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 دانشکده پرستاری مامایی دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری مامایی دانشکده (  2فیزیوپاتولوژی و بیماری داخلی ) عنوان واحد درسی:

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

 کارشناسی ناپیوسته مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 2 ری:نظ تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 43 نظری:        تعداد ساعت

نیمسال دوم  (  1فیزیوپاتولوژی و بیماری داخلی ): پیشنیاز:   81 کد درس:

79-71 

   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

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

 استادیار  رتبه علمی: دکتری مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: 27822828771 شماره تماس:
t_khooshehchin@yahoo.com 

    پرستاری مامایی دانشکده محل کار:

 پوران مختاری، دکتر رضایی مامقلی خو شه چین، ترانه انام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

   12/11/79 00/00/1479  



2 
 

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 درمان بیماریها  و روشهای پیشگیریتشخیص،  معیارهای بندی، طبقه ،عالئمبیان  زمینه در فراگیران دانش سطح ارتقاء

  بیماریها  روشهای پیشگیری از انواع  نقش و اهمیت زمینه در فراگیران در مناسب نگرش ایجاد

 درمان بیماریها  تشخیص، و بندی، طبقه عالئم،شناخت  زمینه در فراگیران مهارت سطح ارتقاء

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

 :حیطه شناختی 

 های مکانیسم خونی، کم بندی تقسیم قرمز، گلبول اندکسهای خونی، کم تعریف و فیزیوپاتولوژی   خالصه طور به بتواند دانشجو 

 .دهد توضیح را آنمی ی ها نشانه و عالئم جبرانی،

 دهد توضیح را  آهن فقر آنمی و آهن متابولیسم  خالصه ورط به بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را  همولیتیک آنمی  خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را  فوالت کمبود بخصوص بالستیک مگالو آنمی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را(  وسیتوزلک لکوپنی،) سفید گلبولهای فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را  هموستاز فیزیوپاتولوژی و فیزیولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را  انعقادی اختالالت انواع فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 دده توضیح را  آنها عوارض و کاربرد و خونی های فراورده خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را  آن درمان و تشخیص اصول و تاالسمی فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را  شوک و حاد خونریزی به مبتال بیمار اداره چگونگی و برخورد نحوه بتواند دانشجو. 

 دهد توضیح را ها لنفوم از مختصری و ها لوسمی  فیزیوپاتولوژی  خالصه طور به بتواند دانشجو. 

o مقاومت و هورمون افزایش هورمونی، کمبودهای رسپتورها، فیدبکی، سیستم آندوکرینولوژِ، و هورمون تعاریف  خالصه بطور دانشجو 

 .دهد توضیح را ها هورمون به
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o دهد توضیح را هیپوفیز و هیپوتاالموس های بیماری فیزیوپاتولوژِی و فیزیولوژِی خالصه بطور دانشجو. 

o کاهش و افزایش محرکه، ی ها هورمون کننده، رها های هورمون ، هیپوفیز و هیپوتاالموس ارتباط  خالصه بطور جودانش GH، 

 .دهد توضیح را شیهان سندرم و هیپوفیزی کاری کم پروالکتین، افزایش ،(  فونکسیون بدون و فونکسیون با)  هیپوفیز آدنومهای

o دهد توضیح را تیروئید های بیماری ولوژِیفیزیوپات خالصه طور به بتواند دانشجو. 

o دهد توضیح را دیابت  خالصه طور به فیزیوپاتولوژِی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

o دهد توضیح را تناسلی غدد های بیماری فیزیوپاتولوژِی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

o دهد توضیح را نالآدر های بیماری فیزیوپاتولوژِی خالصه طور به بتواند دانشجو. 

 .دهد توضیح را مغز و عصبی دستگاه فیزیولوژی ، آناتومی  خالصه طور به بتواند دانشجو• .

 .دهد توضیح را آنها درمان و تشخیص درد فیزیوپاتولوژی و فیزیولوژِی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را نوروپاتی انواع  درمان و صتشخی محیطی، اعصاب  فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را صرع فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را مغزی عروق ضایعات و مغزی خون گردش فیزیوپاتولوژی و فیزیولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد یحتوض را صرع فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح محرکهرا صفحه های بیماری و میوپاتی انواع فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را اسکلروزیس مالتیپل فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را حرکتی دستگاه اختالالت فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را بدن حرارتی اختالالت و نباتی سیستم فیزیوپاتولوژی و ی فیزیولوژِ خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را مغز فضاگیر ضایعات فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .هدد توضیح را جمجمه داخل فشار افزایش فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

  اغما درمان و تشخیص و ضایعات محل کردن لوکالیزه اغما ایجاد مکانیسم و فیزیوپاتولوژی و اتیولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را

 .دهد توضیح را سرگیجه فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو•

 .دهد توضیح را دمانس نظیر دژنراتیو شایع ایه بیماری فیزیوپاتولوژی خالصه طور به بتواند دانشجو •

     دانشجو بتواند به طور خالصه   آناتومی ، سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان بیماری هاای پوساتی را توضایح

 دهد.

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان درماتیت را توضیح دهد 

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان کهیر و آلرژی  را توضیح دهد 
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 .دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان دبیماری های کالژن  را توضیح دهد 

 پاتولوژی ، عالئم و اصول درمان پسوریازیس، لیکن پالن را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیو 

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان بیماری های تاولی پوست  را توضیح دهد 

  ری هاای انگلای، میکروبای، چاار ی و     دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان بیماا

 ویروسی پوست  را توضیح دهد.

     دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان خالها ، پیگمانتاسایون و خاارش را توضایح

 دهد.

 ی هاای پوساتی در زماان باارداری را     دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان  بیمار

 توضیح دهد.

  ،دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان سیفلیس ، شاانکروئید LGV  و دنوواناوز را

 توضیح دهد.

  مقااربتی شاامل هارپس ،    دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان سایر بیماری های

 سوزاک، زگیل، کچلی کشاله ران، ترکومونا و غیره  را توضیح دهد.

    دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان تومورهای پوستی خوش خایم و بادخیم  را

 توضیح دهد.

 ، عالئم و اصول درمان  بیماری های پوستی شایع اطفال و ناوزادان   دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی

 و بیماری های مادرزادی پوست را توضیح دهد.

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  بهداشت و تقویت مو و بیماری های شایع مو و اثر حاملگی و شیردهی بر موها   را توضیح دهد 

         دانشجو بتواند به طور خالصه  تغذیه  و داروهای شیمیایی و گیاهی مفیاد بارای پوسات و ماو بم ظاور بهداشات و حفا ات و

 شادابی پوست و مو و پیشگیری  را توضیح دهد.

    ری ، دوره دانشجو بتواند به طور خالصه ویروالنس میکروبی ، پاتوژنز عفونتها ) علل، م ابع، راه انتشار، دفاع بادن ، مراحال بیماا

 توضیح دهد. کمون وو غیره (، واکسن و سرم )ایمونوگلوبولین(، جدا کردن بیمار ، ک ترل ناچلین و تدابیر بین المللی را

           دانشجو باید بتواند به طور خالصه مکانیسم دفاعی بادن در  بیمااری هاای عفاونیو )پوسات و مخااح، ترشاحات بادن و پلای

ی بدن در واک ش به بدن در واک ش ها ی ایم ی و انتروژن و آزمایشات سرولوژیک و پوستی را موفونوکاوئرها و ... و عکس العملها

 توضیح دهد.

    دانشجو بتواند به طور خالصه  فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان شوک عفونی ، علل و عالئم صدمات به سالول و تغییارات
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 همودی امیک  را توضیح دهد.

 ه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان  عفونت های کوکسای هاای گارم م بات و     دانشجو بتواند به طور خالص

 م فی  را توضیح دهد.

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان باسیل گرم م فی و م بت را توضیح دهد 

 نتی بیوتیک ها را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه اصول درمان  با آ 

       دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان عفونات هاای اساپیروکتی و عفونات هاای

 هوازی  را توضیح دهد.

      و جاذام  را  دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان عفونات هاای ماایکو باکتریهاا

 توضیح دهد.

      دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان  عفونتهاای پروتاوزوئری و تاک یاختاه ای

 شایع را توضیح دهد.

    ،هارپس،  دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان عفونت های ویروسای  )آنفلاوآنزا

 پولیومیلیت، آبله، هپاتیت، ایدز، هاری و آدنو ویروس( را توضیح دهد.

 .دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درمان عفونت های مایکوپالسمایی را توضیح دهد 

 ان عفونات هاای ریکتریاایی ، انگلای )کرمای(      دانشجو بتواند به طور خالصه  سمیولوژی  و فیزیوپاتولوژی ، عالئم و اصول درم

 شایع را توضیح دهد.

 

 :حیطه عاطفی 

ک دشرکتکالسیمباحثدرسؤالطرحباباعالئم ، پیشگیری و درمان بیماریها،مرتبطمباحثآموزشحیندر●

درتهیهوپمفلتطراحیآموزشیبانشاندادن،عالچم دیپیشچدمشدهومشارکتفعالنماید

عالوهبرمطالبارائهشدهدر،کالسنسبتبهتهیهم ابعآموزشیمعرفیشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتک د 

 :حیطه روانی حرکتی 

 یک مشاوره مناسب در جهت پیشگیری و درمان یک بیماری شایع را ارئه دهد.

 .ارائه دهد صحیح نحو به و طراحی را شایع بیماری یک آموزش پیشگیری جهت م اسب پمفلت یک .
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 روش های تدریس:

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

                                  Bedside teaching                                                                                             شده            

    د(:               سایر) بنویسی 

 مواد و وسایل آموزشی:

  بورد وایت پاورپوینت، اسالید

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 درمان بیماریها  تشخیص، و بندی، طبقه شناخت عالئم،

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 در زمینه بیماریهای تدریس شده بهداشتی پمفلت یک طراحی

 مدرس ضوابط آموزشی و سیاست های

 آموزش، با مرتبط 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/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 (چاپ آخرین ) هاریسون بطب 

 چاپ( آخرین سیسیل) طب 

 (چاپ آخرین) ویلیامز زایمان و بارداری 
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 روش ارزیابی:

 ه عملکردمشاهد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 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 لیفانجام تکا 5/0 مشارکت کالسی: 5/0حضور و غیاب کالسی: 

 10 امتحان پایان ترم: 5 امتحان میان ترم: 2 کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه

61/66/79 حضوری 8  61 - 8 بیماریهای عفونی     دانشکده پرستاری    کتر خو شه چیند 

32/66/79 حضوری 2  61 - 8 یعفون یهایماریب دانشکده پرستاری  نیچ شه خو دکتر     

9/63/79 حضوری 3  61 - 8 آمیزشی یهایماریب دانشکده پرستاری  نیچ شه خو دکتر   

61/63/79 حضوری 4  61 - 8 یزشیآم یهایماریب دانشکده پرستاری  نیچ شه خو دکتر   

36/63/79 حضوری 5  61 - 8 خون یهایماریب دانشکده پرستاری  نیچ شه خو دکتر   

38/63/79 حضوری 6  61 - 8 خون یهایماریب دانشکده پرستاری  نیچ شه خو دکتر   

31/6/78 حضوری 9  61 - 8 خون یهایماریب دانشکده پرستاری  نیچ شه خو دکتر   
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39/6/78 حضوری 1  61 - 8 خون یهایماریب دانشکده پرستاری  نیچ شه خو دکتر   

2/3/78 حضوری 7  61 - 8 غدد یهایماریب دانشکده پرستاری  یمختار خانم   

61/3/78 حضوری 82  61 - 8 غدد یهایماریب دانشکده پرستاری   خانم مختاری 

69/3/78 حضوری 88  61 - 8 غدد یهایماریب دانشکده پرستاری  یمختار خانم   

31/3/78 حضوری 82  61 - 8 غدد یهایماریب دانشکده پرستاری  یمختار نمخا   

26/3/78 حضوری 83  61 - 8 عفونی یهایماریب دانشکده پرستاری   دکتر رضایی  

9/2/78 حضوری 84  61 - 8 اعصاب یهایماریب دانشکده پرستاری  ییرضا دکتر   

36/2/78 حضوری 85  61 - 8 اعصاب یهایماریب دانشکده پرستاری  ییرضا دکتر   

38/2/78 حضوری 86  61 - 8 پوست یهایماریب دانشکده پرستاری   خانم محبی 

5/1/78 حضوری 89 پوست یهایماریب دانشکده پرستاری  1 - 82  محبی خانم   

 00/00/1478        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1479               تاریخ امتحان میان ترم:  81

 


