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 يرٌفرم طرح د

                                                                                                                                                                                                       
 (3فیسیوپاتولوشی و بیماریهای داخلی ) : ًام درس

 ًظری .12ذ:   ٍاح تؼذاد
 رشته تحصیلی:

 هاهایی
  هقطغ تحصیلی داًشجَیاى:

 پیَسته کارشٌاسی 
 هحل برگزاری: 

 ساختواى کالسها
  هذرس:

 ػلی اصغر ػلی پَردکتر 
 1396-97تحصیلی  دٍم ًیوسال

 .شًَذ هی آشٌا 2پیش اگهی ٍ پیشگیری اًَاع بیواریهای ػفًَی در حاهلگی ٍ غیر حاهلگیبا فیزیَپاتَلَژی2ػلل2ػالئن2تشخیص2درهاى در پایاى ایي ٍاحذ درسی داًشجَیاى هذف کلی درس:
 

شمارٌ 

 جلسٍ

تاریخ 

 جلسٍ

اَداف میاوی  )رئًس 

 مطالب(

اَداف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَداف آمًزشی: شىاختی، عاطفی، 

 ريان حرکتی(

طبقٍ َر 

 حیطٍ

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

زمان 

 )دقیقٍ(لسٍج
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً

 ثیوبریْبی هقبرثتی آضٌبیی ثب  1

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 ًبم ثجرد.را اًَاع ثیوبریْبی هقبرثتی  .1

 عالین .راّْبی تطخیص ٍ درهبى ّر ثیوبری را تَضیح دّذ. .2
 را ثیبى کٌذ. پرٍگٌَز ٍ پیطگیری از ّر ثیوبری  .3

 را درک کٌذ. ثیوبریْبی هقبرثتیاّویت پیطگیری در کٌترل  .4

 حیطه عاطفی:
 در حیي تذریس ثِ درس گَش کٌذ.ثب اًگیسُ  .1
 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرسص ٍ پبسخ در 
 -ساًتْبی کال

آهبدگی ثرای جلسِ 
 آیٌذُ

آزمًوُای 

 آغازیه

2  
پبتَشًس عفًَتْب ٍ اضٌبیی ثب 

راّْبی ایجبد هصًَیت در 
 ثراثر عفًَتْب 

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 ثب علل.هٌبثع ٍ راُ اًتطبر عفًَتْب اضٌب ضَد.  -1

 هراحل ثیوبری:دٍرُ کوَى .حولِ ٍ استقرار ثیوبری عفًَی را درک کٌذ. -2

 پیطگیری ٍ درهبى عفًَتْب را تَضیح دّذ. اصَل کلی -3

 تفبٍت ٍاکسي ٍ سرم را ثیبى کٌذ. -4

 حیطه عاطفی:

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

حل  ، گرٍّی
 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک
 کتَرٍیذئَ پرٍش

 کتبة، 
 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرسص ٍ پبسخ در 

 اًتْبی کالس
 تکًیىی

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 داًطجَ ثب اًگیسُ ثِ حل هسبئل ثپردازد. .1

 داًطجَ ثب تورکس حَاس در طَل کالس هسبئل را پیگیری کٌذ. .2

 

3  
هکبًیسن دفبعی اضٌبیی ثب 

 ثذى در ثیوبریْبی عفًَی

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:
 ًقص پَست.هخبط ٍ ترضحبت ثذى ثِ عٌَاى سذّبی دفبعی را  درک کٌذ.-1

 .دّذ تَضیح را ثبزیگراى ایوٌی سلَلی-.2

 ایوٌی َّهَرال اضٌب ضَد. ثب-3

 حیطه عاطفی:

 ثِ درس تَجِ داضتِ ٍ ثب دقت گَش دّذ سیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

، حل گرٍّی
 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، ا،هقبلِ،

 Powerًرم افسار 

point 

121 
پبسخ در  پرسص ٍ

 -اًتْبی کالس
 ارائِ کالسی

 تکًیىی

 

4  
عفًَتْبی کَکسی  اضٌبیی ثب

 گرم هثجت ٍ 
 عفًَتْبی ثبسیل گرم هٌفی

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:
 ثب عفًَتْبی ضبیع کَکسی گرم هثجت ٍ ثبسیل گرم هٌفی اضٌب ضَد. -1

 عالئن .راّْبی پیطگیری ٍ درهبى  ّر ثیوبری را تَضیح دّذ.   -2

 اطفی:حیطه ع

 ثِ درس تَجِ داضتِ ٍ ثب دقت گَش دّذ سیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

، حل گرٍّی
 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، 

 Powerًرم افسار 

point 

121 
پرسص ٍ پبسخ در 

 اًتْبی کالس
 

 تکًیىی

 

5  
ی ثب عفًَتْبی ٍیرٍسی یآضٌب

.هبیکَپالسوبیی ٍ ریکتسیبیی 
 ٍ هبیکَثبکتریبیی

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 آضٌب ضَد. ثب ثیوبریْبی ضبیع ّر گرٍُ -1

 عالین .راّْبی پیطگیری ٍ درهبى ّر ثیوبری را تَضیح دّذ. -2

 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درس تَجِ داضتِ ٍ ثب دقت گَش دّذ سیدر ٌّگبم تذر .1

 رح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذدر هجبحث هط .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

، گرٍّی گرٍّی
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، 

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرسص ٍ پبسخ در 
 اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی 

6  
ثب اصَل درهبى ثب اًتی آضٌبیی 

 ثیَتیکْب

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 کبرثرد هٌطقی اًتی ثیَتیک را درک کٌذ.-1
 ثب هقبٍهت اًتی ثیَتیکی اضٌب ضَد.-2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

121 
پرسص ٍ پبسخ در 

 اًتْبی کالس
 تکًیىی 
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ثب تستْبی ازهبیطگبّی ثررسی هقبٍهت ٍ حسبسییت ثیِ اًتیی ثیَتیکْیب اضیٌب      -3
 ضَد.

 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درس تَجِ داضتِ ٍ ثب دقت گَش دّذ سیدر ٌّگبم تذر .1

 برکت داضتِ ثبضذدر هجبحث هطرح ضذُ هط .2

 

حل ، گرٍّی
 هسئلِ

 Powerًرم افسار 

point 

7  

ًیبزّبی اسبسی آضٌبیی ثب 
اًسبى  در ٌّگبم سالهت ٍ 

 ثیوبری.
ت ٍ اضٌبیی ثب هفبّین ساله

 ثیوبری

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 را درک کٌذ. ثیوبر ًیبزّبی جسوبًی .رٍاًی ٍ اجتوبعی  -1

 اضٌب ضَد.ثب  ااًَاع درد ٍ هراقجتْبی هرثَطِ . -2

 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درس تَجِ داضتِ ٍ ثب دقت گَش دّذ سیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
ثحث  پبسخ،

حل گرٍّی ٍ 
 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، ، 

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرسص ٍ پبسخ در 
 اًتْبی کالس

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی 

8  
هراقجت از  آضٌبیی ثب

 عفًَتْبی ثیوبرستبًی

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 اضٌب ضَد. یثب پیطگیری از عفًَتْبی ثیوبرستبً -1

 ثب ریطِ کٌی عفًَتْبی ثیوبرستبًی اضٌب ضَد. -2

 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درس تَجِ داضتِ ٍ ثب دقت گَش دّذ سیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

، ، حل گرٍّی
 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerافسار  ًرم

point 

121 
پرسص ٍ پبسخ در 

 اًتْبی کالس
 تکًیىی

 آضٌبیی ثب هراقجت از ثیوبراى   9

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

با فراینذ مراقبت از مادران دیابتی .مسمومیت باارداری  و افسارد ی   -1

 بعذ زایمان اشنا شود.

برای رفع  فراینذ تشخیص مشکالت بیمار .اولویت بنذی و برنامه ریسی-2

 انرا توضیح دهذ .

 حیطه عاطفی:

 ثِ درس تَجِ داضتِ ٍ ثب دقت گَش دّذ سیدر ٌّگبم تذر .3

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌراًی،

 ٍ پرسص
 ثحث پبسخ،

، ، حل گرٍّی
 هسئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 
پبسخ در  پرسص ٍ

 اًتْبی کالس
 تکًیىی
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 در هجبحث هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ

11  
جوع ثٌذی هطبلت ارایِ ضذُ 

 در طَل ترم ٍ رفع هطکل

 دانشجو بتوانذ

 حیطه شناختی:

 اّذاف ٍاحذ درسی را درک ٍ ثب اًگیسُ در ازهَى پبیبى ترم ضرکت ًوبیذ. -1

 شىاختی

 عاطفی
 پرسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 Powerًرم افسار 

point 

121 
حل هسبیل ارایِ 

 ُضذ
 ازمًن پایاوی

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20 کوئیس و تکبلیف درسی

 مىابع درسی:

 ًن )اخریه چاپ( ترجمه ارجمىد محسه، وجفی ایرج ، تهران، وشر وسل فردا.اصًل طب داخلی هاریس

 مباوی طب داخلی سیسیل )اخریه چاپ( ترجمه ارجمىد محسه، وجفی ایرج، تهران، وشر وسل فردا، .

 بارداری ي زایمان يیلیامس)اخریه چاپ( ترجمه قاضی جهان، بهرام، تهران، وشر گلبان .

 )آخریه چاپ(بیماریهای عفًوی درایران 

 


