
 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی  :نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           1:   جلسه                       دقیقه90 :مدت کالس                         نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  پوستی، درماتیت، کهیر، آلرژيبیماریهاي کلیات  :موضوع کالس 
  .آشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان را شرح دهدبیماریهاي پوستی بتواند  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
ــاي    -  ــم بیماریه ــوژي، ســمیولوژي، عالئ ــاتومی، فیزیول آن

 .پوستی را توضیح دهد
 .انویه پوست را توضیح دهدثضایعات اولیه و  - 
شهاي تـشخیص اخـتالالت    آزمایشات رایج پوستی و رو    - 

 .پوست و بیماریهاي مرتبط با آن را شرح دهد
 اصول مراقبت از بیمار مبـتال بـه حـاالت غیـر طبیعـی             - 

 .پوست را شرح دهد
 .را تعریف نماید درماتیت و انواع آن -
ـالینی    مشخصات و   اتیولوژي،   -  ـرح    را   درماتیـت عالئم ب ـام ش  ن

 .دهد
درماتیت را اقدامات تشخیصی و درمانهاي مربوط به  -

  .شرح دهد
را توضـیح    را تعریـف کـرده و درمـان آن       و کهیر  آلرژي -

 .دهد
ــدام  -  ــشگیري و اق ــر،   اپی ــه کهی ــوط ب ــسکینی مرب ت ت

  .درماتیت و آلرژي را شرح دهد

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز         . 1
تهـران،  . قاضی جهـانی، بهـرام    :  ترجمه جلد سوم،   
  2018نشر گلبان 

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

  تهران. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. هاریسون

  .2018امعه نگر، نشر ج

  تالیف. بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  .1392بشري، 

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           2:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: واحدتعداد 

  اولی پوستتیکن پالن، بیمارهاي پسوریازیس، ل: موضوع کالس 
  . آشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان را شرح دهد و تاولی پوستبا درماتوزهاي التهابی غیر عفونیبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
یدمیولوژي و پاتوژنز بیماري پسوریازیس را شرح  اپ- 

  .دهد
 تظاهرات بالینی و عوارض بیماري پسوریازیس را بیان - 

  .کند
وریازیس را پس  روشهاي تشخیص و درمان بیماري - 

  .شرح دهد
ـان        تظاهرات بالینی،  عالئم ،  -  ـاري لـیکن     تـشخیص و درم بیم

  . را شرح دهدپالن
ـرم،   پمفیگوئی (اولی پوستت هاي   بیماري -  د، درماتیت هرپتـی ف

 . را توضیح دهد )تب خال حاملگی
 را تـاولی پوسـت   بیماري  هاي تشخیصی بررسی و یافته   - 

 .شرح دهد
 پیــشگیري و درمــان طبــی و اقــدامات تــسکینی، مراقبتــی، - 

   .جراحی بیماریهاي پوستی را شرح دهد

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم متحانا
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

  

           )2(و ) 1 (یزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلیف :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           3:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  بیمارهاي انگلی، میکروبی، قارچی و ویروسی پوست: موضوع کالس 
  .بتواند بیماریهاي پوستی آشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان را شرح دهددانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  الیت تکمیلیارزیابی و فع  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
نحوه ایجاد، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبتهاي  - 

قارچ انگشتان پا، قارچ بدن، (عفونتهاي قارچی پوست 
 .را توضیح دهد) قارچ سر، قارچ ناخن و ناحیه تناسلی

 زرد( اتیولوژي و پاتوژنز عفونتهاي باکتریایی پوست - 
  .دهدرا توضیح ) زخم، فولیکولیت، دمل و کورك

زخم، فولیکولیت، دمل  زرد(  تظاهرات بالینی بیماري - 
  .را شرح دهد) و کورك

یص، پیشگیري و  نحوه ایجاد، تظاهرات بالینی، تشخ- 
پدیکولوزیس، شپش، ( پوست درمان بیماریهاي انگلی

  .را توضیح دهد) گال
نحوه درمان و مراقبت مربوط به این بیماریها را شرح  - 

 .دهد
نز و عالئم عفونتهاي ویروسی پوست اتیولوژي و پاتوژ - 

 .را توضیح دهد) زونا، سرخک، تب خال(
  . درمانی را شرح دهداقدامات پیشگیري و - 

  سخنرانی

  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: زموننوع آ

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . احی در ماماییبیماریهاي داخلی و جر. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

 . 1392 بشري، 

  

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- چند گزینه ايآزمون :ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           4:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                     ظري ن:نوع واحد                 2: تعداد واحد

   و خارشون پیگمانتاسی،بیماریهاي پوستی در زمان حاملگی، خال: موضوع کالس 
  . شرح دهدبویژه در مادران باردار آشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان را  در زمان حاملگیبیماریهاي پوستیبا بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
 . ولوژیک پوست در طی حاملگی را شرح دهد رات فیزیتغیی - 
  . بیماریهاي پوستی مهم منحصر به دوره حاملگی را نام ببرد-
  . خارش حاملگی را تعریف کند-
هاي آزمایشگاهی خارش در  علل، تظاهرات بالینی و یافته-

  .بارداري را شرح دهد
مراقبتی خارش و کلستاز در حاملگی را   تدابیر درمانی و-

  .هدتوضیح د
دار حاملگی را تعریف کرده اپولها و پالکهاي کهیري خارشپ -

  .و علت آنها را بیان کند
  .دهد توضیح را بارداري در پیگمانتاسیون -
 ذکر را پوستی خارش و پیگمانتاسیون و خالها  علل- 

  .نماید
 روشهاي و عالیم همراه به بارداري هرپس ویژگی - 

  .دهد شرح را درمان و تشخیص
هاي پوستی در بارداري را با هم  دو مورد از بیماریحداقل -

  .مقایسه نماید

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

 ، بارداري و زایمان ویلیامز کانینگهام و همکاران. 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. خزاییاننصرت بهرامی، سمیه 

  . 1392 بشري، 

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:زشیمنابع آمو

  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           5:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  )سیفلیس، سوزاك، زگیل، کچلی کشاله ران(بیماریهاي مقاربتی : موضوع کالس 
  . و به کار گیرد شرح داده آشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان رامقاربتی بیماریهاي  بابتواندگذراندن این کالس دانشجو باید پس از  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
ري سیفلیس و تظاهرات  اتیولوژي، مراحل مختلف بیما- 

  . دهدبالینی هر مرحله را توضیح
 بیماري سیفلیس در مادر و  و درماننحوه تشخیص - 

  .جنین را بیان کند
 بیماري  نحوه انتقال و تظاهرات بالینیاتیولوژي، - 

  .سوزاك را شرح دهد
  .درمان مادر و نوزاد مبتال به سوزاك را توضیح دهند - 
  .ها را شرح دهداهرات بالینی و عوارض ایجاد زگیل  تظ- 
 ابتال به زگیل تناسلی را شرح ري در اثر و پیامد باردا- 

  .دهد
  .ختلف زگیلهاي تناسلی را نام ببرددرمانهاي م - 
 اقدامات درمانی در صورت وجود تشخیصی وهاي یافته - 

  .کچلی کشاله ران در بارداري را شرح دهد
  .راههاي مهم پیشگیري از این بیماریها را شرح دهند - 

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  بردماژیک و وایت 

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

  اصول طب داخلی. لد، جین و همکارانبران وا. 2

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  س قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کال
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: د درسک                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
                         منیژه پیردل              : مدرس                           6:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  تومورهاي پوستی، بهداشت مو، تغذیه و داروهاي شیمیایی و گیاهی براي پوست: موضوع کالس
  . شرح داده و به کار گیردتشخیص و درمان را آشنا شده و پیشگیري، تومورهاي پوستی و نکات بهداشتی پوست و موبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
ـارداري         انواع تومورهاي پ   -  ـام  وستی خوش خیم و بدخیم در ب ن

 .ببرد
  .مشخصات انواع تومورهاي پوستی را شرح دهد - 
ـرح   درمان تومورهاي پوستی در با    تشخیص و   اصول   -  رداري ش

 .دهد
 .دهد شرح را بارداري در مو تغییرات - 
ـارداري            یتاثیر بیماریهاي پوست   -  ـزش مـو در ب  و   بـر رشـد و ری

 . را توضیح دهدشیردهی
ـاهی مفیـد را بـراي              -  ـاي شـیمیایی و گی نقش تغذیـه و داروه

  .پیشگیري را توضیح دهدپوست و 
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز         . 1
تهـران،  . قاضی جهـانی، بهـرام    : جلد سوم،  ترجمه   

  2018نشر گلبان 

  صول طب داخلیا. بران والد، جین و همکاران. 2

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

 . 1392 بشري، 

  
  

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                              : مدرس                           7:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  عوامل بیماریزا، راههاي انتشار و کنترل بیماري عفونی، مکانیسم دفاعی بدنعفونتها،  پاتوژنز: موضوع کالس 
  .دهد شرح یري، تشخیص و درمان را آشنا شده و پیشگعفونت، عوامل بیماریزا و مکانیسم دفاعی بدنبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
علل، منـابع، راه انتـشار، دفـاه بـدن،     (با پاتوژنز بیماریها    -

آشـنا  ) مراحل بیمـاري، تـشخیص، درمـان و پیـشگیري         
 .گردد

  . شرح دهد را علل تب، عوامل همراه با تب و انواع تب- 
صول کلی در تشخیص، درمان و پیشگیري بیماریهاي ا - 

  .عفونی را بیان نماید
جداسازي، (راههاي مختلف کنترل بیماریهاي عفونی  - 

  .را توضیح دهد) درمان، واکسیناسیون، کنترل ناقلین
 را تعریف کرده، اجزاء تشکیل  و اکتسابییمنی ذاتی ا- 

  .را شرح دهد دهنده آن
  .رال و سلولی را مقایسه کندایمنی هومو - 
سیستم کمپلمان را در دفاع  نقش ایمنوگلبولین ها و - 

  .علیه بیماریهاي عفونی توضیح دهد

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . ی و جراحی در ماماییبیماریهاي داخل. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           8:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:ع واحدنو                 2: تعداد واحد

   و منفیگرم مثبت شوك عفونی، عفونتهاي باکتریایی: موضوع کالس 
  . شرح دهد آشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان راهاي باکتریایی و شوك عفونیعفونتبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
ح ی را توض  شوك عفونی، علل و عالئم، تشخیص و درمان آن         -

  .دهد
مننژیت حاد باکتریال ي اتیولوژي و اپیدمیولوژي بیمار - 

  .را شرح دهد
 و درمان این راههاي تشخیصو تظاهرات بالینی  - 

  . را توضیح دهدبیماري
  .شیگلوز و بروسلوز را به طور خالصه شرح دهد - 
تظاهرات بالینی و عوارض مهم این بیماریها را توضیح  - 

  .دهد
  .قال این بیماریها را نام ببردراههاي انت - 
لیستریوز، سالمونلوز، (نحوه تشخیص این بیماریها  - 

  .را شرح دهد) شیگلوز و بروسلوز
اقدامات درمانی مهم این بیماریها را در دوران بارداري  - 

  .و غیر بارداري شرح دهد
ها را توضیح ي مهم پیشگیري و کنترل این عفونتراهها - 

  .دهد

   پرسش و- سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018بان نشر گل

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
ل                                       منیژه پیرد: مدرس                           9:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

   جذام-)کزاز، بوتولیسم( هوازي عفونتهاي: موضوع کالس 
  . دهد شرحآشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان راو جذام  کزاز و بوتولیسم هايبا عفونتبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
 بوتولیسم را واتیولوژي و اپیدمیولوژي بیمارهاي کزاز  -

  .شرح دهد
 ایـن بیماریهـا را       و راههـاي تـشخیص      تظاهرات بالینی  -

  .بیان نماید
 )بوتولیسم  وکزاز(راههاي مختلف درمان این بیماریها  - 

  .را بیان نماید
  . راههاي مهم پیشگیري از این بیماریها را شرح دهند- 
  . اتیولوژي و راههاي انتقال بیماري جذام را شرح دهد-
لپروماتوز، توبرکلوئید و (اشکال بالینی بیماري جذام  -

  .را شرح دهد) بینابینی
  .تشخیص و اقدامات درمانی جذام را توضیح دهد -
جذام را نام  پیشگیري از ابتال به بیماري هاي مهم در توصیه-

  .ببرد

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

مان ویلیامز کانینگهام و همکاران ، بارداري و زای. 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  انتشاراتتهران، . نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

 . 1392 بشري، 

  

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  خرین ویرایشآ-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           10:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  )سل( مایکوپالسما عفونت: موضوع کالس 
  . شرح دهد پیشگیري، تشخیص و درمان را آشنا شده وسلبا عفونت بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

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

  .را بیان کند ابتال به سل  و راههاي انتقالاتیولوژي -
تظاهرات بالینی بیماري سل ریوي و خارج ریوي را توضیح  -

  .دهد
  . را نام ببردعوارض بیماري سل -
  .را بر پیامد حاملگی بیان نمایداثر ابتال به بیماري سل  -
  .را شرح دهدراههاي تشخیص و درمان بیماري سل  -
 را نام گیري از ابتال به بیماري سلهاي مهم در پیشتوصیه -

  .ببرد

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . مان تاپترجمه عظیمی، ریس.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 
  

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:سایل مورد نیازو

  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (ي داخلیفیزیوپاتولوژي و بیماریها :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           11:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

   )آمیب، ماالریا، توکسوپالسما، ژیاردیا، لیشمانیا(اي عفونتهاي انگلی و تک یاخته: موضوع کالس 
  . شرح دهدآشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان رااي تک یاختهانگلی و با عفونتهاي بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  سایل مورد نیازو  روش تدریس  اهداف رفتاري
ماالریا و و راههاي انتقال  اپیدمیولوژي بیماري -

  .توکسوپالسموز را شرح دهد
 بیماري ماالریا و  و راههاي تشخیصیتظاهرات بالینی -

  .توکسوپالسموز را توضیح دهد
  .عوارض بیماري ماالریا و توکسوپالسموز را نام ببرد -
ثر ابتال به بیماري ماالریا و توکسوپالسموز را بر پیامد ا -

  .حاملگی بیان نماید
روشهاي درمانی بیماري ماالریا و توکسوپالسموز را توضیح  -

  .دهد
 و اردیا چرخه زندگی عوامل ابتال به آمیبیاز، ژی-

  .لیشمانیوزیس را به طور خالصه شرح دهد
  .ها را شرح دهد این بیماری و نحوه تشخیص راههاي انتقال-
  . روشهاي درمانی مهم این بیماریها را بیان نماید-
را  هابیماریاین هاي مهم در پیشگیري از ابتال به  توصیه-

  .شرح دهد

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(ن ترم امتحان پایا
 20( دانشجویی کنفرانس

ال در کالس ، شرکت فع)درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

   ..موالژ و– Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           12:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  )لوانزا، هرپس، پولیومیلیت، آبلهآنف(عفونتهاي ویروسی : موضوع کالس 
  . شرح دهد به ویژه در زنان باردارآشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان رابا عفونتهاي ویروسی بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
  . را بیان نمایدهرپس بیماري نحوه انتقالولوژي و اتی -
  .راههاي تشخیص عفونت با هرپس سیمپلکس را بیان نماید -
پیامد ابتال به هرپس تناسلی در دوران حاملگی را شرح  -

  .دهد
درمان ابتال به عفونت هرپس در دوران غیربارداري و  -

  .بارداري را شرح دهد
ري آنفوالنزا، ، آبله مرغان و  بیما راههاي اتقالاتیولوژي و -

  .فلج اطفال را شرح دهد
و آبله فلج اطفال آنفلوآنزا، ( تظاهرات بالینی این بیماریها -

  .را شرح دهد) مرغان
 این بیماریها را نام  ابتال به احتمالی و پیامدهايعوارض -

  .ببرد
آنفلوآنزا، فلج اطفال و ( بیماریهاي  و درماننحوه تشخیص -

  . را شرح دهد)آبله مرغان
  .روشهاي مختلف پیشگیري از ابتال به بیماري را بیان نماید - 

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز کانینگهام . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. می، سمیه خزاییاننصرت بهرا

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           13:       جلسه                   دقیقه90: ت کالس   مد                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  )هپاتیت، ایدز(عفونتهاي ویروسی : موضوع کالس 
  . به ویژه در زنان باردار شرح دهدآشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان راهپاتیت و ایدز با عفونتهاي ویروسی بتواند س دانشجو باید پس از گذراندن این کال :هدف کلی 

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

  . را بیان کندHIV اپیدمیولوژي بیماري ایدز و عفونت با -
  . را شرح دهد ویروسیت انواع هپاتی-
 مراحل مختلف عفونت  و راههاي انتقال تظاهرات بالینی-

HIV  را توضیح دهدو هپاتیت.  
  .راههاي تشخیص عفونت را شرح دهد -
روش درمان در دوران بارداري و غیر بارداري را  اصول و -

  .توضیح دهد
از مادر و هپاتیت  HIVراههاي پیشگیري از انتقال عفونت  -

  .ن و نوزاد را بیان نمایدبه جنی
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام :   ترجمهجلد سوم،
  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : رسنام د
منیژه پیردل                                       : مدرس                           14: ه      جلس                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  شایع) کرمی( عفونتهاي انگلی - )هاري، آدنو ویروس(عفونتهاي ویروسی : موضوع کالس 
  . به ویژه در زنان باردار شرح دهدآشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان را و انگلی عفونتهاي ویروسی بابتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
 پاتوژنز و عالیم بالینی بیماري هاري و آدنوویروس را شرح - -

  .دهد
انی بیماري هاري و آدنوویروس را  روشهاي تشخیصی و درم-

 .توضیح دهد
 راههاي پیشگیري از انتقال عفونت از مادر به جنین و نوزاد -

  .را بیان نماید
  .انواع بیماریهاي انگلی را نام ببرد  - 
  .دهند توضیح راهاي انگلی ي بیماريهانشانه و عالئم - 
  .را نام ببردراههاي انتقال بیماریهاي انگلی  - 
  . را توضیح دهدانگلی بیماري  آزمایشگاهیتشخیص -
 داروهاي مورد استفاده در بیماریهاي انگلـی را توضـیح           -

  .دهد
  . راههاي کنترل و مبارزه با بیماري را بیان کند-

 پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز . 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018امعه نگر، نشر ج

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           15:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

     عفونت کالمیدیایی-)پنومونی( مایکوپالسمایی تعفون: موضوع کالس 
  . به ویژه در زنان باردار شرح دهدآشنا شده و پیشگیري، تشخیص و درمان را ییبا عفونت پنومونی و کالمیدیابتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  کمیلیارزیابی و فعالیت ت  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
 را پنومونی  و راههاي انتقالبیماري يهانشانه و عالئم - 

 .دهند توضیح
 بارداري دوران در را تنفسی سیستم بیماریهاي وضعیت -

  . را توضیح دهندالزم اقدامات و داده شرح
  .روشهاي تشخیصی بیماري پنومونی را توضیح دهد - 
   را توضیح دهدهاي ریويانواع روشهاي درمان بیماري - 
  .اثر بارداري بر بیماري ریوي را توضیح دهد - 
  .نحوه انتقال عفونتهاي تناسلی ناشی از کالمیدیا را شرح دهد -

  .بیان نمایدعفونت کالمیدیایی را تظاهرات بالینی 
تأثیر و پیامد حاملگی ابتال به عفونت کالمیدیایی را در بارداري  -

  .شرح دهد
رمان مناسب عفونتهاي کالمیدیایی  تشخیص و د پیشگیري و-

  .را توضیح دهد
  

 پرسش - سخنرانی
  و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

ان ویلیامز کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایم. 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  نتشاراتتهران، ا. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  . 1392 بشري، 

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....آزمون تشریحی و- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  ین ویرایشآخر-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           16:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  )مفهوم سالمتی و بیماري، درد، خواب (اصول مراقبت از بیماران داخلی و جراحی: موضوع کالس 
  . شرح دهدآشنا شده و تشخیص و درمان را اصول مراقبت از بیماران جراحیبا بتواند گذراندن این کالس دانشجو باید پس از  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
   . را تعریف نمایدسالمتی و بیماري -
 را مدل هاي سالمتی آشنا شده و با نیازهاي اساسی انسان -

  . توضیح دهند بطور خالصه
 .وامل مؤثر بر سالمتی را شرح دهندع -
از نظر منبع، شدت، محل، مدت انواع درد را  فیزیولوژي درد و -

   .و کیفیت توضیح دهند

 .روشهاي تسکین درد را بداند -

  .مراحل مختلف خواب را توضیح دهد - 
 و اختالل در موقع  عوامل موثر بر محرومیت از خواب- 

  . را بیان نمایدابخو
خوابی، روشهاي درمانی و مراقبتهاي مربوط را عوارض بی - 

  .توضیح دهد

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

 75(پایان ترم امتحان 
دانشجویی ، کنفرانس )درصد

، شرکت فعال در ) درصد20(
) درصد5(کالس   

  ايچندگزینه: نوع آزمون

کانینگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز  .1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  ف تالی. بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

 1383. 1392 بشري، 

  

  
  :راهنما

  هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس

  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز
  ....زمون تشریحی وآ- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  



 
 

 

           )2(و ) 1 (فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی :پیش نیاز           42: کد درس                      )3(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                       : مدرس                           17:       جلسه                   دقیقه90:    مدت کالس                      نظري:نوع واحد                 2: تعداد واحد

  ) ... و دیابت زایمان، سقط، افسردگی پس از(اصول مراقبت از بیماران داخلی و جراحی : موضوع کالس 
  . شرح دهدآشنا شده و تشخیص و درمان رابا اصول مراقبت جراحی در بیماریهاي زنان بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
ی مددجو در بخش جراحی را  روان-نیازهاي جسمی، روحی -

 . تعیین کرده و اقدامات الزم را براي رفع آنها انجام دهد
تدابیر مراقبتی در ارتباط با سقط جنین و مرگ نوزاد را  - 

   .توضیح دهند
 افسردگی  مورد در مراقبتهاي الزم و درمان تشخیص، عالئم، -

  .توضیح دهد  رابعد از زایمان
مادر باردار  مورد در راقبتهاي الزمم و درمان تشخیص، عالئم، -

  . توضیح دهد رادیابتیک 

روشهاي پیشگیري و کنترل عفونتهاي بیمارستانی مربوط به  -
 .زخمها را انجام دهد

مادگی و مراقبتهاي الزم قبل از اعمال جراحی را به بیمار آ -
  . وردآموزش داده و به عمل آ
 هیسترکتومی مراقبتهاي قبل و بعد از عمل از بیمار تحت - 

  .را بعمل آورد
   .دهدپوزیشنهاي مناسب براي هر عمل جراحی را توضیح  -

  - سخنرانی
  پرسش و پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75( پایان ترم امتحان
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

نگهام و همکاران ، بارداري و زایمان ویلیامز کانی. 1
تهران، . قاضی جهانی، بهرام : جلد سوم،  ترجمه

  2018نشر گلبان 

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

  تهران . ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ.  هاریسون

  .2018نشر جامعه نگر، 

  تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3

  تهران، انتشارات. رت بهرامی، سمیه خزاییاننص

  1383. 1392 بشري، 

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

  ....ریحی وآزمون تش- آزمون چند گزینه اي:ارزیابی فعالیت
  آخرین ویرایش-فصل-کتاب:منابع آموزشی




