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1 7/7/97 

بررسی و شنبخت 
 دستگبه حرکتی

 تبریخچه سالهتی
انجبم هعبینبت فیسیکی، 

 تست هبی تشخیصی
عالین شبیع و هراقبت 
هبی پرستبری هبتنی 

برتشخیص هبی 
 پرستبری

 بختی:الف:حیطٍ شى
 داوشجً ثبید قبدر ثبشد در پبیبن کالس:

 –. ساختواى ّاا  صطا و ٍ لو داها ّاا  س عاتن ل ا ًو       1
 صسد تو رص تَض ح اّد.

. اربااارُ صّو اار تار سالااِ ساا هتو یْاار بهرسااو ساا هر  2
 صسد تو، بحث کٌد. –ل  ًو 

. صّو ر بهرسو ف ز دو رص یْر تشس ض صخات ت  س عاتن   3
 ح کٌد.صسد تو، تشه  –ل  ًو 

. آزها شا  تشس ظاو هاَرا صساتهااُ باهص  بهرساو لو داها       4
 صسد تو رص توا ز اّد. –ل  ًو 

 ة: حیطٍ عبطفی:

 ؼناختی

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 گروهی

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

افسار پاور پوینت. 

 کتاب

2 

 ظاعت

پرسش ي 
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس

 ارائٍ کالسی،

 آزهوى ورودی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیتذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 
 

 داوشجً ثبید:
 . ار ٌّگام تدر س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گَش اّد.1
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 . ار هَرا هَضَع هطهح شدُ صظْار ًظه کٌد.3

2 21/7/97 

سبهبنذهی هراقبت از 
هذدجویبى هبتالء به 

اختالالت سیستن حرکتی 
ت و ببفت هوبنذ )صذهب

سیستن عضالنی، حرکتی 
و هفبصل، شکستگی هب و 

 انواع آى  (
 

 الف:حیطٍ شىبختی:

 داوشجً ثبید قبدر ثبشد در پبیبن کالس:
. ً از ّا  آهَزشو بْدصشتو ٍ پ شگ ه  ب وار با قالب گالو رص 1

 تَض ح اّد.
. صز فهص ٌد پهستار  بِ لٌَصى چارچَبو بهص  ههصقبر صز ب وارصى 2

 ااُ کٌد.گچ گ ه  شدُ صسته
 . صًَصع هست ف کشش ٍ صطَل  ک کشش هَثه رص تَض ح اّد.3
. ً از ّا  خاص ههصقبر پهستار   ٍ پ شگ ه  رص ار ب وار ز ه 4

 کشش رص ب اى کٌد.
. صز فهص ٌد پهستار  بِ لٌَصى چارچَبو بهص  ههصقبر صز ب وارصى 5

 ز ه کشش صستهااُ کٌد.
لگي رص با ب وار  کاِ   . ً از ّا  پهستار  ب وار با تعَ ض ک و6

 تعَ ض ک و زصًَ رص صًجام اصاُ صسر، هقا عِ کٌد.
. صز فهص ٌااد پهسااتار  بااِ لٌااَصى چااارچَبو بااهص  ههصقباار صز  7

ب وارصًو کِ تحر یهصحاو صرتَپاد  قاهصر گهفتاِ صًاد، صساتهااُ       
 ًوا ٌد.

 ة: حیطٍ عبطفی:

 داوشجً ثبید:
 َش اّد.. ار ٌّگام تدر س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گ1
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 . ار هَرا هَضَع هطهح شدُ صظْار ًظه کٌد.3

ؼناختی 

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 گروهی

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

افسار پاور پوینت، 

نوایػ فیلن 

 آهوزؼی

2 

 ظاعت

پرسش ي 
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس
 کالسی، ارائٍ

ارزؼیاتی 

 تکوینی 

3 26/7/97 

اختالالت 
هتببولیکی 
استخواى، 

استئوپروز، بیوبری 

 الف:حیطٍ شىبختی:
 داوشجً ثبید قبدر ثبشد در پبیبن کالس:

. پاتَف ز َلَژ ، پاتَژًز ، پ شگ ه  ٍ ارهاى پَکو صساتسَصى رص  1
 ب اى ًوا د.

ؼناختی 

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

افسار پاور پوینت، 

2 

 ظاعت

پرسش ي 
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس
 سی،ارائٍ کال

ارزؼیاتی 

 تکوینی



 
 

 پبشه، استئوهبالسی
 

 ستئَهاتسو رص ب اى کٌد.. ل ل ٍ ارهاى طبو ههبَط بِ ص2
. بهًاهِ اصرٍ ارهاًو رص بهص  هبت  اى بِ ب واار  پااژُ تَضا ح    3

 اّد.
. صز فهص ٌد پهستار  بِ لٌَصى چارچَبو بهص  ههصقبر صز ب وارصى 4

 با صستئَپهٍز ، صستهااُ ًوا ٌد.

 ة: حیطٍ عبطفی:
 داوشجً ثبید:

 ش اّد.. ار ٌّگام تدر س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گ1َ
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 . ار هَرا هَضَع هطهح شدُ صظْار ًظه کٌد.3

عکط های  گروهی

 آهوزؼی

4 24/8/97 
استئوآرتریت کبربرد 

 فرآینذ پرستبری

 الف:حیطٍ شىبختی:
 داوشجً ثبید قبدر ثبشد در پبیبن کالس:

. صز فهص ٌد پهستار  بِ لٌَصى چارچَبو بهص  ههصقبر صز ب وارصى 1
 با صستئَصرته ر ، صستهااُ ًوا ٌد.

 واار  صساتئَصرته ر   . بهًاهِ اصرٍ ارهاًو رص بهص  هبت  اى بِ ب2
 تَض ح اّد.

 . فهص ٌد پهستار  بهص  ب وار هبت  بِ صستئَصرته ر،3
 رص شهح اّد.

 ة: حیطٍ عبطفی:
 داوشجً ثبید:

 . ار ٌّگام تدر س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گَش اّد.1
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 . ار هَرا هَضَع هطهح شدُ صظْار ًظه کٌد.3

ؼناختی 

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 گروهی

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

افسار پاور پوینت. 

 کتاب

2 

 ظاعت

پرسش ي 
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس
 ارائٍ کالسی،

ارزؼیاتی 

 تکوینی

5 1/9/97 
آشنبیی بب عفونت هبی 

 استخوانی

 الف:حیطٍ شىبختی:
 در پبیبن کالس:داوشجً ثبید قبدر ثبشد 

. پاااتَف ز َلَژ ، پاااتَژًز ، پ شااگ ه  ٍ ارهاااى لهًَاار ّااا  1
 صستسَصى رص ب اى ًوا د.

. بهًاهِ اصرٍ ارهاًو رص بهص  هبت  اى بِ ب واار  صساتئَه   ر   2
 تَض ح اّد.

ؼناختی 

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 گروهی

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

ینت. افسار پاور پو

 کتاب

2 

 ظاعت

پرسش ي 
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس
 ارائٍ کالسی،

ارزؼیاتی 

 تکوینی



 
 

. ً از ّا  خاص ههصقبار پهساتار   ٍ پ شاگ ه  رص ار ب واار     3
 لهًَر صستسَصًو رص ب اى کٌد.

 فی:ة: حیطٍ عبط

 داوشجً ثبید:
 . ار ٌّگام تدر س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گَش اّد.1
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 . ار هَرا هَضَع هطهح شدُ صظْار ًظه کٌد.3

6 8/9/97 
توهورهبی  استخواى 

هراقبت هبی ویصه 
 پرستبری

 الف:حیطٍ شىبختی:

 داوشجً ثبید قبدر ثبشد در پبیبن کالس:
. صز فهص ٌد پهستار  بِ لٌَصى چارچَبو بهص  ههصقبر صز ب وارصى 1

 تسَصًو  ، صستهااُ ًوا ٌد.با تَهَر ّا  صس
. ً از ّا  خاص ههصقبار پهساتار   ٍ پ شاگ ه  رص ار ب واار     2

 هبت  بِ تَهَرصستسَصًو رص ب اى کٌد.

 ة: حیطٍ عبطفی:
 داوشجً ثبید:

 . ار ٌّگام تدر س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گَش اّد.1
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 طهح شدُ صظْار ًظه کٌد.. ار هَرا هَضَع ه3

ؼناختی 

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 گروهی

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

افسار پاور پوینت. 

 کتاب

2 

 ظاعت

پرسش ي 
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس
 ارائٍ کالسی،

ارزؼیاتی 

 تکوینی

7 15/9/97 
اختالالت پب، هبلوض 

 والگوض

 الف:حیطٍ شىبختی:
 اوشجً ثبید قبدر ثبشد در پبیبن کالس:د
. ب وار  ّا  صًدصم ّا  تحتاًو ٍ فهص ٌد پهستار  ب واارصًو رص  1

 کِ تحر یهصحو پا قهصر هو گ هًد، تَض ح اّد.
. ً از ّا  خاص ههصقبر پهستار   رص ار ب وار اچار صخات ت   2

 پا رص ب اى کٌد.

 ة: حیطٍ عبطفی:

 داوشجً ثبید:
 س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گَش اّد.. ار ٌّگام تدر 1
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 . ار هَرا هَضَع هطهح شدُ صظْار ًظه کٌد.3

ؼناختی 

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 گروهی

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

افسار پاور پوینت، 

عکط و فیلن 

 آهوزؼی

2 

 ظاعت

ش ي پرس
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس
 ارائٍ کالسی،

ارزؼیاتی 

 تکوینی



 
 

8 22/9/97 

اختالالت ببفت هوبنذ، 
آرتریت 

روهبتوئیذ،لوپوض 
 اریتوبتوسیستویک

 الف:حیطٍ شىبختی:
 داوشجً ثبید قبدر ثبشد در پبیبن کالس:

. ً اااز ّااا  خاااص ههصقباار پهسااتار   رص ار ب وااار اچااار     1
 ب اى کٌد. ٍ ... ک وعت تواتَس صر د،لَپَس رٍهاتَئ

. صز فهص ٌد پهستار  بِ لٌَصى چارچَبو بهص  ههصقبر صز ب وارصى 2
 صستهااُ ًوا ٌد. ک عتو تواتَس صر د،لَپَس رٍهاتَئبا 

 ة: حیطٍ عبطفی:

 داوشجً ثبید:
 . ار ٌّگام تدر س بِ ارس تَیِ اصشتِ ٍ بِ اقر گَش اّد.1
 . ار هباحث هطهح شدُ هشارکر اصشتِ باشد.2
 ار هَرا هَضَع هطهح شدُ صظْار ًظه کٌد. .3

ؼناختی 

- 

 عاطفی

 –ظخنرانی 

پرظػ و 

پاظخ و 

هثاحث 

 گروهی

 –وایت ترد 

ویذئو  –هاشیک 

نرم  –پروشکتور 

افسار پاور پوینت. 

 کتاب

2 

 ظاعت

پرسش ي 
پبسخ در 

 -اوتهبی کالس
 ارائٍ کالسی،

ارزؼیاتی 

 تکوینی

9  
جمع ثىدی کلی مطبلت ي 

 رمامتحبن پبیبن ت

 :يعبطفی الف:حیطٍ شىبختی

 :ثتًاودداوشجً 
 هعائل هست ف صرصئِ شدُ ار طَل تهم رص حل ًوا د. .1
 ّدف صز صرصئِ ص ي ٍصحد ارسو رص بِ خَبو ارک کهاُ باشد. .2
 با صًگ زُ ٍ صشت اق ار صهتحاى پا اى تهم شهکر کٌد. .3

 

 
-شىبختی
 عبطفی

  حل مسئلٍ
021 

 دقیقٍ
حل مسبئل 
 دادٌ شدٌ

 آزمًن پبیبوی

 وحًٌ ارزشیبثی:
 گردد. مبودٌ در امتحبن پبیبن ترم محبسجٍ می% ثبقی01% کل ومرٌ ثب استفبدٌ از کًئیس ي 21ارزشیبثی ثٍ صًرت کتجی کٍ 

 وحًٌ محبسجٍ ومرٌ کل:
 % کل ومر01ٌ   آزمًن پبیبن ترم

  % کل ومر21ٌ کًئیس ي تکبلیف درسی
 پس ي الکمهمىبثع: پرستبری داخلی جراحی ثريور ي سًدارث، فی


