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تکالیف دانشجو

نحوهارزشیاتی

داوشجً بتًاوذ

1

1397/11/28

هعبرفِ -ارائِ طرح دٍرُ
آؼننٌب ب ثننب تعر ننب ثاوننبر ،
رٍغ ّب تؽخاصب ٍ درهبى

2

1397/12/05

هننننرٍر ثننننر آًننننبتَهب ٍ
فاس َلَش ظاعتن تٌفعب
آؼننٌب ب ثننب ثاوننبر ّننب

حیطٍ شىبختی
طجقِ ثٌذ ثاوبر ّب را ًبم ثجرد
هٌؽب ثاوبر ّب را ثؽٌبظذ
عَاهل ثِ ٍجَد آٍرًذُ ثاوبر ّب را رکر ًوب ذ
ثب ظار ثاوبر ّب آؼٌب ؼَد
اًَاع آزهب ؽبت تؽخاصب را تَضاح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ

ٍا ت ثردً -وب ػ
اظال ذ

120

هؽبرکت فعبل در
کالض

داوشجً بتًاوذ

ؼٌبختب

حیطٍ شىبختی
آًبتَهب ٍ فاس َلَش دظتگبُ تٌفعب را تَضاح دّذ

عبطفب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ٍا ت ثردً -وب ػ
اظال ذ

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

آزهَى ٍرٍد

هرحلِا
تکَ ٌب

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

1

ب
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دظتگبُ تٌفط فَقبًب

ارزؼابثب تؽخاصب ثاوبر ّب تٌفعب را ؼرح دّذ
ًحَُ درهبى ثاوبر ّب تٌفعب فَقبًب را ًبم ثجرد
عالئن ر ٌات را رکر ًوب ذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ
داوشجً بتًاوذ

3

1397/12/12

آؼٌب ب ثاوبر ّب دظتگبُ
تٌفط تحتبًب

4

1397/12/19

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
دظتگبُ تٌفعب تحتبًب

5

1398/01/18

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
دظتگبُ تٌفعب تحتبًب

حیطٍ شىبختی
عالئن تراکئَثرًٍؽات را ًبم ثجرد
پبتَفاس َلَش ثرًٍؽکتبز را تَضاح دّذ
عالئن ٍ درهبى ثاوبر ّب آتلکتبز  ،آثعِ ر ِ ٍ ظل ر َ را ثؽٌبظذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب
ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

120

هؽبرکت در
پرظػ ٍ پبظخ

هرحلِا
تکَ ٌب

ب

داوشجً بتًاوذ
حیطٍ شىبختی
اًَاع پٌَهًَب را ًبم ثجرد
عالئن پٌَهًَب را رکر ًوب ذ
ًحَُ هراقجت از ثاوبر هجتال ثِ آهفاسم را ثابى کٌذ
عالئن ثرًٍؽات را ًبم ثجرد
پبتَفاس َلَش  COPDرا تَضاح دّذ
ًحَُ درهبى آظن را ؼرح دّذ
عالئن حولِ حبد آظن را ًبم ثجرد
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ

داوشجً بتًاوذ
حیطٍ شىبختی
عالئن ثاوبر ّب پردُ جٌت(افاَشى پلَر-آهپان) را ًبم ثجرد
علل ا جبد افاَشى پلَر را رکر ًوب ذ
درهبى آهجَلب ر ِ را ؼرح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ

ؼٌبختب
عبطفب

2

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ًوب ػ اظال ذ

120

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

120

پرظػ ٍ پبظخ

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

ب

ب
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در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ
داوشجً بتًاوذ
آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
دظتگبُ گَارغ :ثاوبر ّب
دّبى ٍ هر
هرٍر ثر آًبتَهب ٍ
فاس َلَش دظتگبُ گَارغ
آؼٌب ب را ارزؼابثب تؽخاصب
ثاوبر ّب دظتگبُ گَارغ

6

1398/01/21

7

1398/01/25

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
دظتگبُ گَارغ  :ثاوبر ّب
هعذُ

8

1398/02/04

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
دظتگبُ گَارغ :ثاوبر ّب
رٍدُ کَچک ،کَلَى ٍ
آًَرکتبل

حیطٍ شىبختی
آًبتَهب ٍ فاس َلَش دظتگبُ گَارغ را ثؽٌبظذ
ارزؼابثب تؽخاصب ثاوبر ّب دظتگبُ گَارغ را تَضاح دّذ
علل ثاوبر ّب دّبى را ًبم ثجرد
ثب ًحَُ درهبى ثاوبر ّب دّبى آؼٌب ؼَد
عالئن ثاوبر ّب هر را ثؽٌبظذ
ًحَُ درهبى ثاوبر ّب هر را تَضاح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ

ٍا ت ثردً -وب ػ
اظال ذ

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

هرحلِا
تکَ ٌب

ب

داوشجً بتًاوذ
حیطٍ شىبختی
پبتَفاس َلَش اٍلعر پپتاک را ؼرح دّذ
عالئن ثاوبر اٍلعر پپتاک را ًبم ثجرد
دٍهَرد از اختالالت هعذُ را ثِ ّوراُ درهبى آى تَضاح دّذ.
درهبى دارٍ ب اٍلعر پپتاک را ًبم ثجرد
عالئن کٌعر هعذُ را رکر کٌذ
ًحَُ درهبى گبظتر ت را ؼرح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ

ٍا ت ثردً -وب ػ
اظال ذ

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

هرحلِا
تکَ ٌب

داوشجً بتًاوذ
حیطٍ شىبختی
اختالالت رٍدُ کَچک را ثب رکر عَارض ًبؼب از عذم درهبى ؼرح دّذ
تفبٍت آًتر ت رش ًَبل ٍ ثاوبر کرٍى را ثابى کٌذ
ثب اختالالت رٍدُ ثسرگ آؼٌب ب پاذا کٌذ.
اًَاع اختالالت آًَرکتبل را ًبم ثجرد
ًحَُ درهبى ثاوبر ّب هقعذ را ثابى کٌذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

3

ؼٌبختب
عبطفب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ

ًوب ػ اظال ذ

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب
ارائِ کٌفراًط

-

ب
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داوشجً بتًاوذ
حیطٍ شىبختی
علل اًَاع ّپبتات را ؼرح دّذ
ًحَُ درهبى ّپبتات  Cرا رکر ًوب ذ
عالئن آًعفبلَپبتب کجذ را ًبم ثجرد
ثب ًحَُ درهبى ثاوبر هجتال ثِ آًعفبلَپبتب کجذ آؼٌب ؼَد
عالئن ّاپرتبًعاَى پَرت را رکر ًوب ذ
ؼب ع تر ي ًَع ظٌگ کاعِ صفرا را ًبم ثجرد
علل کلِ ظاعتات را ثابى کٌذ
آظات را تعر ب کردُ ٍ درهبى آى را تَضاح دّذ.
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

9

1398/02/8

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
دظتگبُ گَارغ :کجذ ٍ کاعِ
صفرا

10

1398/02/9

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب غذد:
پبًکراض

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
درهبى ثاوبر ّب پبًکراض را ؼرح دّذ
اًَاع د بثت را ثب ّن هقب عِ کٌذ
عالئن د بثت ًَع ک را ًبم ثجرد
ًحَُ آهَزغ ثِ ثاوبر هجتال ثِ د بثت را ؼرح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

11

1398/02/15

اهتحبى هابى ترم
آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب غذد:
آدرًبل

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
عالئن اصلب فئَکرٍهَظاتَم را ًبم ثجرد
پبتَفاس َلَش ثاوبر آد عَى را ؼرح دّذ
عالئن ٍ درهبى ّاپرآلذٍظترًٍاعن را تَضاح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

12

1398/02/16

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب غذد:
ّاپَفاس ٍ پبراتارٍئاذ

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
ثب پبتَفاس َلَش اختالالت ّاپَفاس آؼٌب ؼَد
عالئن ثاوبر دارفاعن را ًبم ثجرد

ؼٌبختب
عبطفب

ؼٌبختب
عبطفب

4

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
ًرم افسار Power
point

120

120

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ٍ ذئَ پرٍشکتَر
ًرم افسار Power
point

120

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

ب

ب

ب

ب
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ًرم افسار Power
point

علل کن کبر پبراتارٍئاذ را رکر ًوب ذ
عالئن ٍ درهبى پرکبر پبراتارٍئاذ را ؼرح دّذ
پبراتارٍئاذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

13

1398/02/17

14

1398/02/22

15

1398/02/25

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب غذد:
تارٍئاذ

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب هغس
ٍاعصبة
هرٍر آًبتَهب ٍ فاس َلَش
ارزؼابثب تؽخاصب
ظردرد

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب هغس
ٍاعصبة
ظرگاجِ
صرع

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
عالئن کن کبر تارٍئاذ را ثؽٌبظذ
ًحَُ درهبى کن کبر تارٍئاذ را تَضاح دّذ
علل ٍ عالئن پرکبر تارٍئاذ را ًبم ثجرد
درهبى پرکبر تارٍئاذ را ؼرح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
آًبتَهب هغس ٍ اعصبة را ثؽٌبظذ
ًحَُ هعب ٌِ اعصبة جوجوِ ا را تَضاح دّذ
آهبدگب الزم قجل از آًص َگرافب را ؼرح دّذ
رٍغ ّب تؽخاصب ثاوبر ّب هغس ٍ اعصبة را ًبم ثجرد
آهبدگب الزم قجل ٍ ثعذ از ارزؼابثب ّب تؽخاصب هغس ٍ اعصبة را
ثذاًذ
اًَاع ظردرد را ًبم ثجرد
علل ظردرد را تَضاح دّذ
ًحَُ درهبى ظردرد را ؼرح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
علت ظرگاجِ را ثؽٌبظذ
اًَاع صرع را ًبم ثجرد
ًحَُ هراقجت از ثاوبر هجتال ثِ صرع را تَضاح دّذ پبتَفاس َلَش

ؼٌبختب
عبطفب

5

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

120

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

120

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
ًرم افسار Power
point

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

ب

ب

ب
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پبرکاٌعَى را ؼرح دّذ
عالئن ثاوبر پبرکاٌعَى را ًبم ثجرد
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب هغس
ٍاعصبة:ثاوبر کرُ
خًَر س داخل جوجوِ ا
درد ّب عصجب

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
علل ثاوبر کرُ را ثابى کٌذ
عالئن ثاوبر کرُ را ًبم ثجرد
عالئن خًَر س ّب داخل جوجوِ را ًبم ثجرد
ًحَُ درهبى ٍ هراقجت از ثاوبر هجتال ثِ خًَر س داخل جوجوِ ا را
تَضاح دّذ
پبتَفاس َلَش دردّب عصجب را تَضاح دّذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

17

1398/02/29

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
عضالًب اظکلتب
هرٍر ثر آًبتَهب
ارزؼابثب تؽخاصب

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
ًؽبًِ ّب هعوَل در اختالالت عضالًب اظکلتب را ثؽٌبظذ
رٍغ ّب تؽخاصب در ثاوبر ّب عضالًب اظکلتب را ًبم ثردُ ٍ
آهبدگب الزم ثرا ّر کذام را ؼرح دّذ
علل کور درد را ثابى کٌذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

18

1398/03/01

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب
عضالًب اظکلتب

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
اختالالت هتبثَلاک اظتخَاى را ًبم ثجرد
عالئن عفًَت ّب اظتخَاًب را ؼرح دّذ
ًحَُ درهبى عفًَت ّب اظتخَاًب را تَضاح دّذ
عالئن اظتئَآرتر ت را ًبم ثجرد
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

16

6

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

ٍ ذئَ پرٍشکتَر
ًرم افسار Power
point

120

120

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

ب

ب

ب
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19

1398/03/08

20

1398/03/12

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب کلاِ ٍ
هجبر ادرار  :هرٍر ثر
آًبتَهب ٍ فاس َلَش
ارزؼابثب تؽخاصب

آؼٌب ب ثب ثاوبر ّب کلاِ ٍ
هجبر ادرار :
گلَهرٍلًَفر ت-ظٌذرم
ًفرٍتاکً-برظب ب کلاِ

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
آًبتَهب ظاعتن ادرار ٍ کلاِ را ثؽٌبظذ
آهبدگب الزم قجل از پالَگرافب را ؼرح دّذ
تَجْبت ٍ صُ در اًَاع رٍغ ّب تؽخاصب ثاوبر ّب کلاَ را رکر
کٌذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

داًؽجَ ثتَاًذ
حاطِ ؼٌبختب
عالئن گلَهرٍلًَفر ت حبد را ًبم ثجرد
ًحَُ درهبى ثاوبر گلَهرٍلًَفر ت حبد را ثابى کٌذ
علل ًبرظب ب حبد کلاِ را رکر ًوب ذ
عالئن ظٌذرم ًفرٍتاک را ثابى کٌذ
حیطٍ عبطفی
ثب عالقِ ثِ درض گَغ دّذ
در ثحث گرٍّب هؽبرکت کٌذ

ؼٌبختب
عبطفب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ظخٌراًب -پرظػ
ٍ پبظخ
ثحث گرٍّب

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

ٍا ت ثرد
هبش ک
ٍ ذئَ پرٍشکتَر
کتبة ،هقبلِ
ًرم افسار Power
point

120

120

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

ؼرکت در ثحث
گرٍّب

هرحلِا
تکَ ٌب

هرحلِا
تکَ ٌب

ب

ب

داوشجً بتًاوذ
9

جمع بىذی کلی مطبلب ي

.1

مسبئل مختلف ارائٍ شذٌ در طًل ترم را حل ومبیذ.

رفع مشکل

.2

َذف از ارائٍ ایه ياحذ درسی را بٍ خًبی درک کردٌ ببشذ.

.3

بب اوگیسٌ ي اشتیبق در امتحبن پبیبن ترم شرکت کىذ.

شىبختی-

حل مسئلٍ،

عبطفی

اوجبم آزمبیش

----
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حل مسبئل دادٌ

منثع:
پرستاری تیماری های داخلی جراحی ترونر و سودارث قلة و عروق-تنفس-کثد و متاتولیک-مغس و اعصاب-گوارش-اسکلتی عضالنی(ارتوپدی) -کلیه ومجاری ادراری

وحًٌ ارزشیببی:
ارزؼابثب ثِ صَرت کتجب کِ  %20کل ًورُ ثب اظتفبدُ از کَئاس ٍ  %80ثبقبهبًذُ در اهتحبى پب بى ترم هحبظجِ هبگردد.
وحًٌ محبسبٍ ومرٌ کل:
آزهَى پب بى ترم
کَئاس ٍ تکبلاب درظب

 %80کل ًورُ
 %20کل ًورُ
7

شذٌ

آزمًن پبیبوی

