
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( ....2...ساعتی برای یک درس  ...2...جلسه ...61....)برای یک دوره درس کامل، 

 کارشناس ماماییمقطع و رشته تحصیلی:               مامایی.گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

و   یوپاتولوژیزیف پیش نیاز:           نظری     نوع واحد :                .2  تعداد واحد:جراحی    و بیماریهای   فیزیوپاتولوژینام درس 

                           3و   2و  1یداخل یهایماریب

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز        کالس: روز:........      ساعت:.......             مکان برگزاری:زمان برگزاری 

  مهناز شهنازی مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(                             مهناز شهنازیمسئول درس : 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 باز و اسید تعادل و  بدن مایعات  جراحی، کلیات با کامل آشنایی

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

  بدن مایعات  جراحی، کلیات با کامل آشنایی .1

 آب و الکترولیتآنها و اختالالت  باز و اسید تعادل باآشنایی   .2

 اختالالت آب و الکترولیت باآشنایی  .3

 ) دو جلسه ( جراحیهای دستگاه گوارشبا  آشنایی .4

 جراحی های قلب و عروقبا  آشنایی .5

 جراحی های پستانبا  آشنایی .6

 جراحی های دستگاه ادراری با آشنایی .7

 جراحیهای غدد با آشنایی .8

 جراحیهای مغز و اعصاب با آشنایی .9

 جلسه( 3جراحیها ی ارتوپدی و بیماریهای مفاصل و استخوان ) با آشنایی .11

 جلسه( 3بینی)جراحیها ی گوش و حلق و  با آشنایی .11



 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                                      سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 پرسش و پاسخ در کالس و ارائه تکالیف داده شده به دانشجو در آغاز کالس

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 71آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 11شرکت فعال در کالس                درصد نمره         21انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.................

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 ...وارد)لطفا نام ببرید(.......................سایر 

 

 فهرست منابع:

  ،ول جراحی شوارتزاص .1

 ،کتاب جراحی و ارتوپدی آدامز .2

 کتابهای داخلی و جراحی   .3

 فیزیولوژی گایتون .4

 


