
 
 

 

 1 :جلسه                                              دقیقه 09 مدت کالس:                                   (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ) :نام درس

 پوستی، درماتیت، کهیر، آلرژییماریهای بکلیات  موضوع کالس :                                                                    منیژه پیردل :مدرس

 بیماریهای پوستی آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را شرح دهد.بتواند  دانشجو باید پس از گذراندن این کالس هدف کلی :

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

ژی، عالئااب بیماریهااای آناااتومی، فیزیولااوژی، ساامیولو -

 پوستی را توضیح دهد.

 انویه پوست را یاد بگیرد.ثضایعات اولیه و  -

آزمایشات رایج پوستی و روشهای تشخیص اخاتالتت    -

 پوست و بیماریهای مرتبط با آن را شرح دهد.

اصول مراقبت از بیمار مبتال باه اااتت ریار عبیعای       -

 پوست را شرح دهد.

یمی، پالستیک و پوساتی  های ترمانواع مختلف جراای -

 را با هب مقایسه کند.
 . ماتیت، کهیر، آلرژی  را  شرح دهداتیولوژی بیماریهای در -

 را تعریف نماید. درماتیت و انواع آن -

 نام شرح دهد. را  درماتیتعالئب بالینی مشخصات و  -

اقدامات تشخیصی و درمانهای مربوط به درماتیت را  -

 شرح دهد.
 را توضیح دهد. و درمان آن کهیر را تعریف کرده -

 را توضیح دهد. را تعریف کرده و درمان آن آلرژی -

پیشگیری و اقدامت تسکینی مربوط به کهیر، درماتیت  -
 و آلرژی را شرح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ
گچ و تخته سیاه ا 
Power point 

اضور فعال در کالس ا پاسخ به 

 سئواتت

 ایآزمون چند گزینه

 

م و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز کانینگها. 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران هاریسون.  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 رامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشاراتنصرت به

 . 1302بشری،  

 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:                                         (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 اولی پوستتپسوریازیس، لیکن پالن، بیمارهای موضوع کالس :                           منیژه پیردل                                           مدرس: 

 آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را شرح دهد. و تاولی پوست با درماتوزهای التهابی ریر عفونیبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی ورد نیازوسایل م روش تدریس اهداف رفتاری
اپیدمیولوژی و پاتوژنز بیماری پسوریازیس را شرح  -

 دهد.
تظاهرات بالینی و عوارض بیماری پسوریازیس را بیان  -

 کند.
وریازیس را پسروشهای تشخیص و درمان بیماری   -

 شرح دهد.
ن بیمااری لایک  تشخیص و درمان  تظاهرات بالینی، عالئب ، -

  .را شرح دهد پالن

)پمفیگوئید، درماتیت هرپتی فرم،  اولی پوستتهای  بیماری -
 . را توضیح دهد تب خال ااملگی(

را  تاولی پوسات بیماری  های تشخیصیبررسی و یافته -
 شرح دهد.

پیشاگیری و درماان عبای و     اقدامات تساکینی، مراقبتای،   -
  جراای بیماریهای پوستی را شرح دهد.

 پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ
گچ و تخته سیاه ا 
Power point 

اضور فعال در کالس ا پاسخ به 

 سئواتت

 ایآزمون چند گزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 ه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران هاریسون. ترجم 

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 راهنما:

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

 یا همگروهیروش تدریس:سخنرانی تعاملی 

 موالژ و ..– Power pointوسایل مورد نیاز:

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 

 



 
 

 

 3جلسه:                                                         دقیقه 09مدت کالس:                                         (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 بیمارهای انگلی، میکروبی، قارچی و ویروسی پوستموضوع کالس :      منیژه پیردل                                                                مدرس: 

 های پوستی آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را شرح دهد.بتواند بیماریدانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

نحوه ایجاد، تظاهرات بالینی، درمان و مراقبتهای  -

عفونتهای قارچی پوست )قارچ انگشتان پا، قارچ بدن، 

 ناسلی( را توضیح دهد.قارچ سر، قارچ ناخن و ناایه ت

 اتیولوژی و پاتوژنز عفونتهای باکتریایی پوست )زرد -

 زخب، فولیکولیت، دمل و کورک( را توضیح دهد.

زخب، فولیکولیت، دمل  تظاهرات بالینی بیماری )زرد  -

 و کورک( را شرح دهد.

یص، پیشگیری و نحوه ایجاد، تظاهرات بالینی، تشخ -

)پدیکولوزیس، شپش،  پوست درمان بیماریهای انگلی

 را توضیح دهد.گال( 

نحوه درمان و مراقبت مربوط به این بیماریها را شرح  -

 دهد.

اتیولوژی و پاتوژنز و عالئب عفونتهای ویروسی پوست  -

 ( را توضیح دهد.زونا، سرخک، تب خال)

 درمانی را شرح دهد. اقدامات پیشگیری و -

 سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

Power point 

اضور فعال در کالس ا پاسخ به 

 سئواتت

 ایآزمون چند گزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302شر جامعه نگر، ن

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 

 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

 

 



 
 

 

 9جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                        (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 و خارش پیگمانتاسیون ،بیماریهای پوستی در زمان ااملگی، خالموضوع کالس : منیژه پیردل                                                                    مدرس: 

 شرح دهد. بویژه در مادران باردارنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را آش در زمان ااملگی بیماریهای پوستیبا بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 رات فیزیولوژیک پوست در عی ااملگی را شرح دهد . تغیی -

 بیماریهای پوستی مهب منحصر به دوره ااملگی را نام ببرد. -
 رش ااملگی را تعریف کند.خا -
های آزمایشگاهی خارش در علل، تظاهرات بالینی و یافته -

 بارداری را شرح دهد.
مراقبتی خارش و کلستاز در ااملگی را  تدابیر درمانی و -

 توضیح دهد.
دار ااملگی را تعریف کرده اپولها و پالکهای کهیری خارشپ -

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

 .نماید
 روشهای و عالیب همراه به بارداری هرپس ویژگی -

 .دهد شرح را درمان و تشخیص
های پوستی در بارداری را با هب اداقل دو مورد از بیماری -

 .مقایسه نماید

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 ا گچ و تخته سیاه 

Power point 

اضور فعال در کالس ا پاسخ به 

 سئواتت

 ایآزمون چند گزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 تهران  هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. 

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointد نیاز:وسایل مور

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 

 



 
 

 

 5جلسه:                                                دقیقه 09مدت کالس:                                        (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 و کچلی کشاله ران( UTIبیماریهای مقاربتی )سیفلیس، سوزاک، زگیل، موضوع کالس : منیژه پیردل                                                                    مدرس: 

 و به کار گیرد. شرح داده آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را مقاربتیبیماریهای  با بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
ری سیفلیس و تظاهرات بالینی اتیولوژی، مراال مختلف بیما -

 هر مراله را توضیح دهد.
 شرح دهد. روشهای انتقال و دوره واگیری سیفلیس را -
بیماری سیفلیس در مادر و جنین را  و درمان نحوه تشخیص -

 بیان کند.
 اتیولوژی،، تظاهرات بالینی بیماری سوزاک را شرح دهد. -
 .نمایدبیماری سوزاک را بیان و پیامد نحوه انتقال  -
 درمان مادر و نوزاد مبتال به سوزاک را توضیح دهند. -
 .ها را شرح دهداد زگیلاهرات بالینی و عوارض ایجتظ  -
اثر و پیامد بارداری در صورت ابتال به زگیل تناسلی را شرح  -

 دهد.
درمانهای مختلف زگیلهای تناسلی را نام برده و درمان مناسب  -

 در بارداری را نام ببرد.
اتیولوژی، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان عفوت ادراری را  -

 شرح دهد.
 ادراری را نام ببرد. تنتلف در عفودرمانهای مخ -
کچلی اقدامات درمانی در صورت وجود  تشخیصی وهای یافته -

 در بارداری را شرح دهد. کشاله ران
 راههای مهب پیشگیری از این بیماریها را شرح دهند. -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25ویی )کنفرانسهای دانشج

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 ن هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهرا 

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 راهنما:

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

 روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی

 موالژ و ..– Power pointز:وسایل مورد نیا

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

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 



 
 

 

 6جلسه:                                                 دقیقه 09مدت کالس:                                (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 تومورهای پوستی، بهداشت مو، تغذیه و داروهای شیمیایی و گیاهی برای پوست: موضوع کالس                                                             منیژه پیردلمدرس: 

 شرح داده و به کار گیرد. آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را مو تومورهای پوستی و نکات بهداشتی پوست وبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

نام وستی خوش خیب و بدخیب در بارداری انواع تومورهای پ -
 ببرد.

 مشخصات انواع تومورهای پوستی را شرح دهد. -
مان تومورهای پوستی در بارداری شرح درتشخیص و اصول  -

 دهد.

 .دهد شرح را بارداری در مو تغییرات -

و  بر رشد و ریازش ماو در باارداری    یتاثیر بیماریهای پوست -
 را توضیح دهد. شیردهی

نقش تغذیه و داروهای شایمیایی و گیااهی مفیاد را بارای      -
 پیشگیری را توضیح دهد.پوست و 

 

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 سیاه ا  گچ و تخته

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

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

 1309نشر گلبان 

 و همکاران. اصول عب داخلی . بران والد، جین2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 
 

 

 راهنما:

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

 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:                                 (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 عوامل بیماریزا، راههای انتشار و کنترل بیماری عفونی، مکانیسب دفاعی بدنعفونتها،  پاتوژنزموضوع کالس :                                                  منیژه پیردلمدرس: 

 دهد.شرح  آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را عفونت، عوامل بیماریزا و مکانیسب دفاعی بدنبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  :هدف کلی 

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

دفااه بادن،    با پاتوژنز بیماریها )علل، منابع، راه انتشاار،  -

مراال بیمااری، تشاخیص، درماان و پیشاگیری( آشانا      

 گردد.

 را شرح دهد. علل تب، عوامل همراه با تب و انواع تب -

 انواع تب را تعریف نماید و مثال بزند. -

صول کلی در تشخیص، درمان و پیشگیری بیماریهای ا -

 عفونی را بیان نماید.

جداسازی، راههای مختلف کنترل بیماریهای عفونی ) -

 درمان، واکسیناسیون، کنترل ناقلین( را توضیح دهد.

را تعریف کرده، اجزاء تشکیل  و اکتسابی یمنی ذاتیا -

 را شرح دهد. دهنده آن

 ایمنی هومورال و سلولی را مقایسه کند. -

نقش ایمنوگلبولین ها وسیستب کمپلمان را در دفاع  -

 علیه بیماریهای عفونی توضیح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

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

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 راهنما:

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

 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

 

 

 



 
 

 

 

 8جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                          (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 گرم مثبت و منفی شوک عفونی، عفونتهای باکتریاییموضوع کالس :     منیژه پیردل                                                                 مدرس: 

 شرح دهد. آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را های باکتریایی و شوک عفونیعفونتبتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  کلی :هدف 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
ح یشوک عفونی، علل و عالئب، تشخیص و درمان آن را توض -

 .دهد

مننژیت ااد باکتریال ی اتیولوژی و اپیدمیولوژی بیمار -

 را شرح دهد.

و درمان این  راههای تشخیصو تظاهرات بالینی  -

 را توضیح دهد. بیماری

 شیگلوز و بروسلوز را به عور خالصه شرح دهد. -

تظاهرات بالینی و عوارض مهب این بیماریها را توضیح  -

 دهد.

 یها را نام ببرد.راههای انتقال این بیمار -

نحوه تشخیص این بیماریها )لیستریوز، سالمونلوز،  -

 شیگلوز و بروسلوز( را شرح دهد.

اقدامات درمانی مهب این بیماریها را در دوران بارداری  -

 و ریر بارداری شرح دهد.

ها را توضیح ی مهب پیشگیری و کنترل این عفونتراهها -

 دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 ته سیاه ا گچ و تخ

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

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

 1309نشر گلبان 

 ین و همکاران. اصول عب داخلی. بران والد، ج2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 راهنما:

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

 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:                                        (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 عفونتهای اسپیروکیتی )سیفلیس( و هوازی )کزاز، بوتولیسب(موضوع کالس : منیژه پیردل                                                                    مدرس: 

 شرح دهد. آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را با عفونت سیفلیس، کزاز و بوتولیسببتواند س از گذراندن این کالس دانشجو باید پ هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 اتیولوژی و دوره کمون بیماری سیفلیس را بیان نماید. -

ری سیفلیس و تظاهرات بالینی هر یمامراال مختلف ب -

 مراله را توضیح دهد.

 روشهای انتقال و دوره واگیری سیفلیس را شرح دهد. -

 پیامد ابتال به سیفلیس در دوران بارداری را شرح دهد.  -

نحوه تشخیص بیماری سیفلیس در مادر و جنین را بیان  -

 کند.

 درمان سیفلیس در مراال مختلف را توضیح دهد. -

بوتولیسب را شرح  و یولوژی و اپیدمیولوژی بیمارهای کزاز ات -

 دهد.

 تظاهرات بالینی این بیماریها را بیان نماید. -

 راههای تشخیص این بیماریها را توضیح دهد. -

را  (بوتولیسب و راههای مختلف درمان این بیماریها )کزاز -

 بیان نماید.

 دهند. راههای مهب پیشگیری از این بیماریها را شرح -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

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

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 

 

 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:                                            (3یوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )فیزنام درس: 

  مایکوپالسما )سل(، جذام عفونتهایموضوع کالس :        منیژه پیردل                                                               مدرس: 

 شرح دهد. آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را سل و جذامبا عفونت بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 ان کند.اتیولوژی ابتال به سل و جذام را بی -

 راههای انتقال بیماری سل و جذام را بیان کند. -

تظاهرات بالینی بیماری سل ریوی و خارج ریوی را توضیح  -

 دهد.

اشکال بالینی بیماری جذام )لپروماتوز، توبرکلوئید و  -

 بینابینی( را شرح دهد.

 عوارض بیماری سل و جذام را نام ببرد. -

را بر پیامد ااملگی بیان اثر ابتال به بیماری سل و جذام  -

 نماید.

 راههای تشخیص بیماری سل و جذام را شرح دهد. -

روشهای درمانی بیماری جذام و سل )نهفته و فعال( را  -

 توضیح دهد.

های درمانی بیماران باردار مبتال به سل و جذام را توصیه -

 شرح دهد.

م جذا های مهب در پیشگیری از ابتال به بیماری سل وتوصیه -

 را نام ببرد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

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

هرام . تهران، : قاضی جهانی، بجلد سوم،  ترجمه

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 راهنما:

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

 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

 



 
 

 

 11جلسه:                                                   دقیقه 09مدت کالس:                               (3یهای داخلی )فیزیوپاتولوژی و بیمارنام درس: 

  توکسوپالسما، ژیاردیا، لیشمانیا(ای )آمیب، ماتریا، عفونتهای انگلی و تک یاختهموضوع کالس :                                                             منیژه پیردلمدرس: 

 شرح دهد. آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان راای تک یاختهانگلی و با عفونتهای بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

بیماری ماتریا و توکسوپالسموز را شرح اپیدمیولوژی  -

 دهد.

 راههای انتقال ماتریا و توکسوپالسموز را بیان کند. -

بیماری ماتریا و  و راههای تشخیصی تظاهرات بالینی -

 توکسوپالسموز را توضیح دهد.

 عوارض بیماری ماتریا و توکسوپالسموز را نام ببرد. -

کسوپالسموز را بر پیامد اثر ابتال به بیماری ماتریا و تو -

 ااملگی بیان نماید.

روشهای درمانی بیماری ماتریا و توکسوپالسموز را  -

 توضیح دهد.

و  اردیاچرخه زندگی عوامل ابتال به آمیبیاز، ژی -

 لیشمانیوزیس را به عور خالصه شرح دهد.

دوره واگیری و راههای انتقال این بیماریها را شرح  -

 دهد.

 ن بیماریها را توضیح دهد.نحوه تشخیص ای -

 روشهای درمانی مهب این بیماریها را بیان نماید. -

را  هابیماریاین های مهب در پیشگیری از ابتال به توصیه -

 شرح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 ل در کالسدرصد(، شرکت فعا

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 

 

 



 
 

 

 

 12سه:جل                                              دقیقه 09مدت کالس:                                      (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 عفونتهای ویروسی )آنفلوانزا، هرپس، پولیومیلیت، آبله(موضوع کالس : منیژه پیردل                                                                    مدرس: 

 شرح دهد. به ویژه در زنان باردار درمان راآشنا شده و پیشگیری، تشخیص و با عفونتهای ویروسی بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 اتیولوژی و دوره کمون بیماری سیفلیس را بیان نماید. -

 .را شرح دهد II , Iتیپ  HSVنحوه انتقال ویروس  - 

 را بیان نماید.راههای تشخیص عفونت با هرپس سیمپلکس  -

 پیامد ابتال به هرپس تناسلی در دوران ااملگی را شرح دهد. -

درمان ابتال به عفونت هرپس در دوران ریربارداری و بارداری را  -

 شرح دهد.

اتیولوژی واپیدمیولوژی بیماری آنفوتنزا، ، آبله مرران و فلج اعفال 

 را شرح دهد.

اعفال و آبله مرران را نام  راههای انتقال بیماری آنفلوآنزا، فلج -

 ببرد.

و آبله مرران( فلج اعفال تظاهرات بالینی این بیماریها )آنفلوآنزا،  -

 را شرح دهد.

 این بیماریها را نام ببرد. ابتال به ااتمالی و پیامدهای عوارض -

را  )آنفلوآنزا، فلج اعفال و آبله مرران(نحوه تشخیص بیماریهای  -

 شرح دهد.

 انی بیماری های فوق را توضیح دهد.راههای درم -

 روشهای مختلف پیشگیری از ابتال به بیماری را بیان نماید. -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

نینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز کا. 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 صرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشاراتن

 . 1302بشری،  

 

 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:

 حی و....آزمون تشری-ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب

 

 



 
 

 

 

 13جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:           (                             3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 عفونتهای ویروسی )هپاتیت، ایدز(موضوع کالس :                                 منیژه پیردل                                    مدرس: 

 .به ویژه در زنان باردار شرح دهد آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان راهپاتیت و ایدز با عفونتهای ویروسی بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی سایل مورد نیازو روش تدریس اهداف رفتاری
به سیستب ایمنی  HIVنحوه ایجاد آسیب ناشی از ویروس  -

 بدن را شرح دهد.

 را بیان کند. HIVاپیدمیولوژی بیماری ایدز و عفونت با  -

 را شرح دهد. ویروسی انواع هپاتیت -

را و هپاتیت  HIVتظاهرات بالینی مراال مختلف عفونت  -

 توضیح دهد.

مورد از راههای انتقال بیماری ایدز و هپاتیت را  9اداقل  -

 نام ببرد.

 راههای تشخیص عفونت را شرح دهد. -

روش درمان در دوران بارداری و ریر بارداری را  اصول و -

 توضیح دهد.

از مادر و هپاتیت  HIVراههای پیشگیری از انتقال عفونت  -

 ماید.به جنین و نوزاد را بیان ن
 پاتوژنز این بیماریهای هاری و آدنوویروس را شرح دهد.  -
 عالئب بالینی آنها را شرح دهد.   -

 روشهای تشخیصی این بیماریها را بیان کند.  -

  روشهای درمانی این بیماریها را توضیح دهد . -

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

Power point 

رصد(، د 09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 درصد(، شرکت فعال در کالس

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 ظیمی، ریسمان تاپ. تهران هاریسون. ترجمه ع 

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 راهنما:

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

 همگروهیروش تدریس:سخنرانی تعاملی یا 

 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:                                    (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 عفونتهای انگلی )کرمی( شایع -عفونتهای ویروسی )هاری، آدنو ویروس(موضوع کالس :                               منیژه پیردل                                   مدرس: 

 به ویژه در زنان باردار شرح دهد. آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را و انگلیویروسی با عفونتهای بتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
 پاتوژنز این بیماریهای هاری و آدنوویروس را شرح دهد.  -

 عالئب بالینی آنها را شرح دهد.   -

 ای انتقال بیماری را نام ببرد.راهه -

  .رمانی این بیماریها را توضیح دهدد و اقدامات آزمایشگاهی نشخیصت -
اصول و روش درمان در دوران بارداری و ریر بارداری را  -

 توضیح دهد.

راههای پیشگیری از انتقال عفونت از مادر به جنین و نوزاد  -

 را بیان نماید.

 را نام ببرد.انواع بیماریهای انگلی   -

 .دهند توضیح راهای انگلی ی بیماریهانشانه و عالئب -

را نام رد از راههای انتقال بیماریهای انگلی مو 3اداقل  -

 .ببرد
 را توضیح دهد. انگلیبیماری  تشخیص آزمایشگاهی -

داروهای مورد استفاده در بیماریهای انگلای را توضایح    -
 دهد.

 یماری را بیان کند.راههای کنترل و مبارزه با ب -

پرسش و  -سخنرانی

 پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

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

، بهرام . تهران، : قاضی جهانیجلد سوم،  ترجمه

 1309نشر گلبان 

 . بران والد، جین و همکاران. اصول عب داخلی2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 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

 



 
 

 

 15جلسه:                                                 دقیقه 09مدت کالس:                                        (3ماریهای داخلی )فیزیوپاتولوژی و بینام درس: 

   عفونت کالمیدیایی -ی(مایکوپالسمایی )پنومون عفونتموضوع کالس : منیژه پیردل                                                                    مدرس: 

 به ویژه در زنان باردار شرح دهد. آشنا شده و پیشگیری، تشخیص و درمان را ییبا عفونت پنومونی و کالمیدیابتواند دانشجو باید پس از گذراندن این کالس  هدف کلی :

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

 .دهند توضیح را پنومونی بیماری یهانشانه و الئبع -

 بارداری دوران در را تنفسی سیستب بیماریهای وضعیت -

 را توضیح دهند. تزم اقدامات و داده شرح

مورد از راههای انتقال بیماریهای ریوی را نام  3اداقل  -

 .ببرد

 روشهای تشخیصی بیماری پنومونی را توضیح دهد. -

خطا  %19های ریوی را با درمان بیماریانواع روشهای  -

 توضیح دهد

صحت توضیح  %89اثر بارداری بر بیماری ریوی را با  -

 .دهد

یا قادر به ایجاد محلهایی از بدن که کالمیدمورد از  3اداقل  -

 را نام ببرد. باشدمیعفونت و بیماری 

 نحوه انتقال عفونتهای تناسلی ناشی از کالمیدیا را شرح دهد. -

اهرات بالینی و عوارض عفونتهای کالمیدیایی در دستگاه تظ

 ادراری تناسلی را بیان نماید.

تأثیر و پیامد ااملگی ابتال به عفونت کالمیدیایی را در بارداری  -

 شرح دهد.

نحوه تشخیص و درمان مناسب عفونتهای کالمیدیایی را  -

 توضیح دهد.

 

پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

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

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

 1309نشر گلبان 

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

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 . 1302بشری،  

 

 



 
 

 

 16جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                    (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 )مفهوم سالمتی و بیماری، درد، خواب( اصول مراقبت از بیماران داخلی و جراایموضوع کالس :                                                                منیژه پیردلمدرس: 

 شرح دهد. آشنا شده و تشخیص و درمان را اصول مراقبت از بیماران جراایبا بتواند نشجو باید پس از گذراندن این کالس دا هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
  را تعریف نماید. سالمتی و بیماری -

مدل های سالمتی را و آشنا شده  با نیازهای اساسی انسان -

 توضیح دهند . بطور خالصه

 .وامل مؤثر بر سالمتی را شرح دهندع -

 . توضیح دهند انواع بیماری را با مثالی نام برده و -

از نظر منبع، شدت، محل، مدت انواع درد را فیزیولوژی درد و  -

  و کیفیت توضیح دهند.

 ضعیت درد مددجو و روشهای تسکین درد را بداند.و -

 پاتوفیزیولوژی هوشیاری، بیداری و خواب را شرح دهد. -

 مراال مختلف خواب را توضیح دهد. -

و اختالل در موقع  عوامل موثر بر محرومیت از خواب -

 .را بیان نماید خواب

خوابی، روشهای درمانی و مراقبتهای مربوط را عوارض بی -

 توضیح دهد.

پرسش و   -سخنرانی

 پاسخ

  گچ و تخته سیاه ا

Power point 

 09امتحان پایان ترم )

درصد(، کنفرانسهای 

درصد(،  25دانشجویی )

 5شرکت فعال در کالس )

 درصد(

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

  ران. اصول عب داخلی. بران والد، جین و همکا2

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 . بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 1383. 1302بشری،  

 

 

 راهنما:

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

 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

 

 

 



 
 

 

 10جلسه:                                               دقیقه 09مدت کالس:                                    (3فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی )نام درس: 

 ( و ... دیابتاصول مراقبت از بیماران داخلی و جراای )سقط، افسردگی پس از زایمان، موضوع کالس :                                                   منیژه پیردلمدرس: 

 شرح دهد. آشنا شده و تشخیص و درمان رابا اصول مراقبت جراای در بیماریهای زنان بتواند ید پس از گذراندن این کالس دانشجو با هدف کلی :

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری
روانی مددجو در بخش جراای را  -نیازهای جسمی، روای -

 ت تزم را برای رفع آنها انجام دهد. تعیین کرده و اقداما

تدابیر مراقبتی در ارتباط با سقط جنین و مرگ نوزاد را  - 

  توضیح دهند.

افسردگی   مورد در مراقبتهای تزم و درمان تشخیص، عالئب، -

 .توضیح دهد را بعد از زایمان

مادر باردار  مورد در مراقبتهای تزم و درمان تشخیص، عالئب، -

 . توضیح دهد اردیابتیک 

روشهای پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی مربوط به  -

 زخمها را انجام دهد.

مادگی و مراقبتهای تزم قبل از اعمال جراای را به بیمار آ -

 ورد. آموزش داده و به عمل آ

مراقبتهای قبل و بعد از عمل از بیمار تحت هیسترکتومی  -
 .را بعمل آورد

ق عمل تحویل گرفته و مراقبتهای پرستاری و بیمار را از اتا -

 دارویی بعد از اعمال جراای را انجام دهد. 

  دهد.پوزیشنهای مناسب برای هر عمل جراای را توضیح  -

  -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 گچ و تخته سیاه ا 

Power point 

درصد(،  09امتحان پایان ترم )

 25کنفرانسهای دانشجویی )

 کالسدرصد(، شرکت فعال در 

درصد( 5)  

 اینوع آزمون: چندگزینه

کانینگهام و همکاران ، بارداری و زایمان ویلیامز . 1

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

 1309نشر گلبان 

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

 هاریسون. ترجمه عظیمی، ریسمان تاپ. تهران  

 .1302نشر جامعه نگر، 

 بیماریهای داخلی و جراای در مامایی. تالیف . 3

 نصرت بهرامی، سمیه خزاییان. تهران، انتشارات

 1383. 1302بشری،  

 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


