
 1 

 آموختفکرت به نام آن که جان را 
 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرح درس:

درسي است كه به دانشجویان کمک تا با بیماریهای داخلی و علل ،نحوه تشخیص و درمان فیزیوپاتولوژي در بارداري، 

آنها و کال اصول مراقبتی و اثر بارداری بر انها و اثر آنها بر بارداری آشنا شوند و این آگاهیها را در ارتباط با 

 بارداریهای همراه با این گونه بیماریها بکار گیرند .

 

 اهداف کلی درس: 

 فراگیري كلیاتي از فیزیوپاتولوژي بیماریهاي دستگاههاي مختلف بدن در دوران بارداري. -1

 كسب مهارتهاي الزم  دربررسي، تشخیص و چگونگي سیر پیشرفت بیماریهاي مختلف در دوران بارداري.  -2

 

 اهداف رفتاری:
 دانشجو پس از پایان درس قادر است:

و درمان بیماریهای قلبی عروقی در حاملگی و غیر حاملگی را تشریح کند   فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص -1

. 

فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای سیستم تنفسی  در حاملگی و غیر حاملگی را تشریح  -2

 کند .

و غیر حاملگی را تشریح فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای سیستم ادراری  در حاملگی  -3

 کند .

فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای سیستم گوارش  در حاملگی و غیر حاملگی را تشریح  -4

 کند .

 گروه آموزشی  مامائی و بهداشت باروری 
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فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای سیستم خونی  در حاملگی و غیر حاملگی را تشریح  -5

 کند .

فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای سیستم اندوکرین  در حاملگی و غیر حاملگی را  -6

 تشریح کند .

فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای سیستم عصبی   در حاملگی و غیر حاملگی را تشریح  -7

 کند .

 مان بیماریهای بافت همبند در حاملگی و غیر حاملگی را تشریح کند .فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و در -8

 فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای پوستی شایع  در حاملگی را تشریح کند . -9

 فیزیوپاتولوژی ،عالئم و اصول تشخیص  و درمان بیماریهای عفونی شایع در حاملگی  را تشریح کند . -10

 ژانس های شایع جراحی در دوران حاملگی  را تشریح کرده و نحوه ارزیابی آن را بیان کند .او -11

 

 شیوه تدریس:

تدریس موضوعات فوق به روش سخنراني، بحث، پرسش و پاسخ با هماهنگي مدرس و دانشجویان صورت مي گیرد. 

 این امر به كمك تجهیزات سمعي و بصري مناسب  و به منظور ارتقاء كیفیت یادگیري انجام مي شود. 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

   white board pen & white boardدستگاه اورهد، دستگاه ویدئو پروژکتور و اسالید، 

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 

 10الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(                                                                     
 نمره   :

 
         ب( پایان دوره:                                                                                                               

 نمره               10

 

 ها و قوانین دوره: سیاست
 

 ساعت(   17/4س)طبق قوانین وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سقف مجاز غیبت دانشجو درکال
 می باشد مشروط بر مجاز بودن غیبت بر اساس نظر استاد و مسئول درس .

 
  نمره به ازا هر جلسه کالس از نمره پایان ترم  2درصورت غیبت غیر مجاز تا این حد استاد میتواند تا سقف

 دانشجو کسر کند .

 

  در صورت بروز غیبت بیش از این حد در صورت غیر مجاز بودن ،نمره پایان ترم صفر رد شده  و درصورت
 مجاز بودن دانشجو موظف است واحد درسی  مربوطه را حذف نماید 
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   در خصوص برخورد با تعطیلی غیرمجاز کالس که به صورت گروهی انجام می شود استاد می تواند به ازای
 نمره کسر نماید.  2هر جلسه تعطیلی تا سقف 

 

 
 
 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

نمره از  فعالیت ردیف
20 

  1 حضور فعال  در کالس  1

 1 مورد کیس در کالس  3ارائه  2

 8 امتحان میان ترم  3

 10 امتحان پایان ترم  4
 
 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

1- Harrisons, principles of medicine   

2- High risk pregnancy 

3- Current Obstetrics & Gynecology 

4- Medical Diseases in Pregnancy 

5- Maternity and Gynecologic Care 

6- Williams obstetrics  
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 جدول زمان بندی کالس
 1401-1402اول سال:  نیمسال تحصیلی و       518502  شماره درس:    فیزیوپاتولوژي در مامائیعنوان درس: 

        -10و دوشنبه  10-12شنبه  زمان:     کارشناسی ارشد 1:  ترم فراگیران  مامائی                       رشته تحصیلی: 
 خانم دکتر نکوئی -خانم دکتر والیانی  –خانم دکتر بیگی  –آقای دکتر شیرزادی  –عجم خانم دکتر پورساتید درس: ا     18

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ/ ساعت  ردیف

1 2/7/1401 
12-10  

بیماریهای بافت همبند  -معرفی درس
 در بارداری و غیر بارداری  

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ 

 خانم دکتر نکوئی 

2 4/7/1401  
10-8 

 ☒حضوری  بیماریهای سیستم تنفسی  
 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 پرسش و پاسخشرکت در 

 خانم دکتر پورعجم 

3 9/7/1401 
12-10 

بیماریهای سیستم عصبی در بارداری 
 و غیر بارداری 

 ☒حضوری 
 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر والیانی 

4 11/7/1401 
10-8 

 ☒حضوری  بیماریهای دستگاه گوارش  

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

آقای دکتر 
 شیرزادی 

5 16/7/1401 
12-10 

بیماریهای سیستم عصبی در بارداری 
 و غیر بارداری

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر والیانی

6 18/7/1401 
10-8 

 ☒حضوری  بیماریهای قلبی عروقی

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر پورعجم

7 23/7/1401 
12-10 

 

 ☒حضوری  بیماریهای سیستم تنفس در بارداری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر نکوئی 

8 25/7/1401 
10-8 

 ☒حضوری  سیستم اندوکرینبیماریهای 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

آقای دکتر 
 شیرزادی 

9 2/8/1401 
10-8 

 ☒حضوری  بیماریهای سیستم هماتولوژیک  

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر پورعجم

10 7/8/1401 
12-10 

 ☒حضوری  در بارداری بیماریهای قلبی عروقی
 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر بیگی 

11 9/8/1401 
10-8 

 

 ☒حضوری  بیماریهای کبد و مجاری صفراوی 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

آقای دکتر 
 شیرزادی 

12 14/8/1401 
12-10 

 ☒حضوری  بیماریهای سیستم تنفس در بارداری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر نکوئی 

13 16/8/1401 
10-8 

 بیماریهای سیستم ادراری  
 

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر پورعجم

14 21/8/1401 
12-10 

 ☒حضوری  در بارداریبیماریهای عفونی شایع 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر بیگی

15 23/8/1401 
10-8 

 ☒حضوری  دیابت 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 در پرسش و پاسخ شرکت

آقای دکتر 
 شیرزادی 

16 28/8/1401 
12-10 

 ☒حضوری  بیماریهای سیستم گوارش  در بارداری 

 ☐آنالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر نکوئی 
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 ☐آفالین 

17 5/9/1401 
12-10 

 بیماریهای پوستی شایع در بارداری
 دیابت در بارداری

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر بیگی

18 19/9/1401 
12-10 

 ☒حضوری  بیماریهای سیستم ادراری در بارداری 
 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر نکوئی 

19 21/9/1401 
10-8 

 ☒حضوری  جراحی در بارداریاورژانسهای شایع  

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر نکوئی 

20 3/10/1401 
12-10 

بیماریهای سیستم اندوکرین در 
 بارداری

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر بیگی

21 10/10/1401 
12-10 

بیماریهای سیستم هماتولوژیک  در 
 بارداری

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعال درکالس ، 
 شرکت در پرسش و پاسخ

 خانم دکتر بیگی

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 


