
 
 

 

 1 :جلسه                                                 ساعت 3 مدت کالس:                       (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ) :نام درس

 ی قلب و سیستم گردش خونآناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژ :موضوع کالس                                                      منیژه پیردل :مدرس

دوران بارداری، غیر حاملگی و در  یبیماریهای قلب انواع اداره درمان وعاینه، تشخیص، معالیم، و  آشنا شده سیستم گردش خونبا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

  را شرح دهد. زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی ل مورد نیازوسای روش تدریس اهداف رفتاری
را توصیف  آناتومی و فیزیولوژی قلب و سیستم گردش خون -

 کند.

بر مبنای  را تظاهرات و عالیم بالینی بیماریهای قلب و عروق -
نام برده و هر  معاینه بیماران قلبی )درد، تنگی نفس، ادم، ...(

 مورد را در یک سطر توضیح دهد.

 و یافته های آزمون های تشخیصی را عاینه فیزیکیم اصول -
 توضیح دهد. بیماریهای قلبیدر تشخیص 

نکات مهم به هنگام سمع صداهای قلبی را به طور خالصهه   -
 بیان نماید.

توضیحات الزم  قلب در مورد ایجاد و انتشار امواج الکتریکی -
 بیان نماید.را 

 دهد.انواع اختالالت ریتم قلبی را به اختصار توضیح  -

انواع بلوک های قلبی را نام برده و ویژگیهای هر یهک را بهه    -
 اختصار شرح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ
 گچ و تخته سیاه 

درصد(،  07متحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

زایمان ویلیامز  کانینگهام و همکاران ، بارداری و. 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی. 5

ترجمه عظیمی، ریسمان  .(5715) هماتولوژیهاریسون.  

 .1345تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

 بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف . 3

 ، سمیه خزاییان. تهران، انتشاراتنصرت بهرامی

 . 1345بشری،  

 

 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 .آزمون تشریحی و...-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 



 
 

 

 5جلسه: ساعت                                               3مدت کالس:                                        (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 یهای دریچه قلب(ربیما -انواع بیماریهای قلبی ) تب روماتیسمیموضوع کالس :                      منیژه پیردل                                               مدرس: 

غیر قلبی در بیماریهای  اداره و ارجاع صحیح انواع معاینه، تشخیص، درمان، آموزش به بیماران،آشنا شده و عالیم،  بیماریهای قلبیبا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان حاملگی و

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
   را با تاکید بر علت و فیزیاتولوژی انواع بیماریهای قلبی -

  .شرح دهد

 تورههای در یک سطر تعریف کرده و فاکتب روماتیسمی را  -
 خطر آن را نام ببرد.

تظاهرات بالینی و معیارهای تشخیص تب روماتیسمی   -
 را بیان نماید.

اقدامات درمانی مهم در تب روماتیسمی حهاد را شهرح    -
 دهد.

پیشگیری اولیه و ثانویه در تب روماتیسمی را توضیح  -
 .دهد

، تنگی و نارسایی های دریچه قلب پروالپسیدر مورد بیمار -
 تعریف نماید.میترال را 

مورد از عالیهم   9در ارتباط با بیماری دریچه میترال حداقل  -
 بیماری را نام ببرد.

 تشخیص و درمان بیماریهای دریچه میترال را توضیح دهد. -
 عالیم و دانشجو بتواند در یک مورد جدید و بر اساس -

را  تنگی و نارسایی دریچه میترال های تشخیصیتست
 تشخیص دهد.

رسش و پ  -سخنرانی

 پاسخ
 گچ و تخته سیاه 

درصد(،  07متحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 د، جین و همکاران. اصول طب داخلی. بران وال5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 5715هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1345تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

نصرت  . بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف 3

 . 1345بشری،  بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 

 راهنما:

 نشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دا

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب



 
 

 

 3جلسه:                                                 ساعت 3مدت کالس:                                             (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 ، پولمونر(کوسپیدیتر)تنگی و نارسایی آئورت،  بیماریهای دریچه قلبموضوع کالس :                   منیژه پیردل                                                         مدرس: 

بیماریهای قلبی  اداره و ارجاع صحیح انواع معاینه، تشخیص، درمان، آموزش به بیماران،آشنا شده و عالیم،  بیماریهای دریچه قلببا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان در غیر حاملگی و

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
را  آئورتدر مورد بیماریهای دریچه قلب تنگی و نارسایی  -

 تعریف نماید.

مورد از عالیم  9حداقل  آئورتدر ارتباط با بیماری دریچه  -
 بیماری را نام ببرد.

را  حاملگی در آئورتتشخیص و درمان بیماریهای دریچه  -
 .توضیح دهد

 تنگی و نارسایی دریچه تریکوسپید را تعریف نماید. -

 در حاملگی تریکوسپیدتشخیص و درمان بیماریهای دریچه  -
 را توضیح دهد.

 تنگی و نارسایی پولمونر را تعریف نماید. -

در عالیم، تشخیص و درمان تنگی و نارسایی پولمونر را  -
 توضیح دهد.حاملگی 

را بیان  ، لیبر و زایمانیچه قلب بر حاملگیاثر بیماریهای در -
 نماید.

بیان پروفیالکسی اندوکاردیت در بیماریهای دریچه قلب را  -
 نماید.

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

  گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07متحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 5715هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1345تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

احی در مامایی. تالیف  نصرت . بیماریهای داخلی و جر3

 13451333بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری، 

 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ون چند گزینه ایارزیابی فعالیت:آزم

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 



 
 

 

 9جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                                 (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 ، بیماری سیانوتیک قلبی(اییهای مادرزادی قلب )نقایص دیوارهبیمارموضوع کالس :                                                                       منیژه پیردل      مدرس: 

بیماریهای  اداره و ارجاع صحیح انواع ، درمان، آموزش به بیماران،معاینه، تشخیصآشنا شده و عالیم،  بیماریهای مادرزادی قلببا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. دوران بارداری، زایمان و پس از زایماندر غیر حاملگی و  قلبی 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
املگی دار شدن حضایعات مادرزادی قلب را که سبب عارضه -

 شوند را نام ببرد.می
را  ای قلبنقایص دیوارهقلب  مادرزادیدر مورد بیماریهای  -

 تعریف نماید.

مورد از عالیم بیماری را نام  9در ارتباط با بیماری حداقل  -
 ببرد.

را توضیح  در حاملگی اینقایص دیوارهتشخیص و درمان  -
 دهد.

 بیماری سیانوتیک قلبی را شرح دهد. -

در بیماری سیانوتیک قلبی و درمان تشخیص عالیم،  -
 را توضیح دهد.حاملگی 

را بیان  لیبر و زایمان ،مادرزادی قلب بر حاملگی اثر بیماری -
 نماید.

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07متحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 ایگزینهنوع آزمون: چند

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 5715هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1345تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت . بیماریهای 3

 13451333بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری، 

 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-فعالیت:آزمون چند گزینه ایارزیابی 

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

 2جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                          (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

  ار خون شریانی، اندوکاردیت عفونیکاهش فش هیپرتانسیون ریوی،موضوع کالس :                                                                      منیژه پیردل مدرس: 

بیماریهای قلبی در غیر  اداره و ارجاع صحیح انواع به بیماران،معاینه، تشخیص، درمان، آموزش آشنا شده و عالیم،  بیماریهای قلببا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. حاملگی و  دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
هیپرتانسیون را تعریف کرده و آن را بر حسب علهت ایجهاد    -

 ه بندی نماید.کننده طبق

انویه ریوی را بیان ثون اولیه و یهای هایپرتانسعالیم و نشانه -
 نماید.

هایپرتانسیون اولیه و ثانویه ریوی در تشخیص و درمان  -
 را توضیح دهد. حاملگی

کاهش فشار خون شهریانی ناشهی از شهوک هیپوولمیهک،      -
 سنکوپ را توضیح دهد.

سیم بندی شوک را تعریف نموده و بر اساس علت آن را تق -
 نماید.

مورد از عالیم بالینی انواع شوک را به تفکیک نام  3حداقل  -
 ببرد.

مراقبتهای بالینی در انواع شوک را شرح دهد و با یکدیگر  -
 مقایسه نماید.

مورد از  9و  اندوکاردیت عفونی را در یک جمله تعریف نماید -
 عالیم بالینی آن را نام ببرد.

 توضیح دهد. حاملگی را ردرمان و اندوکاردیت د تشخیص، -

   پروفیالکسی ضد میکروبی در اندوکاردیت را شرح دهد. -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

ایمان ویلیامز کانینگهام و همکاران ، بارداری و ز. 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 5715هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1345تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 1333سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری، .بهرامی، 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-آموزشی:کتاب منابع



 
 

 

 

 6جلسه:                                                 ساعت 3مدت کالس:                                             (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

  احیاء قلب و ریه بیماریهای عروق کرونر، نارسایی قلب،موضوع کالس :                          منیژه پیردل                                                مدرس: 

 اعاداره و ارجاع صحیح انو معاینه، تشخیص، درمان، آموزش به بیماران،آشنا شده و عالیم،  نارسایی قلب و احیاء قلب و ریهبا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان در غیر حاملگی وبیماریهای قلبی 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 نارسایی قلب را توضیح دهد.انواع  -

 مورد از علل نارسایی قلب را بیان نماید. 6حداقل  -
 یی قلب را شرح دهد.اورژانسهای نارسا -

بیماریهای عروق کرونر )ایسکمی، آنژین صدری، انفارکتوس(  -
 را توضیح دهد.

نارسهایی قلهب را بیهان    های موثر در انهواع  درمانتشخیص و  -
 نماید.

تغییرات قلب و عروق، حجم و فشهار خهون در حهاملگی را     -
 شرح دهد.

 حاملگی پس از جراحی های قلب را توضیح دهد. -

 شرح دهد. بیماریهای قلبی را بابارداری  مصرف داروها در -

و درمان مهادران بهاردار بها بیماریههای قلبهی را در       تمراقب -
  بارداری، زایمان و بعد از زایمان توضیح دهد. 

ا به ترتیب و به طهور کامهل   مراحل انجام احیاء قلب و ریه ر -
 روی موالژ انجام دهد.و  شرح

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 داخلی . بران والد، جین و همکاران. اصول طب5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715) هاریسون. 

 .1345نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 13331333بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری، .

 

 

 راهنما:

 م باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجا

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 



 
 

 

 

 0جلسه:                                                   ساعت 3: مدت کالس                               (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 بیماریهای مری، معده و دوازدهه -آناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی دستگاه گوارش: موضوع کالس                      منیژه پیردل                         مدرس: 

بیماریهای گوارشی در غیر حاملگی و دوران بارداری،  معاینه، تشخیص، درمان و اداره انواعآشنا شده و عالیم،  دستگاه گوارشبا  بتواند ن این کالسدانشجو باید پس از گذراند هدف کلی :

 را شرح دهد. زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 را توضیح دهد. گوارش فیزیولوژی دستگاه آناتومی و -

روشههههای تشخیصهههی  تظهههاهرات و عالیهههم بهههالینی،   -
را  گهوارش آزمایشگاهی و رادیولهوژیکی در بیماریههای   

 توضیح دهد.  

   .شرح دهد عالئم تشخیص و درمان ازوفاژیت را -

 عوامل ایجاد کننده زخم معده و دوازدهه را نام ببرد. -
  .گوارشی را توضیح دهد ان زخمهای، تشخیص و درمعالئم  -
  گاستریت را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد. -
 .بیماریهای مری و معده در حاملگی را بیان کند -

 عوامل موثر در سرطان معده را نام ببرد. -

 .معده را توضیح دهدمری و کانسر ، تشخیص و درمان عالئم -

 . شخیص و درمان سوء جذب را شرح دهدعالئم ، ت -
ل را نام برده و مکانیسم ایجاد اسهال و عوامل موثر انواع اسها -

 بر آن را شرح دهد.

 عالیم، تشخیص و درمان بیماریهای اسهال را توضیح دهد. -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 ایدگزینهنوع آزمون: چن

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715هاریسون. ) 

 .1345نشر جامعه نگر، 

راحی در مامایی. تالیف  نصرت . بیماریهای داخلی و ج3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ند گزینه ایارزیابی فعالیت:آزمون چ

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 



 
 

 

 3جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                         (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 روده بزرگ -بیماریهای روده باریکموضوع کالس :                                                    منیژه پیردل                  مدرس: 

اری، زایمان و معاینه، تشخیص، درمان و اداره بیماریها در غیر حاملگی و دوران باردآشنا شده و عالیم،  اختالالت دستگاه گوارشبا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 .را توضیح دهدکوچک یماری التهابی روده ب -

بیماری کرون را تعریف نماید و علل موثر در ایجاد آن و  -

 عالیم  را نام ببرد.

یف نماید و علل موثر در ایجاد بیماری کولیت السراتیو را تعر -

 آن و عالیم را نام ببرد.

 . یح دهدک پذیر را توضسندرم کولون تحر -

 . دیورتیکول روده را شرح دهد -

  .عالئم ، تشخیص و درمان تومورهای روده را توضیح دهد  -

 . روده را نام ببردانواع پولیپ   -

 .ریهای روده در حاملگی را شرح دهدبیما -

 

 پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 جین و همکاران. اصول طب داخلی. بران والد، 5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715هاریسون. ) 

 .1345نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 



 
 

 

 4جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                    (1ولوژی و بیماریهای داخلی )فیزیوپاتنام درس: 

 صفرا -لوزالمعده -کبد بیماریموضوع کالس : منیژه پیردل                                                                مدرس: 

معاینه، تشخیص، درمان و اداره بیماریها در غیر حاملگی و دوران بارداری، زایمان و پس آشنا شده و عالیم،  اختالالت دستگاه گوارشبا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس دف کلی :ه

 را شرح دهد. از زایمان

 منابع آموزشی میلیارزیابی و فعالیت تک وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 . تشخیص و درمان هپاتیت را شرح دهدعالئم ،  -

 . تشخیص آبسه های کبدی را بیان کندعالئم و   -

 . ماریهای سیروز کبدی را توضیح دهدبی -

 . یهای کبد در حاملگی را توضیح دهدبیمار -

 .عالئم ، تشخیص و درمان تومورهای کبدی را شرح دهد -

یم، تشخیص و درمان را کله سیستیت را تعریف کند و عال -

 شرح دهد.

کله لیتیاز را تعریف کند و عالیم، تشخیص و درمان را شرح  -

 دهد.

پانکراتیت را تعریف کند و عالیم، تشخیص و درمان را  -

 توضیح دهد.

 دستگاه گوارش را شرح دهد. خونریزیهایعلل  -

 عوارض داروها بر کبد را شرح دهد. -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 ه گچ و تخته سیا

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران، نشر  جلد سوم، 

 1349گلبان 

 طب داخلی . بران والد، جین و همکاران. اصول5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، نشر 5715هاریسون. )

 .1345جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت بهرامی، 3

 سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 راهنما:

 شدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام با

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

 17جلسه:                                                      ساعت 3الس: مدت ک                                     (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 پنومونی، دستگاه تنفسآناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی موضوع کالس :           منیژه پیردل                                                          مدرس: 

دوران بارداری، زایمان  غیر حاملگی و در بیماریهای تنفسی معاینه، تشخیص، درمان و اداره انواعآشنا شده و عالیم،  دستگاه تنفسبا  بتواند گذراندن این کالسدانشجو باید پس از  هدف کلی :

 را شرح دهد. و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
را  ی فوقهانی و تحتهانی  می و فیزیولوژی دستگاه تنفسه آناتو -

 توصیف کند.

 مکانیسم تنظیم تنفس را در دو سطر شرح دهد. -

نام و مشخصات صداهای تنفسی نرمال و غیر نرمال و محل  -
 شنیدن صداها را بیان نماید.

الگوی تنفس طبیعی را ذکر نموده و انواع تنفس را دسته  -
 بندی نماید.

 مرکزی و محیطی را بیان نماید. انوزینحوه تشخیص س -

را بهر   دسهتگاه تهنفس  تظاهرات و عالیم بالینی بیماریههای   -
...( نام برده و  )درد، تنگی نفس، سرفه، مبنای معاینه بیماران

 هر مورد را در یک سطر توضیح دهد.

و های دستگاه تنفسی فوقانی عواملی را که در ایجاد عفونت -
 تحتانی موثر هستند مشخص نماید.

 پاتوفیزیولوژی پنومونی را توضیح دهد. -

بندی کند و از هر کدام کدام مثالی انواع پنومونی را طبقه -
 بزند.

 مورد از عالیم بالینی بیماری را بیان نماید. 3حداقل  -

 پنومونی را شرح دهد. انواع تشخیص و درمان -

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52فرانسهای دانشجویی )کن

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، (. ترجمه 5715هاریسون. ) 

 .1345نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 گروهیروش تدریس:سخنرانی تعاملی یا هم

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب



 
 

 

 11جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                              (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 آمبولی ریه -(ریه بیماریهای عفونی ریه )برونشکتازی، سل، آبسهموضوع کالس :                                     منیژه پیردل                                          مدرس: 

دوران  در غیر حاملگی و عفونی ریهبیماریهای  اداره معاینه، تشخیص، درمان، آموزش وآشنا شده و عالیم،  بیماریهای عفونی ریهبا  دبتوان دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. بارداری، زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
تعریف کرده و عوامل مسهتعد کننهده را نهام    برونشکتازی را  -

 ببرد.

 مورد از تظاهرات بالینی بیماری را بیان نماید. 3حداقل  -

 تشخیص و درمان بیماری را شرح دهد. -

یک سطر تعریف نموده و عوامهل خطرسهاز آن را    درسل را  -
 نام ببرد.

 برد.تظاهرات بالینی سل را نام ب -

نههد سههطر و تفسههیر آن را در چ PPDروش انجههام تسههت  -
 توضیح دهد.

 پروسه درمانی استاندارد سل را شرح دهد.مراقبت و  -

را  تظاهرات بالینی، روش پیشگیری و درمان در آبسهه ریهه   -
 شرح دهد.

فاکتور خطر ساز آن  9آمبولی ریه را تعریف کرده و حداقل  -
 را نام ببرد.

 مورد از تظاهرات بالینی آمبولی ریه را نام ببرد. 9حداقل  -

  رمان آمبولی ریه را به طور کامل شرح دهد.دمراقبت و  -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

قاضی جهانی، بهرام . تهران،  ترجمه : جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715هاریسون. ) 

 .1345نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 



 
 

 

 15جلسه:                                                ساعت 3مدت کالس:                                              (1یزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )فنام درس: 

 ARDS، بیماریهای بدخیم -، آسم(COPDماریهای انسدادی ریه )بیموضوع کالس :            منیژه پیردل                                                              مدرس: 

دوران بارداری، زایمان و پس  غیر حاملگی و در بیماری معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و ادارهآشنا شده و عالیم،  بیماریهای ریهبا  بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس ف رفتاریاهدا
 کند.انسدادی را تعریف  بیماریهای -

را بیان  COPDمورد از تظاهرات بالینی بیماری  3حداقل  -
 نماید.

 تشخیص و درمان بیماری را شرح دهد. -

و تریاد مههم آن را بیهان    دپاتوفیزیولوژی آسم را توضیح ده -
 نماید.

 نحوه تشخیص آسم بر اساس عالیم بالینی را شرح دهد. -

آسم را دسته بندی نمایهد و از ههر    داروهای موثر در کنترل -
 مورد مثالی بزند.

پاتوفیزیولوژی سندرم دیسترس تنفسی بالغین را شرح داده  -
 و عوامل ایجاد کننده را نام ببرد.

عالیم بالینی و درمان سهندرم دیسهترس تنفسهی را شهرح      -
 دهد.

 عوامل خطر سرطان ریه را نام ببرد.  -

 انواع سرطان ریه را توضیح دهد. -

تظاهرات بالینی سرطان ریه را نام برده و روشهای تشخیصی  -
 شرح دهد.و درمانی را 

های ریه را به یکاربرد ونتیالتورها و روشهای تشخیصی بیمار -
 اختصار شرح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه

 

درصد(،  07یان ترم )امتحان پا

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715ریسون. )ها 

 .1345نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 :سخنرانی تعاملی یا همگروهیروش تدریس

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و...-چند گزینه ای ارزیابی فعالیت:آزمون



 
 

 

 13جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                            (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

  نفروتیک  ، سندرمگلومرولونفریت -آناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی دستگاه ادراریموضوع کالس :                                      منیژه پیردلمدرس: 

بیماری در غیر  معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و ادارهآشنا شده و عالیم،  تالالت کلیویاخ و لکرد کلیه و مجاری ادراریعم با بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. حاملگی و دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 ضیح دهد.تورا  ادراریآناتومی و فیزیولوژی دستگاه  -

تظاهرات و عالیم بالینی بیماریههای دسهتگاه ادراری را نهام     -
 ببرد.

روشهههای تشخیصههی آزمایشههگاهی و رادیولههوژیکی در  -

 بیماریهای کلیه را توضیح دهد.  

 تفسیر آزمایش آنالیز ادراری و کشت ادرار را بداند. -

 بیماریهای گلومرولی را نام برده و توضیح  دهد. -

و درمهان ایهن بیماریهها را     روشهای تشخیصهی عالئم،  -
 توضیح دهد.

تشهخیص، علهل و    و سندرم نفروتیک را تعریهف کنهد   -
 درمان را توضیح دهد.

 تمایز قائل شوند. کلیویبین انواع اختالالت  -

اثرات بیماریها برروی حاملگی و درمان آنها را توضهیح   -
 .دهد

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

صد(، در 07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران،  (.5715هاریسون. ) 

 .1345نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 لی یا همگروهیروش تدریس:سخنرانی تعام

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

 19جلسه:                                               ساعت 3مدت کالس:                                           (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 نارسایی کلیه سنگهای ادراری، عفونت کلیه و مجاری ادراری،: موضوع کالس                                                               منیژه پیردل                مدرس: 

بیماری در غیر حاملگی و دوران بارداری،  معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و ادارهآشنا شده و عالیم،  اختالالت دستگاه ادراریبا  تواندب دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

ای دسهتگاه ادراری فوقهانی و   هه عفونهت  ایجادراههای  -

 .را بیان کند تحتانی

 . ئم عفونتهای ادراری را نام ببردعال -

 ها را شرح دهد.  روشهای تشخیصی و درمانی عفونت -

 انواع سنگهای ادراری را نام ببرد.  -

روشههای تشخیصهی و درمهانی    نگهای ادراری، عالئم سه  -

 .را توضیح دهد سنگها

 . نام ببرد نارسایی حاد و مزمن کلیه راعالئم  -

 روشهای تشخیصی این بیماریها را بیان کند.   -

 .  رمانی این بیماریها را توضیح دهدروشهای د -

 .  انواع دیالیز را توضیح دهد -

 .دیالیز در حاملگی را توضیح دهد -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ
 گچ و تخته سیاه 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

فعال در کالس درصد(، شرکت 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715هاریسون. ) 

 .1345ه نگر، نشر جامع

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

  12 جلسه:                                              ساعت 3مدت کالس:                                         (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 اختالالت اسید و باز -هاآب و الکترولیت: موضوع کالس     منیژه پیردل                                                                مدرس: 

بیماری در غیر حاملگی و دوران بارداری،  درمان، آموزش و اداره معاینه، تشخیص،آشنا شده و عالیم،  عملکرد کلیه و مجاری ادراری با بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی

 را شرح دهد. زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

ل و خارج سلولی را حجم و ترکیب شیمیایی مایع داخ

 . شرح دهد

 .م بندی نمایدتعادل مایع را تقسی اختالالت  -

 . علل اختالالت حجم را نام ببرد -

 درمان اختالل حجم را توضیح دهد.  -

 .  درمان اختالل غلظت را توضیح دهد علل و -

 .درمان اختالل ترکیب را توضیح دهدعلل و  -

 انواع اختالالت اسید و باز را توضیح دهد. -

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715هاریسون. ) 

 .1345نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 
 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 املی یا همگروهیروش تدریس:سخنرانی تع

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 16جلسه:                                                   ساعت 3مدت کالس:                                       (1فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 ی کلیهتومورها -، کلیه و بیماریهای کالژنها بر کلیهاثر دارو: موضوع کالس                                          منیژه پیردل                         مدرس: 

بیماری در غیر حاملگی و دوران  معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و ادارهآشنا شده و عالیم،  اختالالت کلیویعملکرد کلیه و  با دبتوان دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 را شرح دهد. بارداری، زایمان و پس از زایمان

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
ها و داروهای فشار بیوتیکسکن، آنتیاثر داروها مانند م -

 خون را بر کلیه توضیح دهد.

 با پیوند کلیه و عوارض آن آشنا شود. -

 ، تظاهرات بالینی، عالیم، تشخیص و درمان پاتوفیزیولوژی -
  را شرح دهد. کیستیککلیه پلیبیماری 

  عالیم، تشخیص و درمان لوپوس را شرح تظاهرات بالینی،  -
 دهد.

 ن کلیه و مجاری ادراری را نام ببرد.عوامل خطر سرطا -

 را توضیح دهد. کلیهانواع سرطان  -

سرطان کلیه را تظاهرات بالینی، عالیم، تشخیص و درمان  -
 دهد.شرح 

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه 

 

درصد(،  07امتحان پایان ترم )

 52کنفرانسهای دانشجویی )

درصد(، شرکت فعال در کالس 

درصد( 2)  

 ایآزمون: چندگزینهنوع 

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

ترجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران،  جلد سوم، 

 1349نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی5

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 5715هاریسون. ) 

 .1345نشر جامعه نگر، 

داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت . بیماریهای 3

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1333 

 

 

 راهنما:

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

 آزمون تشریحی و....-ت:آزمون چند گزینه ایارزیابی فعالی

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 


