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 طرح درس نظری

یص ًیبس: پ        98-97اٍلًیوسبل:           تئَریٍاحذ  3تعذاد ٍاحذ:     هقطع: کبرضٌبسی          َّضبزی رضتِ:        یٍ جزاح یداخل یّب یوبریبب ب ییضٌبآعٌَاى درس: 

        14.30- 13 سبعت کالس:     ضٌبِ      یکٍسکالس: ر           16/10/97پبیبى کالس:        25/06/97تبریخ ضزٍع کالس:           29 کذدرس:                فیشیَپبتَلَصی

 خبًن  هذرس:         ًفز 23اد: ذتع                  علَم پشضکیحل اجزا: داًطکذُ ه    سبًِ آهَسضی: اسالیذ/ پزٍصکتَر        ر    بحج گزٍّی      رٍش تذریس: سخٌزاًی/

  s_aloustani@yahoo.com   ٍاحذ 3 ٍاحذ اس 5/1 سَدابِ آلَستبًی

 در جْت ضٌبخت ٍ درک بْتز رٍش ّبی بیَْضی. آضٌبیی کلی بب اصَل طب داخلی ٍ جزاحی، بیوبری ای اطفبل ٍ هبهبیی ّذف کلی:ا

وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری تاریخ جلسه

 موردنیاز

 تکالیف حیطه  ارزیابی

 ،یوبریسالهت ٍ ب فیتعز ،بىیداًطجَ فیتکبل يییدرس ٍ تع یهعزف 25/6 1

 یاًَاع رٍضْب ،یبتیعالئن ح زاتییتغ، ٌِیهختلف هعب یرٍضْب

 ٍ .... ْبیگزاف ،یکیشیف ٌِیهعب،  یصیتطخ

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

هعبیٌبت ٍ تست ّبی تطخیصی  ٍ داًطجَ اًبتَهی ٍ فیشیَلَصی 1/7 2

 سیستن ادراری را ضزح دّذ

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

3  

 

سیستن ادراری  ضبهل: سیستیت ، پیلَ ًفزیت،  داًطجَ بب اختالالت 8/7

گلَهزًٍفزیت سزطبى هثبًِ، صذهبت دستگبُ ادراری، سٌگ ّبی 

 ادراری آضٌب ضَد

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

هطکالت دفعی احتببس ادراری، بی اختیبری ادرار، هثبًِ ًَرٍصًیک  15/7 4

را را ضزح اختالالت هبدرسادی سیستن ادراری ّیذرًٍفزٍسیس ٍ 

 دّذ

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج پیًَذ کلیِ آضٌب ضَدبب اختالالت ًبرسبیی هشهي کلیِ ، دیبلیش ٍ  22/7 5

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج بیوبری ّبی ضبیع سبلوٌذی را را ضزح دّذ 29/7 6

 ٍ حلق ٍ بیٌی بیوبری ّبی ضبیع گَشٍ اًبتَهی ٍ فیشیَلَصی بب  6/8 7

 آضٌب گزدد. 

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج بیوبری ّبی ضبیع چطن آضٌب گزدد. ٍ  اًبتَهی ٍ فیشیَلَصی بب 13/8 8

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج را ضزح دّذ تٌبسلی تَلیذ هثل ٍ اختالالت دستگبُ 20/8 9

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج بب بیوبری ّبی پستبى آضٌب گزدد  27/8 10

ّبی بیوبری ّبی گَارش،  عالئن ٍ ًطبًٍِ  بب اًبتَهی ٍ فیشیَلَصی  4/9 11

تست ّبی تطخیصی هتذاٍل، آضبالسی، ریالکس، فتق ّیبتبل، اسْبل، 

 دئَدًَم را ضزح دّذیبَست، گبستزیت، پپتیک اٍلسز ٍ 

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

بب بیوبری ّبی دیَرتیکَلیت، سٌذرم رٍدُ تحزیک پذیز، آپبًذیسیت،  11/9 12

 اًسذاد رٍدُ، پزفَراسیَى ٍ بیوبری کزٍى آضٌب گزدد

 بحج گزٍّیهطبلعِ  ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

، تست ّبی کیسِ صفزا ٍ  کبذّبی بیوبری ّبی  عالئن ٍ ًطبًِ 18/9 13

 ّپبتیت ٍ ًبرسبیی کبذ را ضزح دّذ تطخیصی هتذاٍل،

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

ببفت ضبیع اختالالت  سیستن حزکتی ٍ   بب اًبتَهی ٍ فیشیَلَصی 25/9 14

 آضي ضَد ّوبٌذ

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

بب اختالالت سیستن حزکتی ضبهل: صذهبت سیستن عضالًی ،  2/10 15

حزکتی ٍ هفبصل ـ ضکستگی ّب ٍ اًَاع آى ـ  دررفتگی ّب ـ پیچ 

 خَردگی ٍ کطیذگی ّب آضٌب ضَد

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج
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بیوبریْبی هتببَلیک استخَاى، عفًَتْبی استخَاى ٍ تَهَرّبی  9/10 16

 استخَاى را ضزح دّذ

 هطبلعِ بحج گزٍّی ضٌبختی پزسص پبسخ پزٍصکتَر/اسالیذ سخٌزاًی ٍ بحج

 - - - - - اهتحبى هیبى تزم 16/10 17

 

 روش ارزشیابی دانشجو
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