
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 پرستاری دانشکده پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 

        و نظری 2: واحد و نوع تعداد                                                                            )نظری( و بیماریهای جراحی  ژیپاتولوفیزیو  نام درس:

        کارشناسی مقطع تحصیلی دانشجویان:                               مامایی رشته تحصیلی:       و بیماریهای داخلی  فیزیوپاتولوژی: پیشنیاز

 مهناز شهنازینام مدرس:                 دانشکده پرستاری و ماماییمحل برگزاری:                  ساعت در هر جلسه 2   زمان ارائه درس:

 

 تعادل اسید و بازو  مایعات بدن ،  کلیات جراحیآشنایی کامل با  هدف کلی درس:

ره 
ما

ش

سه
جل

 

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

)بر اساس سه حیطه اهداف ویژه 

اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه 

هر 

 حیطه

روش 

 یاددهی

 ادگیریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه 

بندی 

 سواالت

 نمره

کلیات جراحی و آب  1

 و الکترولیتها

مایعات  ،آشنایی با کلیات جراحی 

 بدن و اختالالت الکترولیتها 

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی  شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

1 1 

کلیات جراحی و آب  2

 و الکترولیتها

تعادل اسید و باز و آشنایی با 

اختالالت آنها و نحوه ی اداره اسیدوز 

 و الکالوز 

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی 

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

1 1 

کلیات جراحی و آب  3

 و الکترولیتها

روشهای مایع درمانی و آشنایی با 

شوک در غیر بارداری و مقابله با 

 بارداری

 

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

1 1 

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

  ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودیها بر اساس اهداف میآزمون

یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان(  نیهدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا

 برگزار گردد.



ره 
ما

ش

سه
جل

 

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

)بر اساس سه حیطه اهداف ویژه 

اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه 

هر 

 حیطه

روش 

 یاددهی

 ادگیریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه 

بندی 

 سواالت

 نمره

جراحیهای دستگاه  4

 گوارش

جراحیهای مهم دستگاه آشنایی با 

 ،گوارش بویژه در حاملگی)آپاندیسیت

 تروما و خونریزی های گوارشی( 

 

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

جراحیهای دستگاه  5

 گوارش

آشنایی با جراحیهای مهم دستگاه 

) جراحیهای گوارش بویژه در حاملگی

 معده و ......( ،مری

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

تمثیل، تمرین و 

 نمایش فیلم

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

جراحی های قلب و  6

 عروق

جراحی های مهم قلب و آشنایی با 

آنوریسم و  ،آنژیوگرافی ،عروق بزرگ 

...... 

آموزشی ابزار کمک  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

تمثیل، تمرین و 

 نمایش فیلم

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

3 3 

جراحی های پستان ) آشنایی با  جراحی های پستان 7

پارشیال و پروتز(  ،ماستکتومی کامل

 و .........

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

جراحی های دستگاه  8

 ادراری

 

جراحی های مهم دستگاه آشنایی با 

ناهنجاریها و  ،ادراری شامل : سنگها 

........  

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

پاورپوینت(، )ارائه 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

جراحیهای مهم آشنایی با انواع  جراحیهای غدد 9

 آدرنال و ........ ،غدد تیروئید

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

شفاهی در پرسش و پاسخ 

 جلسه بعدی

2 2 

جراحیهای مغز و  11

 اعصاب 

جراحیهای مهم مغز و آشنایی با 

 ،اعصاب شامل خونریزیهای مغزی

 تومورها و ........

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 
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اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

)بر اساس سه حیطه اهداف ویژه 

اهداف آموزشی : شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(

طبقه 

هر 

 حیطه

روش 

 یاددهی

 ادگیریی

مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه 

بندی 

 سواالت

 نمره

 ،ژیفیزیوپاتولو ،فیزیولوژیآشنایی با  ارتوپدی 11

بیماریهای  ،تشخیص ،علل ،عالئم 

دررفتگی ها و  ،ارتوپدی) شکستگیها

   آمپوتاسیون و ...( ،پارگی لیگامانها 

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

 

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

 ،ژیفیزیوپاتولو ،فیزیولوژیآشنایی با  ارتوپدی 12

بیماریهای  ،تشخیص ،علل ،عالئم 

نرمی استخوان و  ،ارتوپدی) عفونتها

بیماریهای روماتوئیدی و  ،استئوپروز

)....   

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

شفاهی در پرسش و پاسخ 

 جلسه بعدی

2 2 

 ،ژیفیزیوپاتولو ،فیزیولوژیآشنایی با  ارتوپدی 13

بیماریهای  ،تشخیص ،علل ،عالئم 

 ، ارتوپدی)ناهنجاریهای مادرزادی

   میوزیت و ....( ،سندرم کانال کارپ 

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

2 2 

و  آناتومی گوش ،فیزیولوژیآشنایی با  گوش و حلق و بینی 14

بیماریهای رایج و شایع گوش) اوتیت 

 و .......(

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

1 1 

و  آناتومی بینی ،فیزیولوژیآشنایی با  گوش و حلق و بینی 15

بیماریهای رایج و شایع بینی شامل 

 سینوزیت و پولیپ و ......

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

1 1 

 ،آناتومی و فیزیولوژیآشنایی با  گوش و حلق و بینی 16

تشخیص  ،علل ،عالئم  ،فیزیوپاتولوژی

 و بیماریهای چشم 

ابزار کمک آموزشی  سخنرانی شناختی

)ارائه پاورپوینت(، 

 تمثیل، تمرین

تمرین و  ساعت 2

 تکرار

پرسش و پاسخ شفاهی در 

 جلسه بعدی

1 1 

   آزمون 17

 

                     17  تعداد جلسات:
 سخنرانی با ارائه پاورپوینت نحوه ارائه درس و روش تدریس:



 پیگیری نحوه آموزش با پرسش و پاسخ در جلسه بعدی روند ارائه درس:

 پرسش و پاسخ :)وظایف ( دانشجو تکالیف

 سوال تستی 31 کتبی در پایان ترم به صورت :ارزشیابی نحوه

 و نمایش فیلم  پاورپوینترسانه های آموزشی: وسایل کمک آموزشی و 

 هاشنبه دو : زمان و مکان ارائه درس

 حضور در کالس، و شرکت در فعالیتهای کالسی :مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 منابع: 

 کتابهای داخلی و جراحی و فیزیولوژی گایتون ،کتاب جراحی و ارتوپدی آدامز ،اصول جراحی شوارتز .1


