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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 1400-1401سال تحصيلی           دومل  نيمسا

 :هدف کیل
 شناخت نیازهای اسایس و تشخیص حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری و بویژه در زنان باردار  -1
هاي  هاي علمي در ارائه خدمات  وآموزش به بيماران باردار و یا زنان باردار  آسيب پذير و فراهم آوردن كمك كاربرد يافته   -2

 پزشكي و ارجاع صحیح در موارد لزوم 
ي و موازين اسالمي در هنگام ارائه  هاي حرفهها و محدوديتتشخيص مسئوليت  -3

اي، پايبند بودن به رعايت اصول اخالق 
ن سالمت آنها    .خدمات به منظور حفظ جان مادر و بچه و تامي 

 

 :       رفتاریاهداف 
    

   - الف
ش  ز یوپاتولوژی و بیماریهای پوست و آمی  ز  فی 

يولوژي،   -1  ن ، في  ح دهد. آناتومي  سميولوژي پوست را شر
ي را بيان كند. عالئم و اصول درمان بيماري -2

 هاي پوست 
 علل، عالئم، تشخيص و درمان درماتيت را توضيح دهد.  -3
 علل، عالئم، تشخيص و درمان كهي  و آلرژي را بيان كند. -4
 هاي كالژن را توضيح دهد. علل، عالئم، تشخيص و درمان  بيماري  -5
 عالئم، تشخيص و درمان بيماري پسوريازيس را توضيح دهد. علل،  -6
 علل، عالئم، تشخيص و درمان  ليكن پالن را توضيح دهد.  -7
ح دهد. علل، عالئم، تشخيص و درمان  بيماري  -8 ي وويرویسي پوست را شر ، قارچ  ي ، ميكروب   هاي انگلي
 ها، پيگمانتاسيون، خارش را بيان كند. انواع خال  -9
 را توضیح داده و نحوه اداره ی ان را بیان نماید   -10

ی
 بیماریهای پوست  در زمان حاملگ

ح دهد.  -11  علل، عالئم، تشخيص ودرمان سيفليس ومراحل آن را شر
 و دونووانوز توضیح دهد.  LGVدر مورد بیماری های شانکروئید، -12
 . علل، عالئم، تشخيص و درمان سوزاک و هرپس ژنتيال را بيان كند  -13
 ، زگیل تناسل ، کچل کشاله ی ران، تریکومونا  توضیح دهد.  UTIعلل عالئم و تشخیص و درمان بیماریهای مقاربت    -14
ي را توضيح دهد.  -15

 علل، عالئم، تشخيص و درمان  تومورهاي خوش خيم وبدخيم پوست 
 
 یح دهد. در مورد بیماریهای پوست  شایع اطفال و نوزادان و موارد مادرزادی توض -16
دیه بر موها را توصیف کند  -17  و شي 

ی
 در مورد بهداشت و تقویت مو و بیماریهای شایع مو توضیح دهد و اثر حاملگ

ی    ح نماید -18  مواد غذابي و داروهای شیمیابي و گیایه مفید برای پوست و مو را تشر
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یوپاتولوژی و بیماریهای عفونز  -ب ز  فی 
ي را تعريف كند.  -  -1  ويروالنس ميكروب 
، دفاع بدن، مراحل بيماري، دوره كمون، حمله و استقرار تشخيص، اصول  ها شامل )علل، منابع، راه انتشار پاتوژنزعفونت  -2

ي  ( را توضيح دهد. ، واکسن و شم كلي درمان، پيشگي 
 المللي در عفونتاصول كلي جدا كردن  -3

ن ن و تدابي  بي  ل ناقلي   ها را بيان كند. بيمار، كني 
،  هاي تبدار زودگذر، بيماري هاي تب دار، انواع تب، اپيدميولوژي، بيماري هاي تب پاتوژنز علل تب و بيماري -4 ي

دار طوالبن
ي با كاهش درجه حرارت را توضيح دهد. بيماري   هابي

ي شامل پوست ومخاط و ترشحات بدن، ري هاي دفاعي بدن در بيمامكانيسم  -5
ها،  ها، لنفوسيتلي  لي مورفونوك پ هاي عفوبن

ن  وژن را توضيح دهد. ها، سيستم كمپلمان، عكس العمل بدن واكنشماكروفاژها، ايمونوگلوبولي  ي وآني 
 هاي ايمتن

ي را بيان كند.  -6
 آزمايشات شولوژي و پوست 

ات  -7 ح دهد. علل، عالئم، تغيي  ي را شر
 هموديناميك و درمان شوك عفوبن

پتوكوك، استافيلوكوك( را توضيح دهد. عفونت  -8  هاي كوكسي گرم مثبت )اسي 
يت، اورتريت( را بيان كند. عفونت  -9 ر ي )منين

 هاي كوكسي گرم منفن
يا( را توضيح دهد. س هاي باسيل گرم مثبت )لي عفونت  -10  ي 
ي بيوتيك -11

 بيان كند.  ها را اصول درمان با آنت 
ي )وبا ،  عفونت  -12

 ، هموفيلوس، شيگال، بروسال( را توضيح دهد.  سالمونال هاي باسيل گرم منفن
وكت  عفونت  -13  )سيفليس( را توضيح دهد.  هاي اسي 
ي عفونت  -14 وئیدهاهاي ب   ( را بيان كند. هوازي )كزاز، بوتوليسم، باكي 
ها عفونت  -15  )سل( را بيان كند.  هاي مايكوباكي 
 علل، عالئم، تشخيص ودرمان جذام را توضيح دهد.  -16
 تريكومونا، ژيارديا، ليشمانيا( را توضيح دهد.  شايع )آميب، ماالريا، توكسوپالسما، اي هاي پروتوزئري و تك ياخته عفونت  -17
 ا بيان كند. ر هپاتيت و ايدز، ادنو ویروس هانفوالنزا، هرپس، هاري، پوليوميليت، ، آبله، هاي ويرویسي ا عفونت  -18
ي )پنو عفونت  -19 ، اورتريت( را بيان كند. هاي مايكوپالسمابي ي

 موبن
، واژينال، اور هاعفونت  -20 ي )چشمي  تريت( را توضيح دهد. ي كالميديابي
ح دهد. عفونت  -21 ي را شر يابي

ن  هاي ريكي 
 شايع را بيان كند.   (كرمي انگل)هاي عفونت  -22
ح دهد. عفونت  -23 ي را شر  هاي قارچ 
 
 مفاهیم و اصول مراقبت از بیماران داخیل و جرایح  -ج
 
ح دهدنیازهای  -1  اسایس انسان در هنگام سالمت و بیماری را شر
 طبقه بندی نیازها را طبق نظریه مازلو را بیان کند -2
 نظریه های مراقبت  را توصیف نماید با تاکید بر نظریه های مامابي  -3
 یف کند مفاهیم سالمت و بیماری را توص -4
 مفهوم درد )انواع ، علل و مراقبتها( را توضیح دهد.  -5
 مفهوم خواب ) مراحل ، محرومیت ، عوارض و مراقبتها( را توضیح دهد   -6
 مفاهیم اغما و مرگ ) مراحل و مراقبتها( را توضیح دهد.  -7
ی    ح کند فرایند مراقبت از بیماران ) تشخیص مشکالت و اولویتها[ برنامه ریزی ،  -8 ( را تشر  اجرا و ارزشیاب 
 فرایند مراقبت از مادری که فرزند خود را به علت سقط یا مرگ از دست داده را بیان کند -9
 پس از زایمان شده است   -10

ی
 فرایند مراقبت از مادری که دچار افشدگ

 فرایند مراقبت از مادر باردار دیابت  را بیان کند    -11
 فرایند مراقبت از مادر باردار پره اکالمپس را بیان کند   -12
ی    ح نماید   -13 ن و بعد از اعمال جراچ را تشر  مراقبت قبل حي 
اریتن ر ا توضیح دهد   -14  فرایند مراقبت مادر شن
کتوم شده است را بیان کندفرایند مراقبت از زبن که بعلت شطان یا عل  -15  ل دیگر هیسي 
 فرایند مراقبت از زبن که پستان یا تخمدان او را برداشته اند را توضیح دهد   -16
ی ، مراقبت و ریشه کتن عفونتهای بیمارستابن را توضیح دهد    -17  پیشگي 
 
 

 : روش تدریس
، پرسش و پاسخ از دانشجو، كنفرانس كالیسي با استفاده از  ابن   ويدئو پروژكتور، اورهد، تابلوسخين



 
 

ان:   فعالیتهای فراگی 
کت در مباحث کالس با انجام مطالعه های متنوع در مورد موضوع کالس   -1  شر
نت و تحقیق و پژوهش در مورد موضوع و ارائه نتایج آن در کالس  -2  استفاده از ایني 
 ارائه به موقع تکالیف درس  -3

 :  روش ارزشیانی
های کالش   -2        %25امتحان میان ترم  -1 ز  %5فعالیت کالش  -3            %5کوئی 

 % 60امتحان پایان ترم  -5                 %5حضور و غیاب  -4
 

 

 

 

يوپاتولوزي بيماريهاي داخیل  جدول زمانبندی درس.  ز  1400-1401سال تحصيیل           دومنيمسال         3فی 

 رئوس مطالب  تاری    خ  ردیف

،الر  3/12/1400 1  پالن کنیس،لیاز یپسور ،  ژی،بیماریهای کالژندرماتیت، کهی 

2 17/12/1400  
 

 بیماریهای پوستی در حاملگ

 LGVخال،پیگمانتاسسیون،خارش،سیفلیس،شانکرویید، 24/12/1400 3

،قاریحی پوست 16/1/1400 4  بیماریهای انگیل،میکرونی

 بیماریهای مقاربتی  23/1/1401 5

 تومورهای پوستی خوش و خیم و بدخیم پوستی  30/1/1401 6

 و شی  دیه بر موها  6/2/1401 7
 

 بهداشت و تقویت موو بیماری های شایع مو و اثر حاملگ

 تغذیه و داروهای شیمیان  و گیایه مفید برای پوست و مو  20/2/1401 8
 

 منابع اصیل درس: 

کتاهای   -بیماریهای عفوبن در ایران  -بارداری زایمان ویلیامز – کتابهای مربوط به بیماریهای پوست و مو   -سیسیل طب  -طب هاریسون

) آخرین چاپ(  -اصول جراچ – طب داخل   کتابهای مراقبت های پرستاری و مامابي

 


