به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی ()3
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران :

نوع درس  :تئوری

کارشناسی مامایی

تعداد واحد :

2

مدرس  :الناز خیّر

دروس پیش نیاز  :فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی 1و2
تاریخ شروع کالس 69/9/31 :

نیمسال تحصیلی  :اول69-69

تاریخ پایان کالس 69/11/19:

مشخصه درس 122 :

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه19:59-11:19

مکان برگزاری :کالس 2

مشخصه درس 999 :

روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه 11:31-16

مکان برگزاری  :کالس 2

مسؤول درس  :الناز خیّر

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :چهارشنبه و پنج شنبه

تاریخ امتحان پایان ترم 69/11/22 :

شرح درس :
این درس شامل فیزیوپاتولوزی و بیماری های داخلی (فیزیولوژی و بیماری های پوست و آمیزشی وعفونی ومفاهیم و
اصول مراقبت از بیماری های داخلی و جراحی)در آموزش نظری و عرصه های مختلف خدمات،توانایی های الزم را
برای بررسی و شناخت خانواده در موقعیت های بحرانی به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر کسب نمایندو مشکالت
بالفعل و بالقوه سالمت آن ها را تشخیص داده ،تدابیر مامایی مبتنی بر شواهد در موقعیت های خاص را انجام دهد.

بیماری های پوستی

شماره جلسه  :اول

عنوان جلسه :
هدف کلی :
آشنایی دانشجوبا عالیم و علل بیماری های پوستی در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند.....
)1آناتومی و فیزیولوژی پوست را توضیح دهد.
)2شرح حال و معاینه فیزیکی را توضیح دهد.
)3تست های بالینی و روش های آزمایشگاهی جهت تشخیص بیماری های پوستی را نام ببرد.
 )5انواع درماتیت ها را نام ببرد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب

حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماری های پوستی
هدف کلی :
آشنایی دانشجوبا عالیم و علل بیماری های پوستی در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند....
)1کهیر را توضیح دهد.
)2لوپوس را بنویسد.
)3درماتومیوزیت و پلی میزیت را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه :دوم

عنوان جلسه  :بیماری های پوستی
هدف کلی :
آشنایی دانشجوبا عالیم و علل بیماری های پوستی در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند....
 )1اسکلرودرمی را توضیح دهد.
 )2پسوریازیس را بنویسد.
)3انواع اختالالتی که با افزایش یا کاهش پیگمانتاسیون همراهند را توضیح دهد.
 )5بثورات پاپولری در بارداری را توضیخ دهد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه :سوم

شماره جلسه :چهارم

عنوان جلسه :بیماریهای پوستی
هدف کلی :
آشنایی دانشجوبا عالیم و علل بیماری های پوستی در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند....
)1بیماری های داخلی که با خارش همراهند را نام ببرد.
 )2لیکن پالن را توضیح دهد.
)3تغییرات فیزیولوژیک پوست در بارداری و بیماری های شایع پوست در برداری را نام ببرد.
)5تغییرات هیپرپیگمانتاسیون،خال ها،تغییرات رشد مو،عروق پوست در بارداری را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماری های پوستی
هدف کلی :
آشنایی دانشجوبا عالیم و علل بیماری های پوستی در حاملگی و غیر حاملگی

شماره جلسه :پنجم

اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند....
)1بیماری های انگلی،قارچی و یروسی پوست مانند گال،پدیکولوز،مایت،کک،ساس،کنه و انواع کچلی را توضیح دهد.
)2عفونتهای باکتریایی پوست مانندزرد زخم،فولیکولیت،کورک،کفگیرک،بادسرخ را توضیح دهد.
) 3بهداشت موو پوست،تغذیه و داروهای شیمیایی و گیاهی موثربر تقویت مو را توضیح دهد.
)5تومورهای خوش خیم و بدخیم پوست را بنویسد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماری های آمیزشی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماری های آمیزشی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند.....
)1سیفیلیس را توضیح دهد.
)2شانکروئید را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای آمیزشی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماری های آمیزشی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند....
LGV)1را نام ببرد.
)2دونوانوزرا توضیح دهد.
 )3هرپس را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه :ششم

شماره جلسه :هفتم

شماره جلسه :هشتم

عنوان جلسه :بیماری عفونی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند....
)1مفاهیم ویروالنس میکروبی،راه انتشار،دفاع بدن،دوره کمون،حمله و استقرار را تعریف کند.
)2سطوح پیشگیری را تعریف کند.
)3مصونیت غیر فعال را توضیح دهد.
روش تدریس  :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :بیماریهای عفونی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند....
)1اقدامات بین المللی کارکنان بهداشتی برای شکستن زنجیره عفونت را توضیح دهد.
)2انواع مکانیسم کنترل دمای بدن را توضیح دهد.
)3انواع و مکانیسم ایجاد تب،اهمیت تب،مواجهه با تب را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه :نهم

عنوان جلسه  :بیماریهای عفونی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند.....
)1نقش شرایط عمومی،حرارت،پوست ومخاط را در مقاومت و دفاع بدن توضیح دهد.
)2واکنشهای التهابی را در افزایش دفاع بدن را توضیح دهد.
)3نحوه عملکرد ایمنی سلولی و ایمنی سرمی را توضیح دهد.
)5نقش سلولهای دفاعی را بنویسد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه :دهم

شماره جلسه :یازدهم

عنوان جلسه :بیماریهای عفونی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند...
 )1روش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری های عفونی نظیر کشف مستقیم کشت عوامل بیماری زا و روش های
سرولوژیک را توضیح دهد.
)2علل،تشخیص تغییرات همودینامیکی ودرمان شوک عفونی را توضیخ دهد.
)3انواع عفونتهای استافیلوکوکی و استرپتوکوکی با ذکر عالیم،تشخیص و درمان را بنویسد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :بیماریهای عفونی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری:

شماره جلسه :دوازدهم

دانشجو باید بتواند...
)1عفونتهای باسیل گرم مثبت مانند لیستریا را توضیح دهد.
)2بیماریهای عفونی ماتتد وبا،سالمونال،هموفیلوس،شیگال،بروسال را توضیح دهد.
)3بیماری های عفونی مانند کزاز،بوتولیسم،باکتروئید را بنویسد.
)5بیماری های سل و جزام را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی
شماره جلسه :سیزدهم

عنوان جلسه :بیماریهای عفونی
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند....
)1عفونتهای پروتوزوئری و تک یاخته ای شایع مانندآمیب  ،ماالریا  ،توکسوپالسما  ،ژیاردیا  ،لیشمانیا را توضیح
دهد.
)2عفونتهای ویرو س آنفوالنزا  ،هرپس  ،پولیومیلیت  ،آبله  ،هپاتیت  ،ایدز  ،هاری  ،آدنوویروس را توضیح دهد.
)3عفونتهای مایکوپالسمایی مانندپنومونی و اورتریت را توضیح دهد.
)5عفونتهای کالمیدیایی مانند چشم را بنویسد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :نیازهای اساسی انسان و مفاهیم واصول مراقبت از بیماران داخلی و جراحی در حاملگی و غیر حاملگی
شماره جلسه :چهاردهم
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند.....
)1نیازهای اساسی انسان در هنگام سالمت و بیماری را توضیح دهد.
)2نظری های مختلف در زمینه نیازعای اساسی انسلن مانند نظریه مازلو را توضیح دهد.
)3نظریه های مهم مراقبتی مامایی را توضیح دهد.
)5مفهوم سالمتی و بیماری را تعریف کند.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی

عنوان جلسه  :نیازهای اساسی انسان و مفاهیم واصول مراقبت از بیماران داخلی و جراحی در حاملگی و غیر حاملگی
شماره جلسه :پانزدهم
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری:

دانشجو باید بتواند....
)1انواع درد ،علل و مراقبتهای آن را توضیح دهد.
)2مراحل خواب،عوارض محرومیت از خواب و مراقبتهای مربوط به آن را توضیح دهد.
)3اغما و مراقبتهای آن را توضیح دهد.
)5مراحل مرگ و مراقبتهای آن را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری :شناختی
عنوان جلسه :نیازهای اساسی انسان و مفاهیم واصول مراقبت از بیماران داخلی و جراحی در حاملگی و غیر حاملگی
شماره جلسه :شانزدهم
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند....
)1فرایند مراقبت از بیمار(تشخیص مشکالت،اولویتها،برنامه ریزی،اجرا و ارزشیابی)را توضیح دهد.
)2فرایند مراقبت ازمادری که سقط داشته را توضیح دهد.
)3فرایند مراقبت از مادری که فرزند خود را از دست داده را توضیح دهد.
)5فرایند مراقبت از مادری که افسردگی پس از زایمان داشته را بنویسد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه :نیازهای اساسی انسان و مفاهیم واصول مراقبت از بیماران داخلی و جراحی در حاملگی و غیر حاملگی
شماره جلسه :هفدهم
هدف کلی :
آشنایی دانشجو با پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی
اهداف رفتاری:
دانشجو باید بتواند....
)1فرایند مراقبت از مادر دیابتی،پره اکالمپسی را توضیح دهد.
)2مراقبتهای قبل،حین و بعد از اعمال جراحی را توضیح دهد.
)3فرایند مراقبت از مادر سزارینی،زن هیسترکتومی شده،ماستکتومی شده،اووفورکتومی شده را نام ببرد.
)5روش های پیشگیری و ریشه کن کردن عفونتهای بیمارستانی را توضیح دهد.
روش تدریس :سخنرانی،بحث گروهی،سئوال و جواب
حیطه یادگیری:شناختی
وسایل کمک آموزشی :
ویدیو پروژکتور ،لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو :
میان ترم  2نمره  ،پایان ترم  12نمره

تکالیف دانشجویی :
حضور منظم توام با توجه سر کالس،عدم استفاده از تلفن همراه در کالس،عدم ترک کالس حین تدریس و ......
نوع سؤاالت امتحانی :
تستی
منابع :
)1طب سیسیل،هاریسون آخرین چاپ
)2معاینات بالینی و فیزیکی آخرین چاپ
 )3فیزیولوژی گایتون و مامایی آخرین چاپ
)5ویلیامز آخرین چاپ

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس  :فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی()3

نوع درس :تئوری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

تعداد واحد 2 :
مدرس  :الناز خیّر

دروس پیش نیاز  :فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی(2و)1
نیمسال تحصیلی  :اول 69-69
مشخصه درس 122 :
مشخصه درس 999 :

تاریخ شروع کالس 69/9/31:

تاریخ پایان کالس 69/11/19:

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه19:59 -11:19مکان برگزاری  :کالس 2
روز و ساعت برگزاری  :پنج شنبه 11:31-16

مسؤول درس :الناز خیّر

مکان برگزاری  :کالس 2

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :چهارشنبه و پنج شنبه

تاریخ امتحان پایان ترم 69/11/22 :

شرح درس :
این درس شامل فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (فیزیولوژی و بیماری های پوست و آمیزشی وعفونی ومفاهیم و
اصول مراقبت از بیماری های داخلی و جراحی)در آموزش نظری و عرصه های مختلف خدمات،توانایی های الزم را
برای بررسی و شناخت خانواده در موقعیت های بحرانی به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر کسب نمایندو مشکالت
بالفعل و بالقوه سالمت آن ها را تشخیص داده ،تدابیر مامایی مبتنی بر شواهد در موقعیت های خاص را انجام دهد.

اهداف کلی :
)1آشنایی دانشجو با عالیم و علل بیماریهای خونی
 )2آشنایی دانشجو با عالیم و علل بیماریهای غدد
 )3آشنایی دانشجو با عالیم و علل بیماریهای دستگاه مغز و اعصاب
 )5آشنایی دانشجو با عالیم و علل بیماریهای بافت هم بند
اهداف رفتاری :
)1دانشجو باید بتواند بیماریهای خون را توضیح دهد.

 )2دانشجو باید بتواند بیماریهای غدد را توضیح دهد.
 )3دانشجو باید بتواند بیماریهای دستگاه مغز و اعصاب را توضیح دهد.
 )5دانشجو باید بتواند بیماریهای بافت هم بند را توضیح دهد.

روش تدریس :
سخنرانی،بحث گروهی،پرسش و پاسخ
وسایل کمک آموزشی :
ویدیو پروژکتور ،لپ تاپ
نحوه ارزشیابی دانشجو :
میان ترم  2نمره  ،پایان ترم  12نمره
نوع سؤاالت امتحانی :
تستی
وظایف دانشجو :
حضور منظم توام با توجه سر کالس،عدم استفاده از تلفن همراه در کالس،عدم ترک کالس حین تدریس و ......
منابع :
)1طب سیسیل،هاریسون آخرین چاپ
،)2معاینات بالینی و فیزیکی آخرین چاپ
)3و فیزیولوژی گایتون آخرین چاپ
 )5ویلیامزآخرین چاپ

تقویم درس :
جلسه
1

عنوان
بیماریهای پوستی دوران بارداری و غیر بارداری

مدرس
الناز خیّر

2

بیماریهای پوستی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

3

بیماریهای پوستی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

5

بیماریهای پوستی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

9

بیماریهای پوستی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

9

بیماریهای آمیزشی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

1

بیماریهای آمیزشی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

2

بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

6

بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

11

بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

11

بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

12

بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

13

بیماریهای عفونی دوران بارداری و غیر بارداری

الناز خیّر

15

پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی

الناز خیّر

19

پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی

الناز خیّر

19

پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی

الناز خیّر

11

پیش آگهی و روش های پیشگیری انواع بیماریها در حاملگی و غیر حاملگی

الناز خیّر

