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 دانشکده پرستاری مامایی دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری مامایی دانشکده (1فیزیوپاتولوژی و بیمارهای داخلی ) عنوان واحد درسی:

 مامائی رشته تحصیلی: ) اختصاصی اجباری( تئورینوع واحد درسی: 

 پیوسته کارشناسی مطقع تحصیلی: کارورزی: 1کارآموزی: عملی: 3 ری:نظ تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: 11 کارآموزی: عملی: 11 نظری:        تعداد ساعت

- 1تشریح–بیوشیمی  -سلول شناسی و بافت شناسی: پیشنیاز:   82 کد درس:

 میکروب–سی ایمنی شنا - 3فیزیولوژی-1 فیزیولوژی-3 تشریح

 -شناسی قارچ و شناسی انگل– عملی شناسی میکروب– نظری شناسی

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

نیمسال 

 044-99اول

   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت باروری رشته تحصیلی: ترانه امامقلی خو شه چین  نام و نام خانوادگی:

 ار استادی رتبه علمی: دکتری مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک:  شماره تماس:
t_khooshehchin@yahoo.com 

    پرستاری مامایی دانشکده محل کار:

خانم دکتر -اعظم ملکی- -محمد -دکتر جعفرزاده روح االمین  -ترانه امامقلی خو شه چیندکتر نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 - الهام -خانم جعفری -خانم محبی پروین محبی-ترانه امامقلی خوشه چین

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

   11/4/99 00/00/1399  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 ویژه زنان باردار شناخت نیازهای اساسی تشخیص حاالتاسنان در هنگام سالمت و بیماری ب 

  کاربرد یافته های علمی و ارائه خدمات و آموزش به بیماران و یا زنان باردار و اسیب پذیر و فراهم آوردن کمک های پزشکی و ارجاع

 صحیح در موارد الزم 

 ام ارائه خدمات به تشخیص مسئولیت ها و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین علمی و اخالقی و قانونی در هنگ

 منظور حفظ جان جان مادر و کودک تامین سالمت آنها 

 

 قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 :اهداف ویژه 

 قلب وو عروق و سیستم گردش خون  -الف 

  هدف کلی درس 

 زیولوژپاتولوژی بیماری های قلب و سیستم گردش خون را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه   فی 

 ح دانشجو بتواند به طور خالصه   تظاهرات و عالئم بالینی بیمار های قلب و عروق بر مبنای فیزیوپاتولوژی و معاینه بیماران قلبی را توضی

 دهد.

  های قلبی و روند آنها در دوران بارداری و زایمان و پس از آن را دانشجو بتواند به طور خالصه   روش های تشخیص و اداره انواع بیمار

 توضیح دهد.

  

 :اهداف ویژه 

  دانشجو بتواند به طور خالصه   فعالیت های الکترولیتی قلب، گردش خون و اعصاب و تنظیم متابولیسم میوکارد بطور مختصر 
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 ی قلبی و عروق بر مبنای فیزیوپاتولوژی و معاینه بیماران قلبی )درد دانشجو بتواند به طور خالصه  تظاهرات و عالئم بالینی بیماری ها

تنگی نفس، تپش قلب، ورم و ...( ، بررسی وضع عمومی بیمکار ، معاینه شریانها و نحوه اندازه گیری فشار خون ، معاینه وریدها، معاینه 

ر مبنای فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، انواع سوفل ها قلب، مشاهده، لمس و بررسی ضربه های جلو قلب ، بررسی های صداهای طبیعی ب

 وو مکانیسم ایجاد آنها را توضیح دهد.

  ،دانشجو بتواند به طور خالصه  اصول الکتروفیزیولوژی قلب طبیعی ، کلیات ایجاد و انتشار امواج الکتریکی، اختالل ریتم و هدایت

 بلوک ها، هیپرتروفی ها و پیس میکر را توضیح دهد.

 و بطور خالصه  انواع بیماری های قلبی با تاکید بر علت، فیزیوپاتولوژی، عالئم ، تشخیص افتراقی، در مان و پیش آگهی و دانشج

 پیشگیری در غیر حاملگی و حاملگی شامل: 

 تب روماتیسمی 

 بیماری دریچه های قلب 

  بیماری های مادرزادی قلب به ویژه انواع شایع آن 

 افزایش فشار خون شریانی 

 ش فشار خون شریانیکاه 

 بیماری های عضله قلب 

 نارسایی قلب 

 اندوکاردیت عفونی و بیماری های پریکارد 

 بیماری های عروق کرونر 

 افزایش فشار خون در ریه و قلب ریوی 

 ،تغییرات قلب و عروق، حجم و فشار خون در بارداری، حاملگی همراه با بیماری های قلبی و عروقی، مصرف داروهاا در بارداری 

 مراقبت ها و ....

 احیا قلب و ریه 

 CCU .را توضیح دهد 
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 فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی دستگاه تنفس -ب 

 :هدف کلی درس 

  دانشجو بطور خالصه  آناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های

 ملگی  را توضیح دهددستگاه تنفس در غیر حاملگی و حا

 :اهداف ویژه 

 .دانشجو بطور خالصه  آناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، نشانه شناسی و مکانیسم صداها را توضیح دهد 

 .دانشجو بطور خالصه  فیزیوپاتولوژِی بیماره های عفونی و آبسه  دستگاه تنفسی را توضیح دهد 

  های انسدادی دستگاه تنفسی را توضیح دهد.دانشجو بطور خالصه  فیزیوپاتولوژِی بیماری 

 .دانشجو با فیزیوپاتولوژِی بیماری های بدخیم دستگاه تنفسی را توضیح دهد 

 .دانشجو با فیزیوپاتولوژِی آمبولی ریه و اورژانس های تنفسی را توضیح دهد 

  دانشجو بطور خالصه  مواردICV  و ونتیالتورها و قسمت های تشخیصی بیماری های ریه–ICU .را توضیح دهد 

   دانشجو بطور خالصهARDS .و نارسایی حاد و مزمن ریه را توضیح دهد 

 .دانشجو بطور خالصه  مختصری از بیماری های پلور، مدیاستن، دیاگرافم را توضیح دهد 

  

  

 فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی دستگاه ادراری -ج 

 :هدف کلی درس 

 و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های دستگاه  آشنایی کامل با آناتومی، فیزیولوژی

 ادراری در غیر حاملگی و حاملگی
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 : اهداف ویژه 

  دانشجو بتواند به طور خالصه  آناتومی ، فیزیولوژی، جریان خون کلیوی و عوامل تنظیم کننده آن، تاثیر مواد تنگ کننده عروق، نقل و

 الکترولیت ها، سیستم رنین و آنژیوتانسین ، تنظیم کلسیم و فسفر و ویتامین دی را توضیح دهد. انتقاالت

  دانشجو فیزیوپاتولوژی دستگاه ادراری و نشانه های بیماری های کلیه شامل هماچوری، پروتئینوری، دیزوری، پلی اوری و ... را توضیح

 دهد.

  های کلیه و تفسیر آزمایشات بویژه آنالیز ادراری را توضیح دهد.دانشجو روش های تشخیص آزمایشگاهی در بیماری 

 .دانشجو فیزیوپاتولوژی گلومرونفریت حاد و مزمن کلیه را توضیح دهد 

 .دانشجو با فیزیوپاتولوژی نارسایی حاد حاد و مزمن کلیه را توضیح دهد 

 توضیح دهد. دانشجو فیزیولوژِی و فیزیوپاتولوژی کلیه و بارداری، کلیه ها داروها را 

 .دانشجو با آب و الکترولیت ها و اختالالت اسید و باز در دوران بارداری و پس از آن آشنا باشد 

 .دانشجو فیزیوپاتولوژی پرفشاری خون اولیه و داروها را توضیح دهد 

  

 فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی دستگاه گوارش -د 

 :هدف کلی درس 

 لوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های دستگاه آشنایی کامل با آناتومی، فیزیو

 گوارش در غیر حاملگی و حاملگی

  

 :اهداف ویژه 

  دانشجو بتواند به طور خالصه  مری فیزیولوژی، مکانیسم بلع و اسفنگترها، فیزیوپاتولوژی، عالئم مری )دیسفاژی درد و ...( ازوفاژیت ها

 همراه موارد مربوط به بارداریبه 

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی معده و دوازدهه را توضیح دهد 
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 .دانشجو بتواند به طور خالصه  فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی روده باریک را توضیح دهد 

 روده بزرگ را توضیح دهد. دانشجو بتواند به طور خالصه  فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی 

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی کبد را توضیح دهد 

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی لوزالمعده را توضیح دهد 

  

 :حیطه عاطفی 

کندشرکتکالسیمباحثدرسؤالطرحبا مرتبطمباحثآموزشحیندر●

درتهیهوپمفلت طراحیآموزشیبانشاندادن،عالقمندیپیشقدمشدهومشارکتفعالنماید

عالوهبرمطالبارائهشدهدر،کالسنسبتبهتهیهمنابعآموزشیمعرفیشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتکند 

 :حیطه روانی حرکتی 

 :ودمیر انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس

 هابرای بیماری و صجیح ممکن یحلها راهو تشخیص  ارائه -

 بیمار طیشرا به توجه باو درمان  حل راه نیبهتر انتخاب  -

-  

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                            بحث گروهی    ▀                                                                                                                                                                  پرسش و پاسخ              ▀                                                                                                                                                                                                                 سخنرانی
شبیه سازی  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش            

                                  Bedside teaching                                                                                             شده            

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

  بورد وایت پاورپوینت، اسالید
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 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 های تعیین شده  کنفرانسوارائه با موضوع تدریس مطالعه کتب مرتبط  -شناخت عالئم،طبقهبندی،تشخیص، ودرمان بیماریها 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 زمینه بیماریهای تدریس شدهدر  طراحی یک پمفلت

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 آموزش، با تبطمر ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضورانتظارات: 
 برنامه ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به انجام

 ضرورت صورت در کالس از خروج: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصهشگاهی/آزمایعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 هاریسون طبق  

 سیسیل طب 

 (چاپ آخرین) ویلیامز زایمان و بارداری 

 داخلی طب کتاب 

 جراحی اصول های کتاب  

 مامایی و پرستاری ی ها مراقبت های کتاب 

  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی
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 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 
 جورکردنی

 صحیح / غلط

 

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

 1 و پروژه: عملی انجام تکالیف 1/0 مشارکت کالسی: 1/0حضور و غیاب کالسی: 

 10 رم:امتحان پایان ت 1 امتحان میان ترم: 1 کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه ساعت ارائه 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 1 خون گردش ستمیس و عروق و قلب دانشکده پرستاری   دکتر خو شه چین  

8 - 01 44/44/1999 حضوری 8 اریتدانشکده پرس  خون گردش ستمیس و عروق و قلب  نیچ شه خو دکتر   

8 - 01 44/44/1999 حضوری 9 اریدانشکده پرست  خون گردش ستمیس و عروق و قلب  نیچ شه خو دکتر   

8 - 01 44/44/1999 حضوری 0 اریدانشکده پرست  خون گردش ستمیس و عروق و قلب  نیچ شه خو دکتر      

8 - 01 44/44/1999 حضوری 5 اریه پرستدانشکد  خون گردش ستمیس و عروق و قلب   دکتر جعفری 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 6 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   دکتر جعفری 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 7 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

یحضور 2  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 9 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 14 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایارمیو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 
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8 - 01 44/44/1999 حضوری 11 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 18 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 19 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 10 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 15 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

8 - 01 44/44/1999 حضوری 16 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

17  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

12  44/44/1999 01 - 8 اریده پرستدانشک  یجراحی و عفون یداخل یهایماریو ب یوپاتولوژیزیف   جعفری دکتر 

19  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی دستگاه  

 تنفس

  جعفری خانم

84  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی دستگاه  

 تنفس

  عفریج خانم

81  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی دستگاه  

 ادراری

 ملکی دکتر   

88  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی دستگاه  

 ادراری

 ملکی دکتر   

89  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  ی و بیماری های داخلی دستگاه فیزیوپاتولوژِ 

 گوارش

 خانم محبی 

80  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی دستگاه  

 گوارش

 خانم محبی 

85  44/44/1999 01 - 8 اریدانشکده پرست  فیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی دستگاه  

 گوارش

 خانم محبی 

 00/00/1399        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1399               ان ترم: تاریخ امتحان می 

 


