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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی  عنوان واحد درسی:
 پرستاری / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 ماماییرشته تحصیلی: تئوری واحد درسی: نوع

 احدتعداد و
 نظری:

 واحد2
 عملی:

 کارآموزی:

 واحد
 ناپیوسته  کارشناسیمطقع تحصیلی: کارورزی:

        تعداد ساعت
 :نظری

 
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی:

 تشریح، فیزیولوژی، ایمنی شناسیپیشنیاز:  کد درس:

 

79-79 -   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ماماییرشته تحصیلی:  مهنازکشاورزافشارام خانوادگی:نام و ن

 مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 00419133تماس: شماره
پست 

 m.keshavrzafshar@zums.ac.irالکترونیک:

 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان    محل کار:

 نم دکتر ملکی، خانم جعفری، خانم کشاورزافشارخانم دکتر خوشه چین، خا :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  23/44/79 ترکیبی مجازی حضوری

       

 اهداف آموزشی

 هدف کلی:

ارسالمت و بیماری به ویژه زنان بارد شناخت نیازهای اساسی و تشخیص حاالت انسان در هنگام-4  

م آوردن کاربرد یافته های علمی و ارائه خدمات و آموزش به بیماران و یا زنان باردار و آسیب پذیر و فراه-2

 کمک های پزشکی و ارجاع صحیح درل موارد الزم

در هنگام ارائه  انونیتشخیص مسئولیت ها و محدودیت های حرفه ای و پایبندی به موازین علمی و اخالقی و ق-0

 خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و سالمت آنها

  

. 

 

 

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

 :حیطه شناختی  

  ن را شرح دهداناتومی ،فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و سیستم گردش خودانشجو باید بتواند 

 .دانشجو با تظاهرات و عالیم بیماریهای قلبی و عروق آشنا شود 

 .دانشجو روش های تشخیص و اداره انواع بیماریهای قلب و عروق را توضیح دهد 

  انواع بیماری های قلبی در بارداری و غیر بارداری)بیماری های دریچه ای، تب روماتیسمی، افزایش فشار دانشجو باید بتواند

 کاهش فشار خون، نارسایی قلب ، بیمار های عروق کرونر ( را شرخ دهدن، خو

 .دانشجو باید بتواند تغییرات قلب و حجم خون و فشار خون در بارداری و پس از بارداری را توضیح دهد 

  آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تنفس را شرح دهد.دانشجو باید بتواند 

 ومونی، برونشکتازی ، سل و آبسه( آشنا شود.دانشجو باید با بیماری های عفونی)پن 
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 (دانشجو باید بتواند بیماری های انسدادی دستگاه تنفسcopd .را شرح دهد )و آسم 

 .دانشجو باید  عالیم اورژانس های تنفسی)آمبولی ریه( را شرح دهد 

  اناتومی ، فیزیولوژی و جریان خون کلیوی را توضیح دهددانشجو باید 

  ات فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری در بارداری را شرح دهد.تغییردانشجو باید 

  با روش های آزمایشگاهی بیماری های کلیه و تفسیر آزمایشات آن آشنا شود.دانشجو باید 

  بتواند سندروم نفروتیک را توضیح دهد.دانشجو باید 

  بتواند فیزیولوژی و آناتومی دستگاه گوارش را شرح دهد.دانشجو باید 

 جو باید بتواند تغییرات دستگاه گواربش در بارداری را توضیح دهد.دانش 

  بتواند فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی بیماری ها ی بافت همبند در غیرحاملگی و حاملگی را توضیح دهد.دانشجو باید 

  شرح دهد.بتواند بیماری های دژنراتیو مفصلی، آرتریت روماتوئید، لوپوس و عفونتهای مفصلی را دانشجو باید 

 

 

 

 

  

 روش های تدریس:

                                                        نمایش عملی                                                                                                                                       ایفای نقش                                                                بحث گروهی                                                                                      پرسش و پاسخ                                                                                   سخنرانی
                                  Bedside teaching                                                              شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                         

    اموزش بر بالین بیمار  سایر) بنویسید(:      

 مواد و وسایل آموزشی:

  -وایت بورد -ویدیو پروژکتور

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 سوال در خصوص مطالب تدریس شده 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 درخواستی اساتیدانجام تکالیف 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 شدداشته با را حضورهمه جلسات   - 4

  به امور یادگیری بپردازدو بر اساس منابع معرفی شده با انگیزه   - 2 

 مرتب ارائه شودتکالیف درخواستی به صورت  -3

 مجازها

 ممنوع است در کالس استفاده از موبایل محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 فهرست منابع درسی

  آخرین چاپطب هاریسون 

 طب سیسیل 

 )بارداری و زایمان ویلیامز )آخرین چاپ 

 کتاب طب داخلی 

  کتاب های اصول جراحی 

 کتاب های مراقبت ها ی پرستاری و مامایی 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

  ست()چک لی 

 مصاحبه 

 ) شفاهی
  آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 20، برابر 02) نمره قبولی از    

 %43 انجام تکالیف:  %43 مشارکت کالسی: %5حضور و غیاب کالسی: 

 %95 امتحان پایان ترم: -ن میان ترم:امتحا -کوئیز:

  :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شمار

ه 

جل

 سه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه  مکان ارائه

مدرس 

 )مدرسان( 

پرسش  -سخنرانی 1

بحث -و پاسخ

 گروهی
 11-11 جلسه اول

هسه شنب  

دانشکده پرستاری و 

 مامایی
خانم دکتر  لوژی قلبآناتومی و فیزیو

 خوشه چین

 -سخنرانی  2

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 18-16 جلسه دوم

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
 تظاهرات و عالیم بالینی بیماری های قلبی

 

 دکتر خانم

چین خوشه  

 دکتر خانماری های قلبی و عروقی در بارداری و بیم و پرستاری دانشکده 18-16 جلسه -سخنرانی  3
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-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی
هشنب سه سوم چین خوشه غیربارداری)بیماری های دریچه ای( مامایی   

 -سخنرانی  4

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 چهارم

16-18 

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
بیماری های قلبی و عروقی در بارداری و غیر 

 بارداری)تب روماتیسمی(

 دکتر خانم

چین خوشه  

 -خنرانی س 5

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 پنجم

16-18 

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
بیماری های قلبی و عروقی در بارداری و غیر 

 بارداری)بیماری های عروق کرونر(

 دکتر خانم

 چین خوشه

 -سخنرانی  6

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 ششم

11-1  

 دوشنبه

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
تومی و فیزیو لوژی دستگاه تنفس در بارداری و آنا-

 غیر بارداری

 خانم جعفری

 -سخنرانی  7

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 هفتم

11-1  

 دوشنبه

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
جعفری خانم بیماری های دستگاه تنفس)بیماری های عفونی(-  

 -سخنرانی  8

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 هشتم

11-1  

هدوشنب  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
بیماری های دستگاه تنفس)بیماری های انسدادی و 

 آمبولی ریه(

جعفری خانم  

 -سخنرانی  9

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 18-16 جلسه نهم

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
اناتومی و فیزیولوژی دستگاه ادراری در بارداری و غیر 

 بارداری

خانم دکتر 

 ملکی

 -رانی سخن 

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 18-16 جلسه دهم

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
 دکتر خانم بیماری های دستگاه ادراری )گلومرولیت حاد و مزمن(

 ملکی

 -سخنرانی  

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 یازدهم

16-18 

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
ی حاد و مزمن بیماری های دستگاه ادراری)نارسای

 کلیه و بیماری عفونی(

 دکتر خانم

 ملکی

 -سخنرانی  

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 دوازدهم

16-18 

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
روش های تشخیص آزمایشگاهی در بیماری های کلیه 

 و تفسیر آزمایشات

 دکتر خانم

 ملکی

 -سخنرانی  

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 سیزدهم

16-18 

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
آناتومی و فیزیولوژی دستگاه گوارش درذ بارداری و 

 غیر بارداری

 دکتر خانم

 ملکی

 -سخنرانی  

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه  

 جهاردهم

16-18 

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
 دکتر خانم بیماری های دستگاه گوارش فوقانی

 ملکی

 - سخنرانی 

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 جلسه

 پانزدهم

16-18 

هشنب سه  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
 دکتر خانم بیماری های دستگاه گوارش تحتانی

 ملکی

 -سخنرانی  

-پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

جلسه 

 شانزدهم

11-1  

 شنبه

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
رکشاورزافشا بیماریهای بافت همبند  
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 -سخنرانی  

-پاسخ پرسش و

 بحث گروهی

جلسه 

 هفدهم

11-1  

هشنبیک  

 و پرستاری دانشکده

 مامایی
رکشاورزافشا بیماری های بافت همبند  

       

 براساس برنامه:تاریخ امتحان پایان ترم                تاریخ امتحان میان ترم:  

 


