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 دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       
 و مراقبت ها 1ی داخلهای بیماری : نام درس

 تئوری واحد 1 واحد: تعداد
 جلسه 8تعداد جلسات: 

 رشته تحصیلی:
 تاق عملتکنولوژی 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 (3)ترمکارشناسی پیوسته

 محل برگزاری: سامانه نوید
   مدرس:

 خانم نیّری

تحصیلی  دومنیمسال 
1400-1401 

 
 ها و شناخت حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری هاییم بیمار: آشنایی فراگیر با کلیات و مفاههدف کلی درس

 ی گوارش و غددپیشگیری از بیماری ها و ، اتیولوژی، آزمایشات تشخیصی شایع: آشنایی دانشجو با تعریف بیماریشرح درس

 

شماره 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 عاطفی، روان حرکتی(آموزشی: شناختی، 

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1 

 ارائه طرح دوره -معارفه

آشنایی با تعریف  بمافار   

روش هفففا  تصیموفففی و 

 درمان

 

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 طبقه بند  بماار  ها را نام ببرد

 ا را بصناسدمنصا بماار  ه

 عوامل به وجود آورنده بماار  ها را ذکر نااید

 با سمر بماار  ها آشنا شود

 انواع آزمایصات تصیموی را توضمح دهد

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 -سامانه نوید

 ناایش اسالید
120 

مصارکت فعال 

 السدر ک
 آزمون ورود 

2 
آشنایی با بماار  ها  

دستگاه گوارش: بماار  

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 -سامانه نوید

 ناایش اسالید
120 

شرکت در بحث 

 گروهی

ا  یا مرحله

 تکوینی

                                                 
   ی، آزمایشی گردش علم –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
 نشجویان( برگزار گردد.دا
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 ها  دهان و مر 

مرور  بر آناتومی و 

 فمزیولوژ  دستگاه گوارش

آشنایی را ارزشمابی 

تصیموی بماار  ها  

 دستگاه گوارش

آناتومی و فمزیولوژ  دستگاه گوارش را 

 بصناسد

ار  ها  دستگاه ارزشمابی تصیموی بما

 گوارش را توضمح دهد

 علل بماار  ها  دهان را نام ببرد

 با نحوه درمان بماار  ها  دهان آشنا شود

 عالئم بماار  ها  مر  را بصناسد

 نحوه درمان بماار  ها  مر  را توضمح دهد 

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

 

3 

  ها  اارمبآشنایی با 

: بماار  دستگاه گوارش 

  ها  معده

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 پاتوفمزیولوژ  اولسر پپتمک را شرح دهد

 عالئم بماار  اولسر پپتمک را نام ببرد

معده را به هاراه درمان آن  دومورد از اختالالت

 توضمح دهد.

 درمان دارویی اولسر پپتمک را نام ببرد

 عالئم کنسر معده را ذکر کند

 نحوه درمان گاستریت را شرح دهد

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 

 -سامانه نوید

 ناایش اسالید

 همقال

120 
شرکت در بحث 

 گروهی

ا  یا مرحله

 تکوینی

4 

  ها  اارمبآشنایی با 

: بماار  دستگاه گوارش

ها  روده کوچک  کولون و 

 آنورکتال

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

از  یاختالالت روده کوچک را با ذکر عوارض ناش

 عدم درمان شرح دهد

تفاوت آنتریت رژیونال و بماار  کرون را بمان 

 کند

 کند. دامپ ییا اختالالت روده بزرگ آشناب 

 انواع اختالالت آنورکتال را نام ببرد

 نحوه درمان بماار  ها  مقعد را بمان کند

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 120 -سامانه نوید

شرکت در بحث 

 گروهی

 ه کنفرانسارائ

- 
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 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

5 

  ها  اارمبآشنایی با 

: کبد و دستگاه گوارش

  کمسه صفرا

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 علل انواع هپاتمت را شرح دهد

 را ذکر نااید Cنحوه درمان هپاتمت 

 عالئم آنسفالوپاتی کبد  را نام ببرد

با نحوه درمان بماار مبتال به آنسفالوپاتی کبد  

 آشنا شود

 عالئم همپرتانسمون پورت را ذکر نااید

 شایع ترین نوع سنگ کمسه صفرا را نام ببرد

 علل کله سمستمت را بمان کند

 حمکرده و درمان آن را توض  یرا تعر آسمت

  دهد.

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

  -نه نویدساما

 

نرم افزار 
Power point 

120 
شرکت در بحث 

 گروهی

ا  یا مرحله

 تکوینی

6 
غدد:   ها  اارمبآشنایی با 

  پانکراس

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 درمان بماار  ها  پانکراس را شرح دهد

 انواع دیابت را با هم مقایسه کند 

 عالئم دیابت نوع یک را نام ببرد

ر مبتال به دیابت را شرح نحوه آموزش به بماا

 دهد

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 -سامانه نوید

نرم افزار 
Power point 

120 
شرکت در بحث 

 گروهی

ا  یا مرحله

 تکوینی

7 

 امتحان ممان ترم

غدد:   ها  اارمبآشنایی با 

  ال آدرن

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 عالئم اصلی فئوکروموسمتوم را نام ببرد

 پاتوفمزیولوژ  بماار  آدیسون را شرح دهد

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 -مانه نویدسا

نرم افزار 
Power point 

120 
شرکت در بحث 

 گروهی

ا  یا مرحله

 تکوینی
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عالئم و درمان همپرآلدوسترونمسم را توضمح 

 دهد

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

8 
غدد:   ها  اارمبآشنایی با 

   همپوفمز و پاراتمروئمد

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 با پاتوفمزیولوژ  اختالالت همپوفمز آشنا شود

 عالئم بماار  دارفمسم را نام ببرد

 ا ذکر ناایدعلل کم کار  پاراتمروئمد ر

 عالئم و درمان پرکار  پاراتمروئمد را شرح دهد

 پاراتمروئمد 

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 در بحث گروهی مصارکت کند

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

  -سامانه نوید

 کتاب  مقاله

نرم افزار 
Power point 

120 
شرکت در بحث 

 گروهی

ا  یا مرحله

 وینیتک

9 

غدد:   ها  اارمبآشنایی با 

  تمروئمد

 

 دانصجو بتواند

 حمطه شناختی

 عالئم کم کار  تمروئمد را بصناسد

 نحوه درمان کم کار  تمروئمد را توضمح دهد

 علل و عالئم پرکار  تمروئمد را نام ببرد

 درمان پرکار  تمروئمد را شرح دهد

 حمطه عاطفی

 با عالقه به درس گوش دهد

 گروهی مصارکت کند در بحث

 شناختی

 عاطفی

 -سینرانی

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 

   -سامانه نوید

 مقاله

نرم افزار 
Power point 

120 
شرکت در بحث 

 گروهی

ا  یا مرحله

 تکوینی

 جاع بند  10

 جاع بند  و رفع اشکال

 سواالت خود را بپرسد

 دانصجو با عالقه در کالس حاضر شود

 شناختی

 عاطفی

 سخپرسش و پا

 بحث گروهی
 120 -سامانه نوید

شرکت در بحث 

 گروهی
 آزمون پایانی

 

 منبع: 

 2018 غدد-کبد و متابولیک-گوارشپرستاری بیماری های داخلی جراحی برونر و سودارث 

 1395نشرشهرآب -دکتر ماهیار آذر و همکاران-(CMMD) کتاب اورژانس های طب داخلی
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 کنفرانس+ فعالیت کالسی تکالیف: 

 رزشیابی:نحوه ا

 نمره 2  و تاالر گفتگو در تمام جلسات حضور در بحث گروهی •

  نمره 6  میان ترم–پرسش و پاسخ  •

 نمره 12از  آزمون پایان ترم نحوه محاسبه نمره کل:


