
 
 

 

          کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی: پیش نیاز                     40: کد درس                  )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی  :نام درس
      منیژه پیردل                                  : مدرس                        1 :جلسه                             دقیقه90 :مدت کالس          نظري      :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  تفسیر آزمایش ادرار ،روشهاي تشخیصی آزمایشگاهی - آناتومی، فیزیولوژي و فیزیوپاتولوژي دستگاه ادراري :موضوع کالس
بیماري در غیر  معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و اداره آشنا شده و عالیم، اختالالت کلیوي  عملکرد کلیه و مجاري ادراري وبا د بتواندانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهدحاملگی و دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .تومی و فیزیولوژي دستگاه ادراري را توضیح دهدآنا - 
ـام               -  ـاي دسـتگاه ادراري را ن ـالینی بیماریه تظاهرات و عالیـم ب

 .ببرد
ــوژیکی در  -  روشــهاي تشخیــصی آزمایــشگاهی و رادیول

 . بیماریهاي کلیه را توضیح دهد
 .تفسیر آزمایش آنالیز ادراري و کشت ادرار را بداند - 
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

   وایت بردماژیک و

  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 :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو   .2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3
 تهران، انتشارات.  بهرامی، سمیه خزاییاننصرت
  .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

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
      منیژه پیردل                                  : مدرس                        2:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

    نفروتیک گلومرولونفریت، سندرم: موضوع کالس 
بیماري در غیر حاملگی و دوران بارداري،  درمان، آموزش و ادارهمعاینه، تشخیص،  آشنا شده و عالیم، دستگاه ادراريبیماریهاي با   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهدزایمان و پس از زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 
 .بیماریهاي گلومرولی را نام برده و توضیح  دهد - 
هـا را  عالئم، روشـهاي تشخیـصی و درمـان ایـن بیماری      - 

 .توضیح دهد
سندرم نفروتیـک را تعریـف کنـد و تـشخیص، علـل و              - 

 .درمان را توضیح دهد
 . تمایز قائل شوندکلیويبین انواع اختالالت  - 
اثرات بیماریها برروي حاملگی و درمان آنهـا را توضـیح      - 

 .دهد
  

  پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(ترم ان امتحان پای
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

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

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : ب داخلی هاریسون  اصول ط 

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3
تهران، انتشارات . نصرت بهرامی، سمیه خزاییان

  .1392بشري، 

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

  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

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
      ژه پیردل                                  منی: مدرس                        3:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  عفونت کلیه و مجاري ادراري: موضوع کالس 
، بیماري در غیر حاملگی و دوران بارداري معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و اداره آشنا شده و عالیم، عفونتهاي دستگاه ادراريبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهدزایمان و پس از زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 

هـاي دسـتگاه ادراري فوقـانی و         عفونـت  ایجادراههاي   - 

 . را بیان کندتحتانی

 . ئم عفونتهاي ادراري را نام ببردعال - 

 . هدها را شرح دروشهاي تشخیصی و درمانی عفونت - 

  

 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، .  بهرام قاضی جهانی،:  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3
تهران، انتشارات . سمیه خزاییاننصرت بهرامی، 

  .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: آموزشیمنابع
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
      منیژه پیردل                                  : مدرس                        4:      جلسه                        دقیقه90: دت کالس م      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  پیوند کلیهسنگهاي ادراري، : موضوع کالس 
 در غیر حاملگی و دوران بیماري معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و اداره آشنا شده و عالیم،  کلیه و پیوندسنگهاي دستگاه ادراريبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  .را شرح دهدبارداري 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 

 . انواع سنگهاي ادراري را نام ببرد - 

 و درمـانی    روشـهاي تشخیـصی   نگهاي ادراري،   عالئم س  - 

 .را توضیح دهد سنگها

 .نحوه انجام پیوند کلیه و دالیل انجام آن را شرح دهد - 

 .پیامدهاي حاملگی و تدابیر درمانی را توضیح دهد - 

 

  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(پایان ترم امتحان 
 20(دانشجویی کنفرانس 

فعال در کالس ، شرکت )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

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

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی  ترجمــه .مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

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

  خنرانی تعاملی یا همگروهیس:روش تدریس
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

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

  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        : یاز                     پیش ن40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
      منیژه پیردل                                  : مدرس                        5:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  نارسایی حاد و مزمن کلیه، دیالیز: وضوع کالس م
بیماري در غیر حاملگی و دوران بارداري، زایمان و پس  معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و ادارهآشنا شده و عالیم،   کلیهاختالالتبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهداز زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  ش تدریسرو  اهداف رفتاري

 . نارسایی حاد و مزمن کلیه را نام ببردعالئم  - 

 . روشهاي تشخیصی این بیماریها را بیان کند - 

 . رمانی این بیماریها را توضیح دهدروشهاي د - 

 . انواع دیالیز را توضیح دهد - 

 .دیالیز در حاملگی را 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
ران، ته. قاضی جهانی، بهرام :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تالیف . بیماریهاي داخلی و جراحی در مامایی. 3
تهران، انتشارات . ننصرت بهرامی، سمیه خزاییا

  .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

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
      منیژه پیردل                                  : مدرس                        6:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

   اختالالت اسید و باز- هاآب و الکترولیت: موضوع کالس 
بیماري در غیر حاملگی و دوران بارداري، زایمان و پس  معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و ادارهالیم، آشنا شده و عاختالالت کلیه با   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهداز زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

  

ل و خارج سلولی را حجم و ترکیب شیمیایی مایع داخ - 
 . شرح دهد

 . تعادل مایع را تقسیم بندي نمایدالت اختال - 
 . علل اختالالت حجم را نام ببرد - 
 . درمان اختالل حجم را توضیح دهد - 
 .  درمان اختالل غلظت را توضیح دهدعلل و - 
 .درمان اختالل ترکیب را توضیح دهدعلل و  - 
 .انواع اختالالت اسید و باز را توضیح دهد - 
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  دماژیک و وایت بر

  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 :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 . فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  النگو،. 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .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

  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
      منیژه پیردل                                  : مدرس                        7:   جلسه                           دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

   تومورهاي کلیه- اثر داروها بر کلیه، کلیه و بیماریهاي کالژن: موضوع کالس 
بیماري در غیر حاملگی و دوران  معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و اداره عالیم،  آشنا شده و عملکرد کلیه و اختالالت کلیويبا  بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهدبارداري، زایمان و پس از زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

ها و داروهاي فشار بیوتیکاثر داروها مانند مسکن، آنتی - 
 . کلیه توضیح دهدخون را بر

تظاهرات بالینی، عالیم، تشخیص و درمان لوپوس را شرح    - 
 .دهد

 .عوامل خطر سرطان کلیه و مجاري ادراري را نام ببرد - 
 .انواع سرطان کلیه را توضیح دهد - 
تظاهرات بالینی، عالیم، تشخیص و درمان سرطان کلیه را  - 

 .شرح دهد
  

 پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور یووید

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 :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو النگو، فوسی . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .1392بشري، 
  
  :هنمارا

  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

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(یزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی ف: نام درس
      منیژه پیردل                                  : مدرس                        8: لسه     ج                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  پنومونی، دستگاه تنفسآناتومی، فیزیولوژي و فیزیوپاتولوژي : موضوع کالس 
 دوران بارداري، زایمان  غیر حاملگی و دربیماریهاي تنفسی  درمان و اداره انواعمعاینه، تشخیص، آشنا شده و عالیم، دستگاه تنفسبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهدو پس از زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 را ی فوقــانی و تحتــانیآنــاتومی و فیزیولــوژي دســتگاه تنفــس - 
 .توضیح دهد

 . تنفس را شرح دهدمکانیسم تنظیم - 
ـاي          -  ـالینی بیماریه ـنفس   تظاهرات و عالیـم ب  را بـر    دسـتگاه ت

ـام بـرده و    ...) درد، تنگی نفس، سرفه،  (مبناي معاینه بیماران   ن
 .هر مورد را در یک سطر توضیح دهد

 .شرح دهدو تحتانی هاي دستگاه تنفسی فوقانی عفونت - 
 .پاتوفیزیولوژي پنومونی را توضیح دهد - 
بندي کند و از هر کدام کدام مثالی ی را طبقهانواع پنومون - 

 .بزند
 . پنومونی را شرح دهد انواعتشخیص و درمانعالیم بالینی،  - 
  .پیامدهاي حاملگی را توضیح دهد - 

 پرسش و - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point   

، ) درصد75(ان پایان ترم امتح
 20( دانشجویی کنفرانس

رکت فعال در کالس ، ش)درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

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

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . اريمجــاري ادر
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .1392بشري، 

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:یسروش تدر
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

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

  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        : یش نیاز                     پ40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
   منیژه پیردل                                  : مدرس                        9:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  ) ریهبرونشکتازي، سل، آبسه(بیماریهاي عفونی ریه : موضوع کالس 
 دوران  در غیر حاملگی وعفونی ریهبیماریهاي   ادارهمعاینه، تشخیص، درمان، آموزش و آشنا شده و عالیم، بیماریهاي عفونی ریهبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهداز زایمانبارداري، زایمان و پس 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

ـالینی،            -  ـاهرات ب تـشخیص و  برونشکتازي را تعریف کـرده،  تظ
 .درمان بیماري را شرح دهد

ـرح               -  ـاري سـل را ش ـان بیم تظاهرات بالینی، تـشخیص و درم
 ..دهد

ــست  -  ــسیر آPPDروش انجــام ت ــطر  و تف ــد س ن را در چن
 .توضیح دهد

 .پروسه درمانی استاندارد سل را شرح دهدمراقبت و  - 
ـان در آبـسه ریـه             -  را  تظاهرات بالینی، روش پیـشگیري و درم

 .شرح دهد
 .پیامدهاي حاملگی را توضیح دهد - 
   

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point   

، )صد در75( 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 :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : ریسوناصول طب داخلی ها   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .1392بشري، 
  

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

  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

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:     کد درس              )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
                                  منیژه پیردل: مدرس                        10:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

 )، آسمCOPD(بیماریهاي انسدادي ریه  -  آمبولی ریه:موضوع کالس 

اري، زایمان و پس  دوران بارد غیر حاملگی و دربیماري معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و اداره آشنا شده و عالیم، بیماریهاي ریهبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 
  . را شرح دهداز زایمان

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
 فاکتور خطر ساز آن 4آمبولی ریه را تعریف کرده و حداقل  - 

 .را نام ببرد
مراقبت و درمان آمبولی ریه را به طور ، تظاهرات بالینی - 

 .کامل شرح دهد
 .اي انسدادي را تعریف کندبیماریه - 
ـالینی   -  ـان       تظاهرات ب ـاري    ، تـشخیص و درم  را  COPD بیم

 .شرح دهد
 .دپاتوفیزیولوژي آسم را توضیح ده - 
 .نحوه تشخیص آسم بر اساس عالیم بالینی را شرح دهد - 
داروهاي موثر در کنترل آسم را دسـته بنـدي نمایـد و از هـر          - 

 .مورد مثالی بزند
 .هدپیامدهاي حاملگی را توضیح د - 
  

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، . ، بهرام قاضی جهانی:  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    .  سـمیه خزاییـان    نصرت بهرامی، 

  .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-  چند گزینه ايآزمون:ارزیابی فعالیت
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : ام درسن
منیژه پیردل                                  : مدرس                        11:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  ARDSبیماریهاي بدخیم، : موضوع کالس 
  و پس از زایماناريبیماري در غیر حاملگی و دوران بارد معاینه، تشخیص، درمان، آموزش و اداره آشنا شده و عالیم، بیماریهاي ریهبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 
  .را شرح دهد

  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري
ـالغین را شـرح داده           -  پاتوفیزیولوژي سندرم دیسترس تنفسی ب

 .و عوامل ایجاد کننده را نام ببرد
ـان سـندرم دیـ        -  ـالینی و درم ـرح   عالیم ب سترس تنفـسی را ش

 .دهد
 . عوامل خطر سرطان ریه را نام ببرد - 
 .انواع سرطان ریه را توضیح دهد - 
تظاهرات بالینی سرطان ریه را نام برده و روشهاي تشخیصی  - 

 .و درمانی را شرح دهد
کاربرد ونتیالتورها و روشهاي تشخیصی بیماریهاي ریـه را بـه            - 

  .اختصار شرح دهد

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ژیک و وایت بردما

  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 :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
ت تهـران، انتـشارا   . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .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
  شآخرین ویرای-فصل-کتاب:منابع آموزشی

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                  : مدرس                        12:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  هاي گوارشیفتق، ، رفالکسغ شدید حاملگیاستفرا - آناتومی، فیزیولوژي و فیزیوپاتولوژي دستگاه گوارش: موضوع کالس
 در غیر حاملگی و بیماریهاي گوارشی معاینه، تشخیص، درمان و اداره انواع آشنا شده و عالیم،  فوقانیدستگاه گوارشاختالالت با   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  .شرح دهدرا دوران بارداري 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 . گوارش را توضیح دهدآناتومی و فیزیولوژي دستگاه - 
ـالینی،    -  ــم بــ ـاهرات و عالیـ ــصی  تظــ ــهاي تشخیـ روشـ

آزمایشگاهی و رادیولـوژیکی در بیماریهـاي گـوارش را          
 . توضیح دهد

   .شرح دهد  رااستفراغ در بارداري تشخیص و درمان ، عالئم - 
ـرح    را رفالکس معـده بـه مـري        تشخیص و درمان   ،  عالئم -  ش

   .دهد
   .شرح دهد  راي گوارشیهافتق  تشخیص و درمان، عالئم - 
  .هاي گوارشی شایع را بر بارداري بیان کند تاثیرات بیماري- 
  . تاثیر بارداري بر روند بیماریهاي گوارشی را بیان کند- 

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point  

، ) درصد75(امتحان پایان ترم 
 20( دانشجویی کنفرانس

شرکت فعال در کالس ، )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

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

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . راريمجــاري اد
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .1392بشري، 
  

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

  سخنرانی تعاملی یا همگروهی:دریسروش ت
  ..موالژ و – Power point:وسایل مورد نیاز

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

  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :   پیش نیاز                   40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
 منیژه پیردل                                 : مدرس                        13:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  )اسهال(بیماریهاي روده باریک زخم پپتیک، سرطان مري و معده، : موضوع کالس
بیماریهاي گوارشی در غیر  معاینه، تشخیص، درمان و اداره انواع آشنا شده و عالیم،  و تحتانیاختالالت دستگاه گوارش فوقانیبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی

  .شرح دهد  رادوران بارداريحاملگی و 
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

   . را توضیح دهدزخم پپتیکان ، تشخیص و درمعالئم - 
 .عوامل موثر در سرطان معده را نام ببرد - 
 .معده را توضیح دهدمري و کانسر ، تشخیص و درمان عالئم - 
ام برده و مکانیسم ایجاد اسهال و عوامل موثر انواع اسهال را ن - 

 .بر آن را شرح دهد
  . اسهال را توضیح دهدماريعالیم، تشخیص و درمان بی  - 
اقدامات مراقبتی مربوط به بیماریهاي گوارشی در دوران  - 

  .بارداري را شرح دهد
  

پرسش و   - سخنرانی
  پاسخ

  ماژیک و وایت برد

  پروژکتور ویدیو

Power point   

، ) درصد75( پایان ترم حانامت
 20( دانشجویی کنفرانس

، شرکت فعال در کالس )درصد
) درصد5(  

  ايچندگزینه: نوع آزمون

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

 .زوالنگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکال  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .1392بشري، 
  

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

  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

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(خلی فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي دا: نام درس
منیژه پیردل                                  : مدرس                        14:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

   آپاندیسیت- انسداد روده -)کولیت السراتیو، کرون (بیماریهاي روده باریک: موضوع کالس
ص، درمان و اداره بیماریها در غیر حاملگی و دوران بارداري، معاینه، تشخی آشنا شده و عالیم، اختالالت دستگاه گوارش تحتانیبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهدزایمان و پس از زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 .را توضیح دهدکوچک یماري التهابی روده ب - 
ضیح  را توبیماري کولیت السراتیو، تشخیص و درمان عالئم - 

 .دهد
 . را توضیح دهدبیماري کرون، تشخیص و درمان عالئم -  
 بیان  رابر بارداري التهابی روده کوچک هايتاثیرات بیماري - 

 .کند
 را توضیح بیماري انسداد روده، تشخیص و درمان عالئم - 

 .دهد
 . را توضیح دهدآپاندیسیت، تشخیص و درمان عالئم - 
 را بر بارداري نیتحتاگوارشی دستگاه هاي تاثیرات بیماري - 

 .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 :  ترجمه وم، جلد س

  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . اییبیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـ     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .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

  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                  : مدرس                        15:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  )کلستاز، کبد چرب حاملگی، هپاتیت(هاي کبد بیماري: موضوع کالس
و پس دوران بارداري  در غیر حاملگی، معاینه، تشخیص، درمان و اداره بیماریها آشنا شده و عالیم، اختالالت دستگاه گوارش تحتانیبا   بتواندکالسدانشجو باید پس از گذراندن این  :هدف کلی 

  . را شرح دهداز زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

  . ی را توضیح دهدیهاي کبد در حاملگبیمار - 
 .  را شرح دهدکلستازتشخیص و درمان عالئم ،  -  - 
ـاملگی       تشخیص و درمان  عالئم ،    -  ـرب در ح ـرح     کبـد چ  را ش

  . دهد
  . هپاتیت را شرح دهد انواع تشخیص و درمان عالئم ،  - 
 . بر بارداري بیان کندتاثیرات انواع هپاتیت را  - 
ــه   -  ــواع هپاتیــت هــااقــدامات مراقبتــی مربــوط ب ان  در دوران

  .بارداري 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
تهران، . قاضی جهانی، بهرام :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .النگو، فوسی، کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

 تـالیف  .بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .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

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

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

  کلیه دروس علوم پایه، نشانه شناسی و معاینات فیزیکی        :                      پیش نیاز40:             کد درس      )1(فیزیوپاتولوژي و بیماریهاي داخلی : نام درس
منیژه پیردل                                  : مدرس                        16:      جلسه                        دقیقه90:  مدت کالس      نظري         :نوع واحد                2 :تعداد واحد

  اختالالت کیسه صفرا و پانکراس: موضوع کالس 
دوران بارداري و پس  و اداره بیماریها در غیر حاملگی، معاینه، تشخیص، درمان آشنا شده و عالیم،  تحتانیالالت دستگاه گوارشاختبا   بتوانددانشجو باید پس از گذراندن این کالس :هدف کلی 

  . را شرح دهداز زایمان
  منابع آموزشی  ارزیابی و فعالیت تکمیلی  وسایل مورد نیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري

 درمان را کله سیستیت را تعریف کند و عالیم، تشخیص و - 
 .شرح دهد

کله لیتیاز را تعریف کند و عالیم، تشخیص و درمان را شرح  - 
 .دهد

پانکراتیت را تعریف کند و عالیم، تشخیص و درمان را  - 
 .توضیح دهد

 بر بارداري بیان یماریهاي کیسه صفرا و پانکراس راتاثیرات ب - 
 .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 :  ترجمه جلد سوم، 
  .2018نشر گلبان 

 .، جمسون، لوسکالزوالنگو، فوسی، کاسپر، هوسر  . 2
هـاي کلیـه و     بیمـاري : اصول طب داخلی هاریسون   

رونــاك محمــدي،مجتبی ترجمــه . مجــاري ادراري
  .2018تهران، انتشارات ارجمند، . زاده فایضی

تـالیف  . بیماریهاي داخلی و جراحـی در مامـایی     . 3
تهـران، انتـشارات    . نصرت بهرامی، سـمیه خزاییـان     

  .1392بشري، 
  

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

  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

  
  
  
  




