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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 گروه آموزشی:  مامایی

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ماماییرشته تحصیلی:  2فیزیولوژی و بیماریهای داخلی: عنوان واحد درسی

 پیوستهناکارشناسی مقطع تحصیلی:  دروس اجبارینوع واحد درسی: 

 2 ترم تحصیلی:  کارورزی: زی: کارآمو  عملی: 1نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: 71نظری: 

 کد درس:

71 

 پیشنیاز: 

فیزیولوژی 
و 

بیماریهای 
 1داخلی

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/7317توسط وزارت بهداشت: 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت آموزش رشته تحصیلی:   طاهره شمس قریشینام و نام خانوادگی: 

 مربیرتبه علمی:  کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی:  

 84233120333شماره تماس: 
                         پست الکترونیک:

shamsgoraishi@yahoo.com 
 

 دپارتمان مامایی -دانشکده پرستاری و مامایی زنجان -انتهای بلوار مهدوی -رک کارمندانشه -زنجان    آدرس محل کار:

 خانم یوسفلونام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

 

 تاریخ تدوین طرح درس: روش برگزاری برنامه:

11/6/99 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری
 

 ترکیبی مجازی

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

00/00/7311 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 
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 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

بیماریهای عمده غدد، پوست، آمیزشی، عفونی و علل، نحوه تشخیص و درمان انها و آگاهی در ارتباط با آشنایی با  کلی:هدف 

 بارداری همراه با اینگونه بیماریها

  اصی )رفتاری(:اهداف اختص

 نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری و بویژه در زنان باردارشناخت  -1

کاربرد یافته های علمی در ارائه خدمات و آموزش به بیماران و یا زنان باردار و آسیب پذیر و فراهم آوردن کمکهای  -4

 پزشکی و ارجاع صحیح در موارد الزم

و محدودیتهای حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین اخالقی، علمی، اخالقی و قانونی در هنگام  تشخیص مسئولیتها -3

 ارائه خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سالمنت آنها  

 

 :حیطه شناختی 

 در پایان دوره دانشجو قادر باشد:

 انواع بیماریهای هیپوتاالموس را شرح دهد. .1

 یرووئید را توضیح دهد.انواع بیماریهای ت .4

 نواع دیابت و عالئم و... را شرح دهد.ا .3

 با بیماریهای غدد تناسلی آشنا شود و بتواند آنها را توضیح دهد. .2

 با بیماریهای  غدد آدرنال آشنا شود و بتواند آنها را شرح دهد. .5

 ها را شرح دهد.آناتومی، فیزیولوژی عالئم . تشخیص انواع  بیماریهای پوستی را بداند و بتواند آن .6

 بیماریهای پوستی در بارداری را بشناسد و بتواند آنها را توضیح دهد. .7

 بیماریهای پوستی  شایع اطفال و نوزادان را شرح دهد. .0

 با بیماریهای مقاربتی آشنا شود و بتواند آنها را توضیح دهد. .3

بیماری و کنترل ناقلین و تدابیر بین اللملی را  پاتوژنز عفونتها)علل، منابع، راه انتشار و....( واکسن و سرم و جدا کردن .18
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 بداند و بتواند شرح دهد.

 با انواع بیماریهای عفونی ویروسی و باکتریالی آشنا شود و بتواند انها را تعریف کند. .11

 شوک عفونی، عالئم و عوارض آن را بتواند توضیح دهد.

 معاینات نورولوژی را بداند. .14

 فیزیولوژی اعصاب را شرح دهد. .13

 یزیولوژی درد را شرح دهد.ف .12

 تشخیص و درمان سردرها را بداند. .15

 فیزیوپاتولوژی اعصاب محیطی )تشخیص و درمان( را بتواند توضیح دهد. .16

 با بیماری مالتیپل اسکروزیس آشنا شود. .17

 با انواع بیماریهای مغزی)اتیولوژی، فیزیولوژی و ...( آشنا شود. .10

ی ساختمان مفاصل و مایع مفصلی و بیماریهای روماتیسمی را بداند و بتواند آنها با کلیات فیزیولوژی بافت همبند، فیزیولوژ .13

 را شرح دهد. 

 با بیماریهای دژنراتیو مفصلی، بیماریهای لوپوس، آرتریت روماتوئید و آشنا شود. .48

 .دهد حیعالئم و نشانه ها( را توض ،یکم خون یبند می)تقس یکم خون .41

  .دهد حیوضفقر آهن را ت یآهن و انم سمیمتابول .44

 .را شرح دهد یهموستاز و انواع اختالالت انعقاد یوپاتولوژیزیو ف یولوژیزیف .43

  .و کاربرد و عوارض آنها را بداند یخون یانواع فرآورده ها .42

 .کند انیحاد و شوک را با ذکر مثال ب یزیمبتال به خونر ماریاداره ب ینحوه برخورد  و چگونگ .45

 دهد. حیرا توض یخون یها یمیبدخ  .46

 

 :حیطه عاطفی 

 .توجه و مشارکت فعال در مباحث نظری که در کالس مطرح می شود 
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 . مسئولیتها و محدودیتهای حرفه ای را بکار بگیرد 

  به رعایتت متوازین اخالقتی، علمتی، اخالقتی و قتانونی در هنگتام ارائته ختدمات بته منظتور حفتظ جتان متادر و بچته و تتامین

 سالمنت آنها  پایبند  باشد.

. 

 :حیطه روانی حرکتی 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش  بحث گروهی  پرسش و پاسخ  سخنرانی

 پانل PBL  نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/  تصویر/ عکس  وایت بورد  پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی  ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 و ضبط صدا بر روی پاورپوینت پاورپوینت  یل آموزشی:سایر مواد و وسا

 مکان برگزاری آموزش
 سایت کالس 

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 (تجارب یادگیری )مرتبط با استاد
 به روز بودن اطالعات علمی، صرف هزینه ی بیشتری در یادگیری دانشجویان ) استفاده از ابزارهای متفاوت برای یادگیری بهتر(

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

 پیشنهاد و انتقاد ارائۀ شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به انجام، از دروس تدریس شده  سؤال طرح،  آموزشی مباحث در پویا و فعال شرکت

  تدریس کیفیت ارتقاء جهت
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 -: مجازها

 - محدودیتها:

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 فهرست منابع درسی
 

 طب هاریسون، طی سیسیل، فیزیولوژی گایتون)اخرین چاپ(  -

 4810چاپ   3ن ویلیامز جلدبارداری و زایما  -
-  

 روش ارزشیابی

 گسترده پاسخ

 

 کوته پاسخ

 
 چند گزینه ای

 
 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 ابی:سایر روش های ارزشی

 ( ...........نمره،  عملی:   .....، 20..... نمره: نظری ....20........) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره ...... نمره: تکالیف کالسی ..... نمره: حضور و مشارکت فعال

 ... نمره71..  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم .. نمره7... کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

 - سامانه نوید -مجازی در بارداری بیماریهای هیپوتاالموس 1

 - سامانه نوید -مجازی بیماریهای تیروئید در بارداری 2

 - سامانه نوید -مجازی در بارداریبیماریهای دیابت آشکار 3

 - سامانه نوید -مجازی بیماری دیابت بارداری 4

 - سامانه نوید -مجازی بیماریهای غدد تناسلی در بارداری 5

 - سامانه نوید -مجازی )انواع کم خونی( بیماریهای خونی 6

 - سامانه نوید -مجازی (اختالالت انعقادی) بیماریهای خونی 7

 - سامانه نوید -مجازی ) تاالسمیها (ای خونیبیماریه 8

 - سامانه نوید -مجازی ها( )لوسمیبیماریهای خونی 9

 - سامانه نوید -مجازی )فیزیولوژی اعصاب، ضایعات عروق مغزی، فیزیوپاتوژی بیماریهای اعصاب(بیماریهای اعصاب 11

 - سامانه نوید -مجازی عات نخاعی()فیزیوپاتولوژی بیماریهای نخاعی، انواع ضایبیماریهای اعصاب 11

 - سامانه نوید -مجازی بیماریهای عفونی) فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی غیر بارداری( 21

 - سامانه نوید -مجازی بیماریهای عفونی) فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی غیر بارداری( 21

 - سامانه نوید -مجازی بارداری( بیماریهای عفونی) فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی غیر 21

 - سامانه نوید -مجازی بیماریهای عفونی) فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی غیر بارداری( 21

 - سامانه نوید -مجازی بیماریهای آمیزشی 16

 - سامانه نوید -مجازی در بارداری بیماریهای آمیزشی 17

 - نویدسامانه  -مجازی بیماریهای پوستی در بارداری 18

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 

 

  

 


