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 :)این درس به دانشجویان کمک می کند تا با بیماری های عمده قلب و عروق،  مقدمه)شرح درس

تنفسی، ادراری و گوارشی و علل، نحوه تشخیص، و درمان آنها آشنا شود و با استفاده از این آگاهی ها، 
 بارداری های همراه با اینگونه بیماری ها را تشخیص دهند.

 

 :و درمان  یصتشخ یو روشها یزیکیف ینهمعا ینی،تظاهرات بال ،یزیولوژیبا پاتوف یرانفراگ ییآشنا هدف کلی

دستگاه  یمارهایو ب یادرار یستمس یماریهایو ب یتنفس یستمس یماریهایقلب و عروق، ب یستمس یماریهایب
 یمانو بعد از زا یمانزا ی،گوارش و مراقبت و درمان در باردار

 

 اد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود()به تعداهداف اختصاصی درس : 

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

و درمان  یصتشخ یو روشها یزیکیف ینهمعا ینیتظاهرات بال یزیولوژی،قادر باشد پاتوف یرفراگ .1

را  یمانزا و یدر باردار یعروق یماریهایدر زنان مبتال به ب یعروق یقلب یستمس یماریهایب

 .دهد یحتوض

و درمان  یصتشخ یو روشها یزیکیف ینهمعا ینی،تظاهرات بال یزیولوژی؛قادر باشد پاتوف یرفراگ .2

 .شرح دهددر زنان باردار مبتال را  یتنفس یستمس یماریهایب

و درمان را در  یصتشخ یو روشها یزیکیف ینهمعا ینی،عالئم بال یزیولوژی،قادر باشد پاتوف یرفراگ .3

 .دهد یحتوضدر زنان باردار مبتال  یادرار یستمس یهاییمارب

و درمان  یصتشخ یو روشها یزیکیف ینهمعا ینی،عالئم بال یزیولوژی،قادر باشد پاتوف یرفراگ .4

 .شرح دهد یمانو زا یدر باردارصفرا را  یسهکبد و ک ی،گوارش یستمس یماریهایب
 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
  کنفرانس □          سخنرانی            کارگاه □    بحث در گروههای کوچک    □           یگروه بحث

               □ Round □           PBL □               □ Case Report             Morning Report  آموزشی
 غیره □
 

                  واحد نظری      5/0 تعداد و نوع واحد:             1یداخل یماریهایو ب یزیوپاتولوژیفنام درس: 

        کارشناسی ماماییرشته و مقطع تحصیلی:                                     ینشانه شناسو  دروس پیش نیاز: دروس علوم پایه

            گروه آموزشی:مامایی                                                                          دانشکده:پرستاری و مامایی

                   ترم سومترم تحصیلی:       سرکار خانم حسینی نام مدرس:

                                                                                                                       95-96سال تحصیلی:

                  پردیس دانشگاهمحل تشکیل کالس:          دقیقه ای 90جلسه  4 تعداد جلسات:

       16-11روز و ساعت برگزاری کالس:چهارشنبه 
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 وایت بورد، اسالید: وسایل کمک آموزشی 
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:  

 
 حضور منظم و فعال در کالس  .1

 انجام پیش مطالعه بر اساس موضوعات و منابع تعیین شده از قبل .2

 مشارکت فعال در امر پرسش و پاسخ و بحث های کالسی .3

 شده   ارائه طرح تحقیقی و کنفرانس کالسی در جلسات مشخص .4
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  □تکوینی                     مرحله ای :مراحل ارزشیابی

 درصد از نمره نهایی 5/2: حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایی 5/2: ، پرسش و پاسخانجام تکالیف کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی 55: امتحان پایان ترم.
   جور کردنی □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای            تشریحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 


