
 
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا 

 گروه مامایی و پرستاری 

 1 :جلسه                                                 دقیقه 09 مدت کالس:                       (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ) :نام درس

 آنمی فقر آهن  -های آنمیعالئم و نشانه -خونیتقسیم بندی کم  -تعریف کم خونی موضوع کالس :                                                      منیژه پیردل :مدرس

  های آزمایشگاهی و درمان بیمار مبتال به کم خونی فقر آهن را شرح دهد.عالیم، یافتهو  با آنمی آشنا شده بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

 منابع آموزشی یلیارزیابی و فعالیت تکم وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 ساختار و عملکرد سیستم خونی را توصیف کند. -

اهمیت معاینه فیزیکی و یافته های آزمون های تشخیصی را  -
 در تشخیص اختالل عملکرد سیستم خونی توضیح دهد.

 درمان های موثر در اختالالت خونی را تعیین کند. -

 آنمی را تعریف کند .  -
 اندکس های گلبولی را تعریف کند .  -
 تقسیم بندی انواع کم خونی را بیان نماید.. -

 انواع آنمی را نام ببرد .  -

 .دهد توضیحعالئم ، تشخیص و درمان آنمی را  -

 آنمی فقر آهن را توضیح دهد . -

 درمان آنمی فقر آهن در حاملگی را شرح دهد . -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ
ـ  گچ و تخته سیاه 
Power point 

 حضور فعال در کالس ـ پاسخ به

 سئواالت

 ایآزمون چند گزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی. 2

ترجمه عظیمی، ریسمان  .(2912) هماتولوژیهاریسون.  

 .1102تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

 بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف . 1

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1102بشری،  

 

 

 

 

 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

 



 
 

 

 

 2جلسه:                                                              دقیقه 09مدت کالس:                                        (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 و هموفیلی ITPآنمی مگالوبالستیک، ون ویلبراند، موضوع کالس : منیژه پیردل                                                                    مدرس: 

 توضیح دهد. و پیامد ناشی از آن را در بیمار نآشنا شده و عالیم، تشخیص و درمابتواند با انواع آنمی دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

  .عالئم ، تشخیص و درمان آنمی مگالوبالستیک را شرح دهد -

 بیماری ون ویلیراند را شرح دهد .  -
 را توضیح دهد .  ITPبیماری  -
 ضیح دهد .هموفیلی را تو بیماری  -

را بیـان نمـوده و    ITPتفاوت میان آنمی مگالوبالستیک با  -
 آنها را مقایسه نماید.

از  تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان طبی بـرای هـر یـک    -
 را مشخص نماید. بیماریهای خونی

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ
ـ  گچ و تخته سیاه 
Power point 

حضور فعال در کالس ـ پاسخ به 

 سئواالت

 ایند گزینهآزمون چ

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 2912هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1102تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

نصرت  ای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف . بیماریه1

 . 1102بشری،  بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 

 

 

 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 ای ارزیابی

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 1جلسه:                                                 دقیقه 09مدت کالس:                                             (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 تاالسمی، آنمی همولیتیک، آنمی سیکل سلموضوع کالس :                   منیژه پیردل                                                         : مدرس

 را در بیمار توضیح دهد.بتواند با انواع آنمی آشنا شده و عالیم، تشخیص و درمان و پیامد ناشی از آن دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

 . انواع تاالسمی را نام ببرد -
 . یص و درمان تاالسمی را توضیح دهدعالئم ، تشخ  -

 انواع تاالسمی را با هم مقایسه نماید. -
 . آنمی همولتیک را شرح دهد -

 را توضیح دهد. آنمی همولیتیک مانعالئم ، تشخیص و در -
 .سل را شرح دهد یکل آنمی س  -

 را توضیح دهد. آنمی سیکل سلعالئم ، تشخیص و درمان  -

نام های آزمایشگاهی در بیماریهای خونی را یافته 09٪ -

 ببرد.

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

حضور فعال در کالس ـ پاسخ به 

 سئواالت

 ایون چند گزینهآزم

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 2912هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1102تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

اریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت . بیم1

 11021101بهرامی، 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....-رزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ایا

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 9 جلسه:                                              دقیقه 09مدت کالس:                                                 (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 لوسمیموضوع کالس :              منیژه پیردل                                                               مدرس: 

 ح دهد.آشنا شده و عالیم، تشخیص و درمان و پیامد ناشی از آن را در بیمار توضی سرطان خون )لوسمی(بتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

 اختالالت خونی و بدخیمی های خونی را افتراق دهد. -

 . انواع لوسمی را نام ببرد -

ها با هم مقایسه لینی و تشخیصی را در انواع لوسمیعالیم با -
 کند.

 . را شرح دهد (AML,ALL)درمان لوسمی حاد   -
را توضـیح   (CLL,CML)درمان لوسمی هـای مـزمن     -

 .دهد

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

حضور فعال در کالس ـ پاسخ به 

 سئواالت

 ایآزمون چند گزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109گلبان نشر 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 2912هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1102تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 11021101بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری، 

 
 

 

 راهنما:

 ی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کل

 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:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                          (2ژی و بیماریهای داخلی )فیزیوپاتولونام درس: 

 ونریزی و شوکفرآورده های خونی، خموضوع کالس :     منیژه پیردل                                                                  مدرس: 

 شرح دهد. در بیمار خونریزیدرمان پیشگیری و و نحوه کاربرد آن در شده  آشنا های خونیو استفاده از فرآورده خونریزیبتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

 . اع فرآورده های خونی را نام ببردانو -
 نحوه نگهداری فرآورده های خونی را توضیح دهد .   -
 مدت زمان استفاده از هر فرآورده را شرح دهد .  -
 عوارض استفاده از فرآوردهای خونی را بیان کند. -

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

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109ن نشر گلبا

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان 2912هاریسون. هماتولوژی ) 

 .1102تاپ. تهران، نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 1101بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری، .

 
 

 

 راهنما:

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

 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

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 6جلسه:                                                 دقیقه 09مدت کالس:                                             (2ماریهای داخلی )فیزیوپاتولوژی و بینام درس: 

 هیپوفیز، سندرم شیهان آکرومگالی، آدنومایموضوع کالس :                منیژه پیردل                                                          مدرس: 

 بیمار شرح دهد. درمان را در نحوه تشخیص وو شده  آشنااختالالت غده هیپوفیز بتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

 ین را توصیف کند.ساختار و عملکرد سیستم آندوکر -

ن و ، کمبود یا افـزایش هورمـو  اصطالحات هورمون، رسپتور -
 . مقاومت هورمونی را توضیح دهد

اهمیت معاینه فیزیکی و یافته های آزمون های تشخیصی را  -
 توضیح دهد.غدد در تشخیص اختالل عملکرد 

 را تعیین کند.درمان های موثر در انواع بیماریهای غدد  -

  .رمان اکرومگالی را توضیح دهدو دعالئم ، تشخیص  -
  .عالئم ، تشخیص و درمان آدنومای هیپوفیزی را شرح دهد  -
 .عالئم ، تشخیص و درمان سندرم شیهان را توضیح دهد  -

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 السدرصد(، شرکت فعال در ک

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912) هاریسون. 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 11011101بهرامی، 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

 والژ و ..م– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 0لسه: ج                                              دقیقه 09مدت کالس:                                           (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 و پاراتیروئید تیروئیدموضوع کالس :               منیژه پیردل                                                          مدرس: 

 ر بیمار شرح دهد.و نحوه تشخیص و درمان را دشده  اختالالت غده تیروئید و پاراتیروئید آشنابتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 توصیف کند.ساختار و عملکرد غده تیروئید را  -

 عوامل اصلی بروز اختالالت تیروئید را توضیح دهد. -

تظاهرات بالینی بیمار مبتال به اختالالت غده تیروئیـد را بـا    -
 کند.هم مقایسه 

تشخیص و درمان بیماران مبتال به اختالالت غده تیروئید را  -
 توضیح دهد.

 . ا بیان کندنحوه برخورد با تومورهای تیروئیدی ر  -
 .سرطان تیروئید را توضیح دهد -

تظاهرات بالینی بیمار مبتال به اختالالت غده پارا تیروئید را  -
 با هم مقایسه کند.

ــه اخــتالال  - ــتال ب ــاران مب ــان بیم ــده تشــخیص و درم ت غ
 پاراتیروئید را توضیح دهد.

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

مه : قاضی جهانی، بهرام . تهران، ترج جلد سوم، 

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1101 

 

 

 

 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

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 0جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                              (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 دیابت در بارداریموضوع کالس :                                     منیژه پیردل                                          مدرس: 

 تشخیص و درمان را در بیمار شرح دهد. پیشگیری،و شده  آشنا بیماری دیابتبتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 وضیح دهد.را ت تعلل اصلی بروز دیاب -

 انواع دیابت را نام ببرد .  -

 تفاوت قائل شود. 2و  1بین عوامل ایجاد کننده دیابت نوع  -

 عالئم دیابت را نام ببرد .  -
 عوارض حاد و مزمن دیابت را شرح دهد .   -
حداقل دو مورد از تفاوتهای دیابت قبل از بارداری را با  -

 دیابت حاملگی ذکر نماید.  

 .توضیح دهد شخیص و درمان دیابت رات -

صـحت   ٪09پیامد بارداری را در یک مادر دیابتیک با  -
   در چند سطر بیان کند.

های درمانی انواع دیابت را با هم مقایسه کـرده و  روش -
 های آنها را بیان کند.تفاوت

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25یی )کنفرانسهای دانشجو

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

اپ. تهران، (. ترجمه عظیمی، ریسمان ت2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1101 

 

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointرد نیاز:وسایل مو

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 0جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                              (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 غده آدرنال، هیرسوتیسمموضوع کالس :            منیژه پیردل                                                              مدرس: 

 یص و درمان را در بیمار شرح دهد.آشنا شده و پیشگیری، تشخ اختالالت غده آدرنالبتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

 فیزیولوژی و عملکرد غده آدرنال را بیان کند. -

 . خیص و درمان آدیسون را توضیح دهدعالئم ، تش -
 عالئم ، تشخیص و درمان فئوکروموسیتوم را شرح دهد  -
  .خیص و درمان سندرم کوشینگ را بیان کندعالئم ، تش  -
 فواید و عوارض کورتیکواستروئیدها را نام ببرد . -

 را توضیح دهد .  PCOعالئم ، تشخیص و درمان  -
 عالئم ، تشخیص و درمان هیرسوتیسم را شرح دهد .   -
 .عالئم ، تشخیص و درمان ژنیکوماستی را توضیح دهد -

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

 ـ  گچ و تخته سیاه

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 مکاران. اصول طب داخلی. بران والد، جین و ه2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1101 

 

 

 

 راهنما:

 ادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس ق

 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

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 19جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                            (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

  سردرد -سیستم عصبیموضوع کالس :              منیژه پیردل                                                           مدرس: 

 آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را در بیمار شرح دهد. سیستم عصبی و سردردبتواند با اختالالت س دانشجو باید پس از گذراندن این کال هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
های عصبی مرکزی و ساختمان و عملکرد سیستم -

 محیطی را بیان کند.

را در تشخیص اختالالت اهمیت بررسی فیزیکی  -
 عصبی شرح دهد.

شایع اختالالت عصبی را توضیح  یاهو نشانه عالیم -
 دهد.

زمایشات تشخیصی مورد استفاده برای بررسی آ -
 اختالالت عصبی را شرح دهد.

 را توضیح بدهد. نآ علل بروزسردرد و انواع مختلف  -

تظاهرات بالینی و اقدامات طبی از بیمار دچار سردرد  -
 را شناسایی کند.

ی را با هم مقایسه شسردردهای میگرنی، کالستر و تن -
 نماید.

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

بارداری و زایمان ویلیامز  کانینگهام و همکاران ،. 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 ، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،بهرامی

1101 

 

 

 

 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-ابع آموزشی:کتابمن

 

 

 



 
 

 

 

 11جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                           (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 و تشنج صرعموضوع کالس :                                                                منیژه پیردل                مدرس: 

 آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را در بیمار شرح دهد. اختالل عملکرد عصبی اداره بیماران مبتالبتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ی و فعالیت تکمیلیارزیاب وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 صرع را تعریف کرده و تفاوت آن را با تشنج شرح دهد. -

 انواع مختلف تشنج و علل بروز آن را تعیین نماید. -

روش برخورد، تشخیص و درمان زن حامله مبتال به  -
 صرع را بداند.

 عوارض داروهای صرع در بارداری را توضیح دهد. -

 دوران در زنان در بخصوص رعص بیماری آگهی پیش -
 .بگیرد یاد را باروری و حاملگی

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

ن ویلیامز کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایما. 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 تهران، انتشارات بشری،بهرامی، سمیه خزاییان. 

1101 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 12جلسه:                                              دقیقه 09مدت کالس:                                         (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 و نخاع بیماریهای عروق مغزیموضوع کالس :                              منیژه پیردل                                        مدرس: 

تشخیص و پیشگیری، آشنا شده و ها ، اختالالت خود ایمنی و نوروپاتیان مبتال به اختالالت مغزی عروقیاداره بیماربتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 درمان را در بیمار شرح دهد.

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 آناتومی عروق مغز یاد بگیرد. -

 میزان وقوع و تاثیرات اختالالت مغزی عروقی را بیان نماید. -

در بروز اختالالت عروقی را شناسـایی کـرده و   عوامل خطر  -
 هد.اقدامات پیشگیری کننده مرتبط با آن را شرح د

ــکته  - ــز )س ــی مغ ــتالالت عروق ــکمیک و  اخ ــای ایس ه
 را توضیح دهد.هموراژیک( 

تظاهرات بالینی و تدابیر درمانی انواع اختالالت مغـزی   -
 را با یکدیگر مقایسه نماید.عروقی 

، تشـخیص و روشـهای   پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی -
درمانی را در بیمار مبتال به مالتیپل اسکلروزیس شرح 

 دهد.

 ر حاملگی بر مالتیپل اسکلروزیس را بداند.تاثی -

عالئم و تستهای تشخیصی و روش های درمانی در بیماران  -
 با آسیب دیدگی مغز و طناب نخاعی را شرح دهد.

اثرات آسیب طناب نخاعی بر حاملگی و زایمـان را توضـیح    -
 دهد.

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09)امتحان پایان ترم 

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1101 

 

 

 

 راهنما:

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

 نی تعاملی یا همگروهیروش تدریس:سخنرا

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب



 
 

 

 

 

 

 11جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 افزایش فشار داخل جمجمه -سرگیجه -) دمانس(  های مغزی و بیماریهای دژنراتیوتودهموضوع کالس :                                      منیژه پیردل                         مدرس: 

 تشخیص و درمان را در بیمار شرح دهد.پیشگیری، آشنا شده و و سرگیجه  اختالالت انکولوژیک و دژنراتیو عصبیبتواند با س دانشجو باید پس از گذراندن این کال هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
، تشخیص و درمان تومورهای طبقه بندی، تظاهرات بالینی -

 توم را توضیح دهد.مغزی، آبسه و هما

تظاهرات بالینی زودرس و دیررس افزایش فشار داخل  -
 جمجمه را شناسایی نماید.

 بداند.تاثیر افزایش داخل جمجمه بر حاملگی را  -

 درمان فشار داخل جمجمه را شرح دهد. -

 سرگیجه وضعیتی خوش خیم را تعریف نماید. -
علل و درمان سرگیجه وضعیتی خوش خیم را شرح  -

 دهد.
 تالالت دژنراتیو شایع نظیر دمانس را توضیح دهد.اخ -

عوامل ایجاد کننده اختالالت دژنراتیو عصبی را مشخص  -
 نماید.

 را توضیح دهد.  بیماری دمانسروشهای درمانی  -

 

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 رکت فعال در کالسدرصد(، ش

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102جامعه نگر، نشر 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1101 

 

 

 

 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

 



 
 

 

 

 

 19جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                         (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 بیماریهای مفصلی – کلیات بیماریهای بافت همبندموضوع کالس :       منیژه پیردل                                                               مدرس: 

 تشخیص و درمان را در بیمار شرح دهد.ی، پیشگیرآشنا شده و  بیماریهای بافت همبند و مفاصلبتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

 بیو و ساختمان فیزیولوژی، همبند، بافت کلیات -

 و تشخیصی های شرو مفصلی، مایع و مفاصل مکانیک

 .کند بیان را روماتولوژی در توانبخشی اصول

 تب مفصلی، بیماریهایایجاد   در التهاب و یایمونولوژ -

 بیماریهای لوپوس،، یدئروماتو آرتریت و روماتیسمی

 عفونتهای واسکولیت، میوزیت، مفصلی، متابولیک

 .کند بیان را استخوانی و مفصلی
روشهای تشخیصی آزمایشگاهی را در این بیماریها  -

 دهد. شرح

 اصول درمانی و توانبخشی را توضیح دهد. - 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1101 

 
 

 

 راهنما:

 قل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حدا

 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:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                    (2ی داخلی )فیزیوپاتولوژی و بیماریهانام درس: 

 ئید و تب روماتیسمیلوپوس، آرتریت روماتو، دژنراتیو مفصلی بیماریموضوع کالس : منیژه پیردل                                                                مدرس: 

 تشخیص و درمان را در بیمار شرح دهد.پیشگیری، آشنا شده و  خو د ایمنیاستئوآرتریت و  بیماریبتواند با دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

یت، عوامل خطر افزایش دهنده رتربیماری استئوآ -

 بیماری و تظاهرات بالینی را توضیح دهد.

های تشخیصی آزمایشگاهی و رادیوگرافی را بررسی -

 شرح دهد.

ریزی برای شناخت اختالل، توانبخشی، برنامه -

برای بیمار را شرح فعالیتهای روزمره و اقدامات طبی 

 دهد.

حرکت یه شده تعویض مفصل و بیصهای توجراحی -

 دن مفصل را بداند.کر

تشخیص، عوارض و  ،بیماری لوپوس در حاملگی -

 توضیح دهد.درمان آن را 

 صحت توضیح دهد. %09اثر بارداری بر لوپوس را با  -

 پیشگیری، نحوه تعریف، را روماتوئید آرتریت -

 های تشخیصییافته خطرساز، عوامل پاتوفیزیولوژی،

 شرح را روماتوئید آرتریتداروئی  درمان طبی، درمان

 .دهد
تب روماتیسمی حاد را تعریف کرده و عوامل موثر در  -

 را شرح دهد. ابتال به آن
تظاهرات بالینی و معیارهای تشخیص تب روماتیسمی  -

 بیان نماید. حاد را
اقدامات درمانی مهم در تب روماتیسمی حاد را شرح  -

 دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 ایگزینهنوع آزمون: چند

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

احی در مامایی. تالیف  نصرت . بیماریهای داخلی و جر1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1101 



 
 

 

پیشگیری اولیه و ثانویه در تب روماتیسمی را توضیح  -
 دده

دانشجو بتواند در یک مورد جدید و بر اساس یافته  -

را تشخیص  و آتریت روماتوئید های آزمایشگاهی لوپوس

 دهد.

 
 

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 16جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                              (2فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 مفصلی و عفونت بیماری متابولیک -واسکولیتموضوع کالس :               پیردل                                                              منیژهمدرس: 

تشخیص و درمان را در بیمار شرح پیشگیری، آشنا شده و  متابولیک و عفونی استخوان بیمار مبتال به اختالالت اداره بتواند بادانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 دهد.

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 های واسکولیت )پلی آرتریت ندوزا، گرانولوماتوزسندرم -

 آرتریت تاکایاسو( را تعریف کند. وگنر و
هم در تظاهرات بالینی، اقدامات تشخیصی و درمانی م -

 سندرم های واسکولیت را توضیح دهد.
 درمان مناسب سندرم های واسکولیت را شرح دهد. -
میوزیت  سندرم های واسکولیت، پلی میوزیت و درماتو -

 با بارداری را شرح دهد.
را به طور  انواع بیماریهای متابولیک مفصل )نقرس( -

 خالصه شرح دهد.
ی مفصل را علل و روشهای تشخیص و درمان عفونتها -

 به طور خالصه توضیح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

ـ   گچ و تخته سیاه 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

رجمه : قاضی جهانی، بهرام . تهران، ت جلد سوم، 

 1109نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول طب داخلی2

(. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران، 2912هاریسون. ) 

 .1102نشر جامعه نگر، 

. بیماریهای داخلی و جراحی در مامایی. تالیف  نصرت 1

 بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات بشری،

1110  

 

 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

 

 


