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  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

شناخت نیازهای اساسي و تشخیص حالات انسان در هنگام سلامت و بیماری بویژه زن باردار مبتلا به عدم تعادل مایعات و  -1

 و اثرات آن در بارداری و زایمان و بعد از زایمان ، گوارش، قلب و تنفسالکترولیت ها و بیماریهای دستگاه اداری

علمي و ارایه خدمات و اموزش  به بیماران و یا زنان باردار و اسیب پذیر و فراهم اوردن کمکهای پزشکي کاربرد یافته های  -0

 و ارجاع صحیح در موارد لازم



 

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 در پایان از دانشجو انتظار مي رود:

 را مقایسه کند بارداریآناتومي و فیزیولوژی کلیه در غیربارداری و  .1

 را نام برده و وجه افتراق آن ها را بیان کند  بیماری های کلیه انواع  .0

 را بیان کند تشخیص و درمان گلومرولونفریتروش های  .3

 را ذکر کند تشخیص و درمان نارسایي حاد کلیهروش های  .0

 را با توجه به علائم و نشانه ها، و یافته های پاراکلینیکي افتراق دهد انواع عفونت های کلیه .2

 مقایسه کند در بارداری و غیربارداریو روش های درمان مربوطه را انواع بیماری های کلیه و مجاری ادراری  .9

 را ذکر نماید شناسایي و درمان پیلونفریتروش های  .7

 را ذکر نماید سندرم نفروتیکروش های شناسایي و درمان  .1

 را ذکر نماید شناسایي و درمان بیماریهای سیستمیکروش های  .6

 را ذکر نماید شناسایي و درمان بیماریهای شایع مادرزادی در کلیهروش های  .14

 را نام ببرد در بارداریشناسایي و درمان بیماریهای شایع کلیه روش های  .11

 توضیح دهددر بارداری را  شناسایي و درمان سنگ های کلیهروش های  .10

 در بارداری و غیربارداری را مقایسه کند پیوند کلیه اصول مربوط به  .13

 در بارداری و غیربارداری را مقایسه کند دستگاه گوارشو فیزیولوژی اناتومي  .10

 را در بارداری شرح دهد دستگاه گوارش فوقاني اتتشخیص و درمان اختلالروش های  .12

 گوارش تحتاني را در بارداری شرح دهدروش های تشخیص و درمان اختلالات دستگاه  .19

 آناتومي و فیزیولوژی سیستم قلبي عروقي را در غیربارداری و بارداری را مقایسه کند .17

 .فعالیت های الکتریکي قلب، گردش خون، اعصاب و تنظیم متابولیسم میوکارد را توضیح دهد - .11

 عروق را در بارداری و غیربارداری مقایسه کند.های قلب و عروق و معاینه قلب و تظاهرات و علائم بالیني بیماری .16

انواع بیماری های قلبي با تاکید بر علت، فیزیوپاتولوژی، عالیم بالیني، تشخیص افتراقي، درمان، پیش آگهي و پیشگیری در غیر  .04

 حاملگي و حاملگي را شرح دهد

 آناتومي و فیزیولوژی ریه در غیربارداری و بارداری را مقایسه کند .01

 ای مجاری تنفسي در بارداری را توضیح دهدعفونت ه .00

 و آسم در بارداری را توضیح دهد  (COPD) اهمیت تشخیص به موقع بیماریهای انسدادی  .03

 آمبولي ریه و اورژانس های تنفسي در بارداری را شرح دهد  .00

 

 :1رویکرد آموزشی

1مجازی                                       حضوری                                               0ترکیبي 

                                                           
1. Educational 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 ميترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 1جراحی –س داخلی درارائه تقویم جدول 

 11-8: دوشنبه روز و ساعت کلاس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

 طرح درس، ارائه ان،یدانشجوي ابیو ارز یيآشنا -1 1

 غیربارداری و بارداریآناتومي و فیزیولوژی کلیه در  -0

 تشخیص بیماری های کلیه

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

دکتر لیلا امیری  01/9/1041

 فراهاني

 تشخیص و درمان گلومرولونفریت .1 2

 تشخیص و درمان نارسایي حاد کلیه

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 0/7/1041

 فراهاني

 دکتر لیلا امیری 11/7/1041سخنراني و پرسش و  شناسایي انواع عفونت های کلیه .1 3

                                                                                                                                                                                     
1 . Virtual Approach 

2 . Blended Approach 



 

 

و درمان انواع بیماری های کلیه و مجاری شناسایي 

 ادراری در بارداری و غیربارداری

 پاسخ

 .شناسایي و درمان پیلونفریت1 4

 .شناسایي و درمان سندرم نفروتیک0
 

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 11/7/1041

 فراهاني

 بیماریهای سیستمیکشناسایي و درمان  .1 5

 شناسایي و درمان بیماریهای شایع مادرزادی در کلیه .0

   شناسایي و درمان بیماریهای شایع کلیه

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 02/7/1041

 فراهاني

 شناسایي و درمان سنگ های کلیه .1 6

 . شناسایي پیوند کلیه0

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 امیریدکتر لیلا  0/1/1041

 فراهاني

سخنراني و پرسش و  آشنایي با اناتومي دستگاه گوارش  7

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 6/1/1041

 فراهاني

سخنراني و پرسش و  تشخیص و درمان اختلال دستگاه گوارش فوقاني 8

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 19/1/1041

 فراهاني

و پرسش و سخنراني  تشخیص و درمان اختلال دستگاه گوارش فوقاني 9

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 03/1/1041

 فراهاني

سخنراني و پرسش و  تشخیص و درمان اختلال دستگاه گوارش فوقاني 11

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 34/1/1041

 فراهاني

تشخیص و درمان اختلال دستگاه گوارش خونریزی فوقاني  11

 و تحتاني

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 امیریدکتر لیلا  7/6/1041

 فراهاني

سخنراني و پرسش و  تشخیص و درمان اختلال دستگاه گوارش تحتاني 12

 پاسخ

 دکتر لیلا امیری 10/6/1041

 فراهاني

های الکتریکي  قلب، گردش خون، اعصاب و تنظیم فعالیت 13

 متابولیسم میوکارد

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر بزرگزاد 07/9/1041

های قلب و عروق و معاینه بالیني بیماریتظاهرات و علائم  14

 قلب و عروق

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر بزرگزاد 3/7/1041

 بزرگزاد دکتر 14/7/1041سخنراني و پرسش و اصول الکتروفیزیولوژی قلب طبیعي، کلیات ایجاد و انتشار  15



 

 

ها، امواج الکتریکي، اختلال ریتم و هدایت، بلوک

 ها و پیس میکرهیپرتروفي

 پاسخ

 تب رماتیسمي،  16

 های دریچه ای قلب )تنگي، نارسایي، پرولاپس( بیماری

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر بزرگزاد 17/7/1041

فشارخون شریاني،کاهش فشار خون شریاني )سنکوپ،  17

ها و میوکاردیت شوک هیپوولمیک و نرموولمیک(،

 هاکاردیومیوپاتي

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر بزرگزاد 00/7/1041

-انواع نارسایي قلب و انواع آندوکاردیت عفوني و بیماری 18

 های پریکارد 

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر بزرگزاد 1/1/1041

های عروق کرونر قلب )ایسکمي، آنژین صدری، بیماری 19

 انفارکتوس( 

 ریوی-افزایش فشارخون قلبي 

 احیا قلب و ریه  

و  سخنراني و پرسش

 پاسخ

 دکتر بزرگزاد 1/1/1041

تغییرات قلب و عروق در بارداری، حاملگي پس از  21

ها و مصرف دیگر های قلب، مصرف آنتي کوواگولانجراحي

 داروهای دیگر در بارداری

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر بزرگزاد 12/1/1041

آناتومي، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی، نشانه شناسي و  21

 های صداهای ریهمکانیسم

های عفوني )پنوموني، برونشکتازی، سل آشنایي با بیماری

 و آبسه(

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر احساني 00/1/1041

-( و بیماریCOPDآشنایي با بیماریهای انسدادی )آسم و  22

 های بدخیم

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر احساني 06/1/1041

 آمبولي ریهشناسایي و تشخیص  23

-های تشخیصي بیماریو ونتیلاتورها و قسمت ICVموارد 

 های ریه 

سخنراني و پرسش و 

 پاسخ

 دکتر احساني 9/6/1041

24 ARDS  دکتر احساني 13/6/1041سخنراني و پرسش و  و نارسایي حاد و مزمن ریه 



 

 

 پاسخ های پلور، مدیاستن و دیافراگممختصری از بیماری

 

 :از دانشجووظایف و انتظارات 

 س درسلاحضور منظم در ک-

 مقرر، انجام تکالیف در موعد -

 مطالعه منابع معرفي شده -

 بحث های گروهيمشارکت فعال در  -

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  0)پایاني( رزیابي تراکميا -

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

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابي 

 %80 (چهارگزینه ای، درست نادرست، باز پاسخ) آزمون پایاني

 %10 آزمون یا آزمون های میان ترم

 %10 حضور و مشارکت در کلاس ، تالار گفتگو و چت روم  

 - پروژه ها و پاسخ به تمرینانجام تکالیف ، 

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط مي سایت ها و نشاني وب های تخصصي، مقاله های درسي، نشریه منابع شامل کتاب

 : بیماری های کلیه، گوارش، قلب، تنفس2118 اصول طب داخلی هاریسون -1

 : بیماری های کلیه، گوارش، قلب، تنفس2116 اصول طب داخلی سیسیل  -2

 : جلد سوم. 2118 زایمان ویلیامز بارداری و -3

 

 

 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 


