
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 پرستاری دانشکده پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 

        و نظری 1: واحد و نوع تعداد    ) گوارش( 1 و بیماریهای داخلی  فیزیوپاتولوژی  نام درس:

 2   مدت زمان ارائه درس:   سی کارشنا مقطع تحصیلی دانشجویان: مامایی رشته تحصیلی:     (درس نشانه شناسی و معاینات فیزیکی ) نظری –کلیه دروس علوم پایه  :پیشنیاز

 مهناز شهنازینام مدرس:                 دانشکده پرستاری و ماماییمحل برگزاری:                     ساعت در هر جلسه

 

 یو حاملگ یرحاملگیدستگاه گوارش در غ یهایماریب یریشگیو پ یآگه شیدرمان، پ ، صیتشخ علل، ،یوپاتولوژیزیف ،یولوژیزیف ،یدانشجو با آناتوم ییآشنا هدف کلی درس:

 

ره 
ما

ش

سه
جل

 

اهداف میانی  

 مطالب( )رئوس

اهداف ویژه )بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 ادگیریی
 مواد و وسایل آموزشی

 زمان جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه 

بندی 

 سواالت

 نمره

 ،یولوژیزیفآشنایی با  بیماریهای مری 1

بلع و اسفنکترها،  سمیمکان

) یعالئم مر ،یوپاتولوژیزیف

 درد، ،یسفاژید

 )ینوفاژیو اد ونیتاسیرگورژ

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی  شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

3 3 

 یوپاتولوژیزیبا ف ییآشنا بیماریهای مری 2

ها به همراه موارد  تیازوفاژ

 یمربوط به حاملگ

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی  شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون

یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیان( و آزمون پایاهدف شناسایی قوت و ضعف دانشجوی

 دانشجویان( برگزار گردد.
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اهداف میانی  

 مطالب( )رئوس

اهداف ویژه )بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 ادگیریی
 مواد و وسایل آموزشی

 زمان جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه 

بندی 

 سواالت

 نمره

معده و بیماریهای  3

 دوازدهه

  ،یولوژیزیفآشنایی با 

 و صیتشخ ،یوپاتولوژیزیف

 سیدرمان سوء هاضمه ) د

(، زخم معده و ایپپس

 ها، تیدوازدهه، گاستر

از  یناش یسرطانها، زخم ها

دارو و استرس به همراه موارد 

 یمربوط در حاملگ

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

3 3 

، یولوژیزیفآشنایی با  روده بیماریهای  4

 و صیتشخ ،یوپاتولوژیزیف

درمان سندرم سوء جذب ، 

و اسهال  ،یروده ا یانگل ها

 انواع اسهال

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

مهم  یهایماریب آشنایی با روده بیماریهای  5

 کرون -سل رینظ کیروده بار

اولسروز سندرم  تکولی –

و از دست  یکروبیم رشد

و مختصراً  نیرفتن پروتئ

 تومورها

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

3 3 

، یولوژیزیفآشنایی با  کبدبیماریهای  6

 و صیتشخ ،یوپاتولوژیزیف

 عیشا یهایماریدرمان انواع ب

 ،یصفراو یسنگها رینظ

 رقانهای

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

تمثیل، تمرین و 

 نمایش فیلم

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

 ،یوپاتولوژیزیفآشنایی با  کبدبیماریهای  7

 روز،یو درمان س صیتشخ

و  سمیمتابول ،یهپاتومگال

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

3 3 
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اهداف میانی  

 مطالب( )رئوس

اهداف ویژه )بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 ادگیریی
 مواد و وسایل آموزشی

 زمان جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه 

بندی 

 سواالت

 نمره

پاتوژنز عوارض داروها در کبد 

 و مختصراً آبسه و تومور

تمثیل، تمرین و 

 نمایش فیلم

بیماریهای  8

 المعدهزلو

ح، ترش یولوژیزیفآشنایی با 

 و صیتشخ ،یوپاتولوژیزیف

حاد و  یها تیدرمان پانکرات

 مزمن

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

   آزمون 9

 

                     8  تعداد جلسات:
 سخنرانی با ارائه پاورپوینت نحوه ارائه درس و روش تدریس:

 پیگیری نحوه آموزش با پرسش و پاسخ در جلسه بعدی روند ارائه درس:

 پرسش و پاسخ :)وظایف ( دانشجو تکالیف

 سوال تستی 20 کتبی در پایان ترم به صورت :ارزشیابی نحوه

  پاورپوینترسانه های آموزشی: وسایل کمک آموزشی و 

 حضور در کالس، و شرکت در فعالیتهای کالسی :مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 منابع: 

 و طب داخلی سیسل  هاریسونکتابهای داخلی  .1

 فیزیولوژی گایتون .2


