوژیک مادر در طول بارداری، بیماریهای زنان باردار مبتال به مشکالت تنفسیدر طول این درس ضم

 اعصاب و روان نیز تدریس میگردد.-غددی-خونی -كبذی -گوارشی -كلیه و ادراری-ریوی

 

 اهداف کلي
 

 هدف كلی تئوری

ر هنگام سالمت و بیماری بویژه زن باردار مبتال به بیماریهای داخلی و جراحی و اثرات آن شناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان د (1

در بارداری و زایمان و بالعکس. تشخیص مشکالت و احتیاجات مادر و اخذ تصمیم مناسب در انتخاب اولویتها در جهت اجرای مراقبتهای 

 مربوطه.

 اردار بیمار و آسیب پذیر و فراهم آوردن كمکهای پزشکی الزم در موارد لزوم.كاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات به زنان ب (2

تشخیص مسئولیتها و محدودیتهای حرفه ای، پایبند بودن به رعایت اصول اخالقی و موازین اسالمی به هنگام ارائه خدمات به منظور حفظ  (9

 جان مادر و بچه و تامین سالمت آنها.

 

    

 

 



 :نظریاهداف اختصاصي   

 دانشجو قادر باشد:

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

 با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل، تشخیص، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای غددی در حاملگی آشنا شود.  .2

 در حاملگی آشنا شود.   ریوییزیوپاتولوژی، علل، تشخیص، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای با فیزیولوژی و ف .9

 در حاملگی آشنا شود.  كلیه و مجاری ادراریبا فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل، تشخیص، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای  .4

 در حاملگی آشنا شود. گوارشی و كبد تشخیص، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای دستگاه  با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل، .1

 با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل، تشخیص، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای دستگاه قلبی عروقی در حاملگی آشنا شود .9

 با فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، علل، تشخیص، درمان ، پیش آگهی و پیشگیری انواع بیماریهای اعصاب و روان در حاملگی آشنا شود .7

 

 
 

 نظری: شيوه تدریس

 كنفرانسهای كالسی   -بحث گروهی -پرسش و پاسخ -ارائه مطالب به صورت سخنرانی      

 

 ابزار آموزشي (4

 ماكت-- power point-لپ تاپ- و پروژكتور ویدئ -ماكت  –برد  وایت

 

 نوظایف دانشجویا (5

 تئوری

   گروهی ارائه كنفرانس ها و بحث های ـ    1

  حضور فعال در جلسات كالس ـ    2

  عدم غیبت غیر موجه  ـ    3

 واحد نظری يابيارزش 

 نمره (  2)   %11   كالسی ـآزمون های    1

 نمره ( 2)   %11عدم غیبت غیرمجاز و حضور فعال دانشجو   ـ   2

 نمره ( 14)   %71 ترم پایان  امتحان ـ  3

 نمره ( 2)   %11تکالیف كالسی -4   

 

 طبق کوریكولوم و سرفصل مربوطه منابع   

 منابع :

 .1989، ترجمه : غیرتیان،معتقد،یزدی نژاد.ویرایش نهم .تهران:انتشارات اندیشه رفیع."معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال"ز. باربارابیت (9

 . 1984، ترجمه : رجایی ، مویدعلویان، عین الهی و...  . تهران :انتشارات نوردانش. "مبانی طب داخلی سیسیل" (7

 .1981دانشگاههای تهران،ایران،شهیدبهشتی.تهران:انتشارات نسل فردا.  ترجمه:استادان "اصول طب داخلی هاریسون" (8

 .1981، ترجمه : قاضی جهانی .جلدسوم. ویراست بیست و دوم . تهران: انتشارات گلبان . "بارداری و زایمان ویلیامز  "كانینگهام .  (5

5. Dennis , Braunwald , Fauci . "HARRISON , Principles of Internal Medicine ". 16 th Edition. MC Graw- Hill . 
Medical Publishing Division ,  2005 . 

 
 
 



 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول می باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 مدرسين جلسه موضوع تاريخ جلسه

 خانم رستگاری ارزیابی وضعیت مادر 2/7/59 اول

ادراری  بیماریهای كلیه و مجاری 5/7/59 دوم

 در بارداری

 خانم رستگاری

 خانم رستگاری بیماریهای گوارشی در بارداری 19/7/59 سوم

 خانم رستگاری بیماریهای كبدی در بارداری 29/7/59 چهارم

بیماریهای اعصاب و روان در  91/7/59 پنجم

 بارداری

 خانم رستگاری

 گروه متخصصین بیماریهای قلبی در بارداری 7/8/59 ششم

 زنان

گروه متخصصین  بیماریهای ریوی در بارداری 14/8/59 هفتم

 زنان

گروه متخصصین  بیماریهای خونی در بارداری 21/8/59 هشتم

 زنان

گروه متخصصین  بیماریهای غدد در بارداری 28/8/59 نهم

 زنان
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