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 توصیف کلی درس

های عمده پوست، آمیزشي و عفوني و علل، نحوه تشخیص و درمان آنها و کند تا با بیماریاین درس به دانشجویان کمک مي

های همراه با اینگونه ها را در ارتباط با باردارید و این آگاهينهای داخلي جراحي آشنا شوکلا اصول مراقبتي در مورد بیماری

  ها بکار گیرد. بیماری



 

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 اساسي و تشخیص حالات انسان در هنگام سلامت و بیماری به ویژه زنان باردارشناخت نیازهای  -1

های کاربرد یافته های علمي در ارائه خدمات و آموزش به بیماران و با زنان باردار و آسیب پذیر و فراهم کردن کمک -2

 پزشکي و ارجاع صحیح در موارد لازم

ای و پایبند بودن  به رعایت موازین علمي و اخلاقي و قانوني در هنگام ههای حرفتشخیص مسیولیت هاو محدودیت -3

 ارائه خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامین سلامت انها 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 و تغییرات ان در برداری را توضیح دهد. بارداریسیستم ایمني بدن در  -1

 را شرح دهد.  سیتومگاویروسفیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي بیماری  -2

شرح  سرخک، اوریون و سرخجه را مقایسه کرده وفیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي بیماری  -3

 دهد. 

 فیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي و پیشگیری از واریسلا زوستر را توضیح دهد.  -0

را مقایسه کرده و توضیح  آنفلونزا و کرونافیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي و پیشگیری از  -2

 دهد. 

های پوستي در بارداری  را گیری از انواع بیماریفیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي و پیش -9

 مقایسه کرده و توضیح دهد. 

های مقاربتي در غیرحاملگي و فیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي و پیشگیری از انواع بیماری -7

 را توضیح دهد.  حاملگي

 را توضیح دهد.  انواع گاستروآنتریتاز انواع  فیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي و پیشگیری -1

6-  

را  در غیرحاملگي و حاملگي هپاتیتفیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي و پیشگیری از انواع  -14

 شرح دهد. 

در غیرحاملگي و حاملگي را  و ایدز HIvفیزیوپاتولوژی، علل، علایم، تشخیص، درمان، پیش آگهي و پیشگیری از  -11

 شرح دهد. 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                       حضوری                                               3ترکیبي 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميروشترکیبي از 

  .................... لطفا نام ببرید

 

 3داخلی جراحی  سدرارائه تقویم جدول 

 14-12یکشنبه، ساعت : روز و ساعت کلاس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

، تعاملي سخنراني سیستم ایمني بدن در بارداری+ سیتومگاویروس 1

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  21/9/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  واریسلا زوستر+ آنفلونزا+ کرونا 2

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  0/7/1041

 فراهاني

سخنراني، پرسش و  سرخک+ اوریون+ سرخجه 3

 پاسخ

لیلا امیری  11/7/1041

 فراهاني

لیلا امیری  11/7/1041، سخنراني تعاملي  تب کریمه کنگو+ آمیباز 4



 

 

 فراهاني پرسش و پاسخ

، سخنراني تعاملي  انواع عفونت باکتریال+ استاف مقاوم به متي سیلین 5

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  22/7/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  توکسوپلاسموز+ مالاریا 6

 و پاسخ پرسش

لیلا امیری  2/1/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  هاری+ انواع گاستروآنتریت+ بروسلوز 7

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  6/1/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  هاری+ انواع گاستروآنتریت+ بروسلوز 8

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  19/1/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  انواع هپاتیت  9

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  23/1/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  انواع هپاتیت  11

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  34/1/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  انواع هپاتیت  11

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  7/6/1041

 فراهاني

12 HIV  سخنراني تعاملي  و ایدز ،

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  10/6/1041

 فراهاني

13 HIV  سخنراني تعاملي  و ایدز ،

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  21/6/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  های پوست در بارداریانواع بیماری 14

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  21/6/1041

 فراهاني

آکنه ولگاریس+پسوریازیس+ اریتمانودوزوم+ گرانولوم  15

 پیوژنیک

، سخنراني تعاملي 

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  2/14/1041

 فراهاني

، سخنراني تعاملي  مشکلات پوستي نوزادی 16

 پرسش و پاسخ

لیلا امیری  12/14/1041

 فراهاني

لیلا امیری  12/14/1041، سخنراني تعاملي  های پوست فرعيبیماری 17



 

 

 فراهاني پرسش و پاسخ

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک-

 مقرر، انجام تکالیف در موعد -

 مطالعه منابع معرفي شده -

 بحث های گروهيمشارکت فعال در  -

 

 :روش ارزیابی دانشجو

  )پایاني( رزیابي تراکميا -

 

 

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی و سهم نمره اساتید دوره 

 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابي 

 %14 (، صحیح غلط، باز پاسخچهارگزینه ای)آزمون پایاني

 - آزمون یا آزمون های میان ترم

 %14 حضور و مشارکت در کلاس 

 %14 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین

 

 :منابع

 :کتب

 اصول طب داخلی هاریسون: بیماری های عفونی، پوست -1

 اصول طب داخلی سیسیل: بیماری های عفونی، پوست  -2

 : جلد سوم. 2118 بارداری و زایمان ویلیامز -3

 

 

 


