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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

رورت از ض یکیو زنان باردار  یماریبه افراد مبتال به ب یعلم یو ارائه مراقبت ها یجراح یداخل یها یماریبا ب ییآشنا

 وباالبردن ییدرس با هدف اشنا نیراستا، ا نیاست. در ا ییکارشناسان ماما ازیمورد ن یحرفه ا یها یستگیها و شا

 یها یارمیانواع  ب یریگ شیو پ یاگه شی، پ ص،درمانیتشخ للع یوپاتولوژیزیبا ف ییماما انیسطح دانش دانشجو

در ارائه خدمات  دیجد یو آموزش یعلم میمهارت الزم و کاربرد مفاه جادیخون ، غدد ، اعصاب وبافت همبند جهت ا

 گردد. یو زنان باردار ارائه م یماریبه افراد مبتال به ب

 

 اهداف کلی:

خون، غدد، اعصاب وبافت همبند درافراد  یها یماریبر ب دیو با تاک یجراح یداخل یها یماریبا ب ییآشنا .1

 و زنان باردار یماریمبتال به ب

 و زنان باردار یماریدر ارائه خدمات و مراقبت به افراد مبتال به ب یعلم یها افتهیکاربرد  .2

در ارائه  یو اسالم یاخالق نیبه اصول و مواز یبندیو پا یحرفه ا یها تیها و محدود تیمسئول صیتشخ .3

 سالمت مادر و کودک نیخدمت به منظور حفظ جان و تام
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 .ندینما فیخون را توص  ستمیس یولوژیزیو ف یآناتوم .1

 خون را نام ببرند.  ستمیس یها یماریانواع ب .2

 دهند.  حیخون را توض یها یماریو درمان ب صیتشخ یعالئم و نشانه ها، راه ها .3

 کنند. لیخون را در زنان باردار تحل  یها یماریب تیوضع .4

 خون را شرح دهند.   یها یماریمراقبت و مداخالت الزم از زنان باردار مبتال به ب .5

 .ندینما فیاعصاب را توص ستمیس یولوژیزیو ف یآناتوم .6

 اعصاب را نام ببرند. یها یماریانواع ب .7

 دهند. حیاعصاب را توض ستمیس یها یماریو درمان ب صیتشخ یعالئم و نشانه ها، راه ها .8

 کنند. لیاعصاب را در زنان باردار تحل یها یماریب تیوضع .9

 اعصاب را شرح دهند.  یها یماریمراقبت و مداخالت الزم از زنان باردار مبتال به ب .11

 .ندینما فیرا توص نیآندوکر ستمیس یولوژیزیو ف یآناتوم .11

 را نام ببرند. نیکرآندو ستمیس یها یماریانواع ب .12

 دهند. حیرا توض نیآندوکر ستمیس یها یماریو درمان ب صیتشخ یعالئم و نشانه ها، راه ها .13

 کنند. لیرا در زنان باردار تحل نیآندوکر ستمیس یها یماریب تیوضع .14

 را شرح دهند.  نیآندوکر ستمیس یها یماریمراقبت و مداخالت الزم از زنان باردار مبتال به ب .15

 .ندینما فیبافت همبند را توص  یولوژیزیو ف یآناتوم .16

 بافت همبند را نام ببرند.  یماریانواع ب .17

 دهند. حیبافت همبند را توض  یها یماریو درمان ب صیتشخ یعالئم و نشانه ها، راه ها .18

 کنند. لیبافت همبند را در زنان باردار تحل  یها یماریب تیوضع .19

 بافت همبند را شرح دهند.  یها یماریمراقبت و مداخالت الزم از زنان باردار مبتال به ب .21

    

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: 

  ی: سخنراننیجلسات آفال

 یگروه یاریهم وهیبه ش سیو تدر یسخنران ،ی: عمدتا بصورت پرسش و پاسخ، بحث گروهنیآنال جلسات

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 وب کم و بلندگو نترنت،یبه ا یابدستی امکان، وتریکامپوایت برد، ماژیک، 

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 : نیجلسات آفال

  یها و منابع درس لیمطالعه فا .1

  فیتکال یانجام و بارگزار .2

 

 نیآنال جلسات

 درباره ان آماده باشند . یبحث گروه یاز موضوع هر جلسه مطلع بوده و برا یستیبا انیدانشجو هیکل .1

  یها و منابع درس لیمطالعه فا .2

 ، پرسش وپاسخ یحضور منظم، کامل و شرکت فعاالنه در مباحث درس .3

 فیتکال یانجام و بارگزار .4
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 یواحد درس تیفیمناسب دررابطه با ارتقاء ک شنهاداتیارائه پ .5
 

 قوانین و مقررات کالس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

 باشد. یم بتیشود و عدم حضور به منزله غ یانجام م ابیکالس حضور و غ یابتدا قهیدق 11در  -1

 گردد. یلحاظ نم فیدر زمان مقرر، نمره تکل فیدر صورت عدم انجام تکل-2

 شده نییمقرروکسب حداقل نمره تع خیترم طبق تار انیترم و پا انیدر امتحان م شرکت -3

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 02نمره از  فعالیت ردیف

 1 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 1  درسدر کالس های و مشارکت حضور  2

 6 امتحان میان ترم  3

 12 امتحان پایان ترم  4

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع
-William's obstetrics 2018  

Black J.Medical-Surgical Nursing. WB Saunders. Philadelphia 2010 

Brunner l & Suddarth D.Text book of Medical-Surgical Nursing. JB lippincat. Philadelphia 2010 

Dunning T & Ward G. Managing clinical problems in diabetes. Australia; Blackwell publishing 2008. 

Holt P. Diabetes in hospital; a practical approach for health care professionals. Wiley Blackwell 2009. 

Rosene-Montella K, Keely E, Barbour LA, Lee RV. Medical care of pregnant patient 2007. 

Cohen WR. Cherry & Market'z complication of pregnancy. Lippincott Williams & Wilkins 2015. 

Hiralal K & Pralhad K. Medical disorders in pregnancy. JAYPEE 2006  

Online Data Bases: 

- http://endocrine.niddk.nih.gov (NIDDK) 

- http://www.endocrineweb.com (Endocrinology Web) 

- http://www.hormone.org (The Hormone Foundation home page) 

- http://endocrine-system.emedtv.com 

- www.diabetes.org (American Diabetes Association home page) 

- www.thediabeteshomepage.com 

- http://www.ir-diabetes-society.com )انجمن دیابت ایران( 
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 جدول زمان بندی کالس

     511338 شماره درس:                        2 فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی جراحیعنوان درس: 

 1401-1402اول سال:  نیمسال تحصیلی و

 21-21سه شنبه ها ساعت  زمان:          5دانشجویان ترم  فراگیران:                مامایی  رشته تحصیلی:

    

 حیدری دکتر والیانی، دکتر کیانپور، دکتر بهرامی،  دکتر نکویی، دکتراساتید درس: 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

مروری برآناتومی و فیزیولوژی سیستم  -ارائه طرح درس 00/6/21 1

 تشخیص و فیزیولوژی درد، اعصاب، معاینات نورولوژیک ،

 ،غیر بارداری و بارداری  درمان انواع سردردها

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 حیدریدکتر  خانم  

 ☒ حضوری مقدمات وفیزیولوژی بافت همبند -کلیات 02/6/21 0

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 نکویی دکتر خانم 

ن، تب ژبیماری های دژنراتیو مفصلی، بیماری های کال 5/7/21 3

روماتیسمی،آرتریت روماتوئید،لوپوس اریتماتوز، 

 میوزیت،واسکولیت

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 نکوییدکتر خانم  

فیزیوپاتولوژی و تعریف آنمی ،اندکسهای گلبول قرمز  10/7/21 4

،تقسیم بندی آنمی ،مکانیسم های جبرانی ،عالئم و 

 نشانه های انمی متابولیسم آهن، انمی فقر اهن

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 نکوییدکتر خانم  

فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی هموستاز ،انواع اختالالت  12/7/21 5

 انعقادی ،فراورده های خونی و کاربرد و عوارض ان
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 نکویی دکتر خانم 

 ☒ حضوری در بارداریخون بیماری های  06/7/21 6

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 نکوییدکتر خانم  

کلیات آندوکرینولوژی و بیماریهای هیپوتاالموس و  3/8/21 7

 ، غیر بارداری و بارداریهیپوفیز
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر کیانپور 

، سندرم شیهانکم کاری هیپوفیز ، افزایش پروالکتین،  12/8/21 8

 غیر بارداری و بارداری
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 دکتر کیانپورخانم  

 ، غیر بارداری وپاراتیروئید کانسر تیروئید بیماریهای 17/8/21 2

 بارداری
 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر کیانپور 

بیماری های آدرنال )سندروم کوشینگ، فئوکروماسیتوم  04/8/21 12

 (فواید و عوارض کورتیکواستروئیدها  و تومورهای آدرنال

 ، غیر بارداری و بارداری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر کیانپور 
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: فیزیوپاتولوژی ، تستها ،اسکن ، کم کاری و تیروئید 1/2/21 11

پرکاری )علل عوارض ، عالئم ، درمان(، غیر بارداری و 

 بارداری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر کیانپور 

دیابت : تعریف و فیزیوپاتولوژی ،عالئم ،عوارض، اصول  8/2/21 10

درمان،انواع دارو ها ،شوک هیپو گلیسمی و هیپر 

 گلیسمی، غیر بارداری و بارداری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 کیانپورخانم دکتر  

آنمی مگالوبالستیک به خصوص کمبود فوالت، آنمی  15/2/21 13

همولیتیک )داخل عروقی و خارج عروقی(، فیزیوپاتولوژی 

 گلبولهای سفید )لکوپنی و لکوسیتوز( 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر بهرامی  

نحوه برخورد تاالسمی ،اصول تشخیص و پیشگیری     00/2/21 14

مبتال به خونریزی حاد وشوک  وچگونگی اداره بیمار

 ،انواع لوسمی

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای دکتر بهرامی 

 

اختالالت دستگاه حرکتی، سیستم نباتی و اختالالت  02/2/21 15

حرارتی بدن ،ضایعات فضا گیر مغز، غیر بارداری و 

 بارداری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 حیدریدکتر  خانم  

 ☒ حضوری یدر باردار یاسکلت یعضالن ستمیس یهایماریب 6/12/21 16

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 حیدریخانم دکتر  

پاتولوژی نخاع تشخیص و درمان انواع ضایعات فیزیو 13/12/21 17

پل مولتینخاعی ،انواع میوپاتی  و بیماریها صفحه محرکه ،

 ، غیر بارداری و بارداریاسکلروزیس 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 دکتر والیانی خانم  

الیزه لوک فیزیوپاتولوژی و مکانیسم ایجاد اغما، اتیولوژی، 02/12/21 18

 ،سرگیجه کردن محل ضایعات تشخیص و درمان اغما،

بیماریها شایع دژنراتیو نظیر دمانس ، غیر بارداری و 

 بارداری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 دکتر والیانی خانم  

افزایش  ی ،مغز گردش خون مغزی و ضایعات عروق 07/12/21 12

فیزیوپاتولوژی فشار داخل جمجمه، صرع و تشنج ، 

غیر  نوروپاتی هااعصاب محیطی تشخیص و درمان انواع 

 بارداری و بارداری، غیر بارداری و بارداری

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 دکتر والیانی خانم  

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


