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 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

 طرح درس نظری 

     62کددرس:     88 -89نیمسال اول:     مقطع: کارشناسی           واحد نظری       رشته: اتاق عمل 4حد:تعداد وا     درس: آشنایی با بیماری های داخلی و مراقبت های آن عنوان

       01/01/89تاریخ امتحان :     09/01/89پایان کالس:     62/2/89تاریخ شروع کالس:      06-01ساعت کالس:        چهارشنبهروزکالس:    6و فیزیولوژی  6پیش نیاز: تشریح 

 آلوستانی خانمروش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی     رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور   محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی     مدرس:     نفر 62: تعداد   04:11ساعت امتحان: 

 این درس دانشجو با تعریف بیماری ها ، اتیولوژی، آزمایشات تشخیصی شایع مربوط به هر بیماری و پیشگیری از بیماری ها آشنا خواهد شد.در شرح درس:

 آشنایی با کلیات و مفاهیم بیماری ها و شناخت حاالت انسان در هنگام سالمت و بیماری ها :هدف کلی

 اهداف رفتاری:

 بیماری های دستگاه تنفس آشنا شود دانشجو با ارزشیابی تشخیصی و

 آشنا شوددانشجو با ارزشیابی تشخیصی و بیماری های غدد مترشحه داخلی 

 آشنا شود دانشجو با ارزشیابی تشخیصی و بیماری های دستگاه اعصاب

 آشنا شود دانشجو با بیماری های پوست و پستان

 چشم و گوشو حلق و بینی آشنا شود دانشجو با بیماری های

 زنیا حسب بر کامپیوترو  رکتووژیدئوپرو -هداور -رکتووژپراز  دهستفاا باو  ههندد نمازسا پیش ،نیاسخنر یهااز روش  دهستفاا بادرس  ینا ش تدریس:رو

 .  شد هداخو یسرتد

 روش ارزشیابی دانشجو:

 نمره( 04نمره(                ارزشیابی پایانی ) 0نمره فعالیت کالسی: )               نمره (  5میان ترم   )

 . دگیر می ارقردرس   لمسئو رختیاآن در ا نتایجو  دشو می منجاا متر هردر  پزشکی زشموآ توسعهو  تمطالعا مرکز توسط نموآز تالااسو تحلیلو تجزیه

 درس نیناقوو  ها سیاست

  ستا میالزا سکالدر  موقع به رحضوای و  حرفه رعایت اصول اخالق اسالمی،

 منابع
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 مدرس تکالیف حیطه  ارزیابی وسایل موردنیاز روش تدریس اهداف رفتاری جلسه تاریخ

دانشجو با ارزشیابی تشخیصی و صداهای طبیعی و  0 62/2/89

 شود.غیر طبیعی ریه آشنا 

بحث  /سخنرانی

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

دانشجوبا بیماری های جنب  و برونشیت حاد و  6 0/2/89

 مزمن آشنا گردد

سخنرانی بحث 

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

سخنرانی بحث  آسم و آمفیزم آشنا گردد دانشجو با 0 01/2/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

سخنرانی بحث  دانشجو با پنومونی و برونکوپنومونی آشنا شود 4 02/2/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

سخنرانی بحث  دانشجوبا آمبولی و سل ریوی آشنا شود 5 64/2/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

دانشجو با کم کاری و پرکاری تیروئید، پاراتیروئید،  2 0/9/89

 آدرنال کم کاری و پرکاری هیپوفیز آشنا شود.

سخنرانی بحث 

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پاسخ پرسش پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

اختالالت پانکراس )دیابت و درمان آن( را شرح  2 9/9/89

 دهد.

سخنرانی بحث 

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

سخنرانی بحث  دانشجو تست های تشخیصی اعصاب را شرح دهد  9 05/9/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

سخنرانی بحث  با انواع سردرد، سرگیجه، غش و صرع آشنا گردد 8 66/9/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

دانشجو با پارکینسون، هانتینگتون و دردهای عصبی  01 68/9/89

 و آشنا گردد 

سخنرانی بحث 

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

انواع خونریزی داخل جمجه آشنا گردد  دانشجو با 00 2/8/89

 آشنا شود

سخنرانی بحث 

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

سخنرانی بحث  با بیماری های شایع پوست آشنا گردد 06 00/8/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

سخنرانی بحث  با بیماری های پستان آشنا گردد 00 61/8/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی



                                                                          
سخنرانی بحث  با بیماری های شایع گوش آشنا گردد 04 62/8/89

 گروهی

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

بحث  مطالعه شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث چشم آشنا گردد عیشا یها یماریبا ب 05 4/01/89

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

 با بیماری های حلق و بینی آشنا گردد  02 00/01/89

 

مطالعه بحث  شناختی پرسش پاسخ پروژکتور/اسالید سخنرانی و بحث

 گروهی

خانم 

 آلوستانی

       امتحان میان ترم 02 09/01/89

 


