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دانشکذه :پیراپسضکی
پسضکی

مقطع و رشتهی تحصیلی :کبرداى فَریتْبی

گروه آموزشی :فَریتْبی پسضکی

نیمسبل تحصیلی و سبلتحصیلی :نیمسبل اول 5991-99

تعذاد واحذَ 6 :احد

نبم واحذ درسیً :طبًِ ضٌبسی ٍ هؼبیٌبت ثذًی
پیش نیبز :تطریح ٍ فیسیَلَشی2ٍ1
مکبن برگساری :کالس 316

نوع واحذً :ظری  -ػولی

زمبن برگساری كالس :رٍز:سِ ضٌجِ سبػت10-12 :
مسئول درسً :سریي گلِ دار

تعذاد دانشجویبن:

سبعبت مشبوره بب دانشجو:سبػبت ّ 12-2ر رٍز

اسبتیذً:سریي گلِ دار(تئَری) -هْذی ثذاق(ػولی)

شرح دوره( :لطفب شرح دهیذ)
در ایي درس ثِ داًطجَیبى ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی اختالالت هختلف در سیستن ّبی ثذى ،تکٌیک ّبی الزم جْت ثررسی سیستن
ّبی ثذى ٍ کست اطالػبت از هذدجَ آهَزش دادُ هی ضَد.

هذف كلی:
اًتظبر هی رٍد در پبیبى درس داًطجَ ػالئن حیبتی را ثطٌبسذ  .ثب ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی اختالالت هختلف در سیستتن ّتبی ثتذى
آضٌب گردد .طرز هؼبیٌِ اٍلیِ ٍ گرفتي ضرح حبل ثیوبر را ثذاًذ ٍ ثب ًحَُ خَاًذى ًتبیج آزهبیطبت پتبراکلیٌیکی ٍ ًحتَُ ثررستی
تصبٍیر رادیَلَشی ٍ هبًٌذ آًْب آضٌب ثبضذ.

اهذاف بینببینی(:اهذاف را بب توجه به حیطه هب و سطوح مختلف بنویسیذ)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

تؼبریف ٍ هفبّین درد را ثٌَیسذ .
اًَاع درد را ًبم ثجرد .
ػلل ایجبد درد را ثرضوبرد .
ّریک از ػالئن حیبتی را تؼریف ًوبیذ
ػَاهل هَثر ثر تغییرات ػالئن حیبتی را ثرضوبرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ پَست ٍ ضوبئن آى را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات پَستی را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ سر ٍ صَرت ٍ گردى را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات سر ٍ صَرت ٍ گردى را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ چطن را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات چطوی را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ گَش ،ثیٌی  ٍ ،دّبى ٍحلك را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات گَش ،ثیٌی  ٍ ،دّبى ٍحلك را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ لفسِ سیٌِ را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات لفسِ سیٌِ را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ للت را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات للت را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ ضکن را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات ضکن را ًبم ثجرد .
رٍضْبی اًذاهْبی تٌبسلی را تَضیح دّذ .
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.21
.22
.23
.24
.25
.26

ػالئن تغییرات اًذاهْبی تٌبسلی را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ اًذاهْبی حرکتی ٍ پطت را تَضیح دّذ .
ػالئن تغییرات اًذاهْبی حرکتی ٍ پطت را ًبم ثجرد .
رٍضْبی هؼبیٌِ ثیوبراى ثیَْش را تَضیح دّذ .
رٍضْبی هؼبیٌِ ًَزاداى ٍ کَدکبى را تَضیح دّذ .
رٍش صحیح ضرح حبل ثیوبر ٍ سَاثك ثیوبری را ثٌَیسذ .

شیوههبی تذریس:
سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ
سخٌراًی
یبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ()PBL
ثحث گرٍّی
سبیر هَارد :رٍش استمرایی -آهَزش ثسرگسبالى

پرسص ٍ پبسخ
یبدگیری هجتٌی ثر تین()TBL

وظبیف و تکبلیف دانشجو:





حضَر ثِ هَلغ ٍ فؼبل در کالس
هطبرکت در ثحث ٍ گفتگَی کالسی
رػبیت لَاًیي ٍ همررات کالسی
اًجبم تکبلیف هحَلِ

سیاستٍا َ قُاویه درس:
 غیجت ثیص از یک جلسِ در صَرت هجبز ثَدى هطوَل کسر ًورُ است.
 حضَر فیسیکی ثِ هَلغ ٍ ثذٍى غیجت در توبم جلسبت کالس درس
 تبخیر ثیص از  10دلیمِ در ٍرٍد ثِ کالس ثِ هٌسلِ غیجت در آى جلسِ کالسی است.
 حضَر فؼبل ٍ ضرکت در پرسص ٍ پبسخ کالسی
 ضرکت در آزهًَْبی کالسی
 کست حذ ًصبة ًورُ
 استفبدُ از تلفي ّوراُ در کالس هجبز ًیست

وسبیل كمک آموزشی:
ٍایت ثرد
سبیر هَارد :فیلن آهَزضی

پرٍشکتَر اسالیذ

تختِ ٍ گچ

نحوه ارزشیببی و درصذ نمره( :از نمره كل)
آزهَى پبیبى ترم04درصذ ًورُ
ضرکت فؼبل در آزهَى ّبی کالسی  5درصذ ًورُ

آزهَى هیبى ترم 04درصذ ًورُ
اًجبم تکبلیف  51درصذ ًورُ
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سبیر هَارد  :حضَر فؼبل ٍ ثِ هَلغ داًطجَ از ٍظبیف داًطجَ است .در غیر ایٌصَرت از ًوَرُ ًْبیی داًطجَ ًورُ کن
خَاّذ ضذ -ارائِ تکبلیف هحَلِ از سَی استبد در زهبى همرر ٍ ثِ طَر صحیح ٍ اصتَلی تحتت ػٌتَاى ًوترُ تکتبلیف
هحسَة هی ضَد.
نوع آزمون
تطریحی
سبیر هَارد

پبسخ کَتبُ

جَر کردًی

چٌذگسیٌِای

صحیح -غلط

منببع فبرسی:

هحل دستیبثی

هٌجغ
اصَل هؼبیٌِ ٍ رٍضْبی ثبلیٌی  .ثبرثبراثیتس  .ترجوِ گرٍُ هترجویي  .تْراى . 1384

کتبثفرٍضی -کتبثخبًِ

شاًت رٍثر.پرستبری ثررسی ٍضؼیت سالهت.ت :فخرهَحذی ٍ ّوکبراى چبح اٍل ،تْراى:ثطری1381

کتبثفرٍضی -کتبثخبًِ

ت سبم پَر شٍ ،رػی ش  .ثررسی ٍ هؼبیٌبت ثبلیٌی ثرای پرستبراى  .چبح اٍل تْراى:اًتطبرات رفیغ

کتبثفرٍضی -کتبثخبًِ

ثلذ سَ جرایبى  ،پَرتر راثرت  ،جری ریچبرد " .اٍرشاًس ّبی طجی پیص ثیوبرستبًی هیبًی

کتبثفرٍضی -کتبثخبًِ

ثیوبریْبی کَدکبى هبرلَ  .ترجوِ گرٍُ هترجویي  .تْراى . 1384 .

کتبثفرٍضی–کتبثخبًِ

جذول هفتگی كلیبت ارائهی درس
جلسه

تبریخ

عنوان مطبلب

5

1395/6/23

رَش صحیح گرفته شرح حال بیمار َ سُابق بیماری

ًسریي گلِ دار

2

1395/7/6

رَش ثبت در پرَودي

ًسریي گلِ دار

9

1395/7/3

شىاخت َ تفسیر عالئم حیاتی

ًسریي گلِ دار

4

1395/7/13

معایىً پُست َ ضمائم آن

ًسریي گلِ دار

1

1395/7/27

معایىً سرَ صُرت گردن  -چشم

ًسریي گلِ دار

9

1395/8/4

معایىً گُش -بیىی َ دٌان َ حلق

ًسریي گلِ دار

7

1395/8/11

معایىً قفسً سیىً

ًسریي گلِ دار

8

1395/8/18

معایىً قلب

ًسریي گلِ دار

9

1395/8/25

معایىً شکم

ًسریي گلِ دار

51

1395/9/2

معایىً اودامٍای تىاسلی

ًسریي گلِ دار

55

1395/9/9

معایىً اودامٍای حرکتی َ پشت

ًسریي گلِ دار

52

1395/9/16

معایىً وُزادان

ًسریي گلِ دار

3

استبد مربوط

