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1 15/1/1401 

  آشنایی باا مفااهیپ پایاه

فیزیولوژی آب و الکترولیتها 

 (1) و اختالالت حجپ مایع

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
الكترولیت و آب  مفاهیم كلیدي مربوط به -1

 (فعال انتشار، فیلتراسیون، انتقال اسمز، )ها
 تفاوت قائل شود را شرح و بین آنها

بدن در  مقادیر آب و الترولیت هاي -2 
سلول و فضاهاي دیگر  داخل سلول، خارج

تفاوت آنها  با همدیگر مقایسه كند و بدن را

 نماید را لیست
نقش كلیه، ریه و غدد درون ریز را در  -3

 ناختیش

 عاطفی
 

الکترونیک در 
بستر سامانه 

نوید و 
 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 

 آموزشی
 كتب مرجع

 پادكست

 دقیقه 90

 

شركت در  

بحث هاي 
در  گروهی

بخش 
گفتگوي 

،  سامانه نوید
پاسخ به موقع 

به تكالیف 

بارگزاري شده 
در سامانه 

 آغازین

 ورودی()

 

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

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 رگزار گردد.دانشجویان( ب



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

حجم و تركیب مایعات بدن شرح تنظیم 

 دهد.

اثرات افزایش سن را بر تنظیم مایعاات و  -4
 الكترولیتها تعیین نماید.

 ب( حیطه عاطفی:
در هنگام تدریس به درس توجه داشاته  .1

 گوش دهد به پادكست ها باشد و با دقت

 بااا انگیاازه در مباحااث مطاارح شااده .2

 مشاركت داشته باشد

رد به سواالتی كه در مورد موضاو  ماو .3
پاساخ  بااشتیاق بحث پرسیده می شود

 دهد

 نوید

 

2 22/1/1401 

  آشنایی باا مفااهیپ پایاه

فیزیولوژی آب و الکترولیتها 

 (2) و اختالالت حجپ مایع

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

 دبیان كن اختالالت حجم مایعات را .1

مراقبت ماوثر از بیمااران دراار عادم   .2
تعادل ماایع) كااهش و افازایش حجام 

 برنامه ریزي نماید.مایعات( را 
مورد از  تظااهرات باالینی،  5حداقل  - .3

یافته هااي تشخییای و درماانی را در 
 اختالل حجم مایع بیان كند.

 ب( حیطه عاطفی:

به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1
دقات گاوش  به پادكست هااباشد و با 

 دهد

 زهیاامباحااث مطاارح شااده بااا انگ در .2

 مشاركت داشته باشد

ناختی ش

 عاطفی
 

الکترونیک در 

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 كتب مرجع

 پادكست

 دقیقه 90

شركت در  
بحث هاي 

در  گروهی
بخش 

گفتگوي 

،  سامانه نوید
پاسخ به موقع 

به تكالیف 
شده بارگزاري 

در سامانه 
 نوید

 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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ر مورد موضاو  ماورد كه د یسواالت به .3

پاساخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد

3 29/1/1401 

 ت آشاانایی بااا اخااتالال

الکترولیتی مربوط به یاون 

 سدیپ و پتاسیپ های

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

موثر از بیماران دراار پرستاري مراقبت  .1
ساادیم و پتاساایم را برنامااه  تاخااتالال

 ریزي نماید.

مرباوط باه  تظااهرات باالینی ل وعل– .2
 سدیم و پتاسیم را شرح دهد.اختالالت 

داروهاااي مااوثر در هاار اخااتالل را - .3
 بشناسد و نام آنها را بیان كند.

 ب( حیطه عاطفی:
به درس توجه داشاته  سیدر هنگام تدر .1

 دقت گوش دهد به پادكست هاباشد و با 

 زهیاامباحااث مطاارح شااده بااا انگ در .2
 مشاركت داشته باشد

موضاو  ماورد  كه در مورد یسواالت به .3
پاساخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

  دهد

با عالقه مطالب اضافی را از منابع دیگار  .4

 تهیه كند

 ناختیش

 عاطفی
 

الکترونیک در 

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 كتب مرجع

 پادكست

 دقیقه 90

شركت در  
بحث هاي 

در  گروهی
بخش 

گفتگوي 

،  نه نویدساما
پاسخ به موقع 

به تكالیف 
بارگزاري شده 

در سامانه 
 نوید

 

تکوینی یا 

 تشخیصی

 

4 5/2/1401 

 بااا اخااتالالت  ییآشاانا

 ونیامربوط به  یتیالکترول

کلسیپ، فسفر، منیزیپ و  یها

 کلر

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

موثر از بیماران دراار پرستاري مراقبت  .1
 م، فسفر، منیزیم و كلاركلسی تاختالال

 ناختیش

 عاطفی
 

الکترونیک در 

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،
یلم نمایش ف

 آموزشی

 دقیقه 90

شركت در  
بحث هاي 

در  گروهی
بخش 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 را برنامه ریزي نماید.

مرباوط باه تظااهرات باالینی  ل وعل– .2

 كلسیم، فسفر، منیزیم و كلاراختالالت 
 را شرح دهد.

داروهاااي مااوثر در هاار اخااتالل را - .3
 بشناسد و نام آنها را بیان كند.

 ب( حیطه عاطفی:
به درس توجه داشاته  سیدر هنگام تدر .1

 گوش دهد ابه پادكست ه باشد و با دقت

 زهیاامباحااث مطاارح شااده بااا انگ در .2
 مشاركت داشته باشد

كه در مورد موضاو  ماورد  یسواالت به .3
پاساخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

 دهد 

 گاریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

 كند هیته

 كتب مرجع

 پادكست

گفتگوي 

،  سامانه نوید

پاسخ به موقع 
به تكالیف 

بارگزاري شده 
در سامانه 

 نوید
 

5 12/2/1401 
  آشنایی با اختالالت اسید و

 باز )اسیدوز و آلکالوز(

 دانشجو باید قادر باشد: 

 ختی:الف( حیطه شنا
و غلظت یاون هیادرو ن  PHبا مفهوم  .1

 آشنا شود.

مهم ترین مكانیسم هاي كنترل اسایدو  .2

 باز در بدن را توضیح دهد.

اسیدوز و آلكاالوز متابولیار را از نظار  .3
علل، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان 

 مقایسه نماید.
را از نظار  اسیدوز و آلكاالوز تنفسای- .4

علل، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان 

 ناختیش

 عاطفی

 

الکترونیک در 

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،
نمایش فیلم 

 آموزشی
 كتب مرجع

 پادكست

 دقیقه 90

شركت در  

بحث هاي 
در  گروهی

بخش 
گفتگوي 

،  سامانه نوید

پاسخ به موقع 
به تكالیف 

بارگزاري شده 
ر سامانه د

نوید، آمادگی 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 مقایسه نماید.

 ب( حیطه عاطفی:

به درس توجه داشاته  سیدر هنگام تدر .1
 گوش دهد به پادكست ها باشد و با دقت

 زهیاامباحااث مطاارح شااده بااا انگ در .2
 مشاركت داشته باشد

كه در مورد موضاو  ماورد  یسواالت به .3
پاساخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس

  دهد

 گاریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4
 كند هیته

براي كوئیز در 

 جلسه آینده

 

6 19/2/1401 

  آشنایی با مفاهیپ گازهاای

خون شریانی و تعادل اسید 

 باز

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
نقااش ریااه هااا، كلیااه هااا و بافرهاااي  .1

شیمیایی را در حفظ تعاادل اساید بااز 

 توضیح دهد.
مربوط به گازهاي شاریانی سنجش هاي  .2

 را تفسیر نماید.
نحوه گرفتن نمونه خون شاریانی را باه  .3

 درستی شرح دهد.
 ب( حیطه عاطفی:

به درس توجه داشاته  سیدر هنگام تدر .1

 گوش دهد به پادكست ها باشد و با دقت

 زهیاامباحااث مطاارح شااده بااا انگ در .2

 مشاركت داشته باشد

كه در مورد موضاو  ماورد  یسواالت به .3

پاساخ  اقیشود بااشت یم دهیسبحث پر

ناختی ش

 عاطفی
 

الکترونیک در 

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 
 آموزشی

 كتب مرجع

 پادكست

 دقیقه 90

شركت در  

بحث هاي 

در  گروهی
بخش 

گفتگوي 
،  سامانه نوید

موقع پاسخ به 
به تكالیف 

بارگزاري شده 

در سامانه 
 نوید

 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 دهد 

 گاریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4

 كند هیته

7 26/2/1401 
  ماایع آشنایی باا مفهاوم

 (1) درمانی

 دانشجو باید قادر باشد: 
 الف( حیطه شناختی:

 اهداف مایع درمانی را بیان كند. .1
انااوا  محلولهاااي وریاادي براساااس  .2

 اسموالریته را توضیح دهد.

ر،هیپوتونیار انوا  محلولهاي ایزوتونی .3
 و هیپرتونیر را تشخیص دهد.

 ب( حیطه عاطفی:
به درس توجه داشته  سیدر هنگام تدر .1

گاوش  به پادكسات هاا باشد و با دقت
 دهد

 زهیاامباحااث مطاارح شااده بااا انگ در .2

 مشاركت داشته باشد

كه در مورد موضاو  ماورد  یسواالت به .3

پاساخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 دهد 

 گریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4
 كند هیته

 ناختیش

 عاطفی
 

الکترونیک در 

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 
 آموزشی

 كتب مرجع

 پادكست

 دقیقه 90

شركت در  

بحث هاي 

در  گروهی
بخش 

گفتگوي 
،  سامانه نوید

پاسخ به موقع 
به تكالیف 

بارگزاري شده 

در سامانه 
 نوید

 

یا  تکوینی

 تشخیصی

 

8 2/3/1401 

  آشنایی باا مفهاوم ماایع

 (2درمانی )

 

 دانشجو باید قادر باشد: 

 الف( حیطه شناختی:
مراقباات پرسااتاري در بیماااران تحاات  .1

 درمان وریدي را تنظیم نماید.
مااوازین بكارگرفتااه شااده بااه منظااور  .2

ختی، ناش
 عاطفی

 

الکترونیک در 

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

نرم افزار 
power 

point  ،

نمایش فیلم 
 آموزشی

 كتب مرجع

 دقیقه 90

شركت در  

بحث هاي 
در  گروهی

بخش 
گفتگوي 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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پیشگیري از عوارض درماان وریادي را 

 .شرح دهد

 ح دهد.نحوه تنظیم قطرات سرم را توضی .3
 ب( حیطه عاطفی:

به درس توجه داشاته  سیدر هنگام تدر .1
 گوش دهد به پادكست ها باشد و با دقت

 زهیاامباحااث مطاارح شااده بااا انگ در .2
 مشاركت داشته باشد

كه در مورد موضاو  ماورد  یسواالت به .3

پاساخ  اقیشود بااشت یم دهیبحث پرس
 دهد 

 گاریرا از منابع د یعالقه مطالب اضاف با .4
 كند هیته

،  سامانه نوید پادكست

پاسخ به موقع 

به تكالیف 
بارگزاري شده 

در سامانه 
 نوید

 

9 9/3/1401 
 دی کلی مطالاب و جمع بن

 رفع مشکل

 دانشجو بتواند 

  مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح

 جامعی بدهد.
  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را

 حل نماید.
  هدف از ارائه این واحد درسی را به

 خوبی درک كرده باشد.
  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم

 شركت كند.

 

 

-شناختی
 عاطفی

نیک در الکترو

بستر سامانه 

نوید و 

 حضوری

 دقیقه 90 ---
حل مسائل 

 داده شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %60کل نمره با استفاده از کوئیز و  %50ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

   کل نمره %50  کوئیز و تکالیف درسی                    کل نمره %60   آزمون پایان ترم
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