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تاریخ جلسه
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 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

ودرصد آن

-1سیستم متابولیکی را از نظر آناتومیک و عملکرد
1

آناتومی و فیزیولوژی سیستم متابولیکی

فیزیولوژیک توضیح دهند.
-2انواع هورمونها و مکانیسم اثر انها را بیان نمایند.

2

بررسی و شناخت سیستم متابولیکی

-1روش بررسی و شناخت غدد مترشحه داخلی

(تاریخچه -معاینات فیزیکی -تست

(تاریخچه سالمتی ،معاینات فیزیکی ،تست های

های تشخیصی و عالئم شایع)

تشخیصی و عالئم شایع) را توضیح دهند.

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ-

ویدئوپروژکتور

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

-1عالئم کم کاری قسمت قدامی غده هیپوفیز و
درمان و مراقبت های پرستاری مربوط به آنرا

-2عالئم کم کاری قسمت خلفی غده هیپوفیز و
درمان و مراقبت های پرستاری مربوط به آنرا
اختالالت غده هیپوفیز(کم کاری
3

هیپوفیز ،آکرومگالی ،دیابت بیمزه و
سندرم )SIADH

-3عالئم پرکاری قسمت قدامی غده هیپوفیز و
درمان و مراقبت های پرستاری مربوط به آنرا

کتابخانه اي

-2حضور فعال در

-2حضور مداوم و کالس و شرکت در
منظم در کالس و مباحث درسي %5
مشارکت فعال در نمره
مباحث درسي
 -3کوئیز و پرسش و
-4مطالعه
مطالب پاسخ کالسي %15
جلسه گذشته و پاسخ نمره
به سئواالت
 -4تهیه و ترجمه
-5در صورت تمایل مقاله همراه با ارائه
حستجوي یک مقاله آن  %5نمره (در

توضیح دهند.

توضیح دهند.

-1تقویت زیربناي -1امتحانات تئوري
علمي از طریق مطالعه پایان ترم %70

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ-

ویدئوپروژکتور

در زمینه موضوعات صورت عدم تهیه
درسي از منبع معتبر و مقاله نمره این
ترجمه و ارائه خالصه قسمت جزء امتحان
اي از آن در کالس پایان ترم خواهد

توضیح دهند.

درس

-4عالئم پرکاری قسمت خلفی غده هیپوفیز و
درمان و مراقبت های پرستاری مربوط به آنرا

-6در صورت تمایل  -5ارائه کنفرانس در
ارائه کنفرانس کالسي ارتباط با موضوعات

توضیح دهند.

از مباحث درسي

بود).

درسي  %5نمره (در

اختالالت غده تیروئید (گواتر،
هیپوتیروئیدیسم ،تیروئیدیت،
4

هیپرتیروئیدیسم و سرطان تیروئید) و
اختالالت غدد پاراتیروئید (هیپو و
هیپرپاراتیروئیدیسم)

-1علل و عالئم اختالالت غده تیروئید (گواتر،

-7حضور در کالس با صورت عدم ارائه

هیپوتیروئیدیسم ،تیروئیدیت ،هیپرتیروئیدیسم و

آمادگي قبلي جهت کنفرانس نمره این

سرطان تیروئید) و درمان و مراقبت های مربوط به

شرکت در کوئیزهاي قسمت جزء کوئیز و

آنها را بیان نمایند.
-2علل و عالئم اختالالت غدد پاراتیروئید (هیپو

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

هیپرپاراتیروئیدیسم) را با ذکر عالئم و مراقبت های
پرستاری مربوطه توضیح دهند.

-1عالئم بیماری آدیسون و درمان و مراقبت های
پرستاری مربوط به آنرا بیان نمایند.
5

بیماری ادیسون ،کوشینگ و
فئوکروموسیتوما

-2عالئم سندرم و بیماری کوشینگ و درمان و سخنراني -پرسش
مراقبت های پرستاری مربوط به آنرا توضیح دهند.

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

-3عالئم بیماری فئوکروموسیتوما و درمان و
مراقبت های پرستاری مربوط به آنرا بیان نمایند.
-1انواع دیابت ،عالئم ،درمان و مراقبت های
پرستاری مربوط به آنها را توضیح دهند.
6

دیابت و انواع آن

 -2عوارض کوتاه و بلند مدت دیابت و مراقبت
های مربوط به هریک را توضیح دهند

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

کالسي

پرسش هاي کالسي
خواهد بود).

-1علل و عالئم اختالالت غده پانکراس
(پانکراتیت حاد ،صدمات و سرطان پانکراس )و
اختالالت غده پانکراس (پانکراتیت
7

حاد ،صدمات و سرطان پانکراس)-
بیماری ویلسون و آمیلوئیدوز

درمان و مراقبت های مربوط به آنها را بیان نمایند.
 -2بیماری ویلسون را از نظر اتیولوژیک و درمان
و مراقبت های موجود توضیح دهد.

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

 -3بیماری آملوئیدوز و درمان و مراقبت الزم برای
ان را بیان نمایند.
-1علل و عالئم اختالالت کیسه صفرا (کله سیتیت
حاد و مزمن و سرطان کیسه صفرا) و درمان و
اختالالت کیسه صفرا (کله سیستیت
حاد و مزمن و سرطان کیسه صفرا)-
8

اختالالت کبد (هپاتیت های ویروسی و
باکتریال ،آبسه و سرطان کبد) و پیوند
کبد

مراقبت های مربوط به آنها را توضیح دهند.
-2علل و عالئم اختالالت کبد (هپاتیت های سخنراني -پرسش
ویروسی و باکتریال ،آبسه و سرطان کبد) و درمان

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

و مراقبت های مربوط به آنها را توضیح دهند.
-3موارد استفاده از پیوند کبد و مراقبت های
پرستاری مربوط به آنرا شرح دهند.

تعریف مفاهیم مربوط به عفونت و
9

طریقه بررسی و شناخت مبتالیان به
بیماریهای عفونی

-1مفهوم پیشگیری از عفونت و بیماریهای واگیر و سخنراني -پرسش
غیرواگیر را بیان نمایند.

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

-2طریقه بررسی و شناخت بیماران عفونی را
توضیح دهند.
-1بیماریهای مقاربتی قابل انتقال مانند سیفلیس و
سوزاک  ...را توضیح دهند.
10

بیماریهای منتقله از راه جنسی و
عفونت های ویروسی

-2در مورد انواع عفونت های ویروسی و درمان و
مراقبت مربوط به آن توضیح دهند.

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

-1عفونت های باسیلی و سالمونالیی و مراقبت
های مربوط به آنها را بیان نمایند.
11

بیماریهای باسیلی و نوپدید

 -2انواع بیماریهای ناشی از باسیل و مراقبت و

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

درمان مرتبط با ان را توضیح دهند.
-1انواع جراحی ها را بیان نماید؟
انواع جراحی ها و مراقبت های قبل،
12

حین و بعد از اعمال جراحی و نقش
پرستاران در اتاق عمل

 -2نقش پرستاران را در اتاق عمل توضیح دهند؟
-3اثرات جراحی های بزرگ روی بدن و مراقبت

سخنراني -پرسش

وایت برد

و پاسخ

ویدئوپروژکتور

های پرستاری قبل ،حین و بعد از جراحی ها را
توضیح دهند؟

13

تشکیالت و وسایل مورد استفاده در
اتاق عمل

-1در مورد وسایل و تشکیالت اتاق عمل و انواع سخنراني -پرسش
روش های استریلیزاسیون توضیح دهند؟

و پاسخ

وایت برد

-2روش های الزم برای پیشگیری از عفونت در

ویدئوپروژکتور

اتاق عمل را بیان نمایند؟
-1انواع پوزیشن های حین جراحی را بیان نماید؟
14

روش های بیهوشی و داروهای مورد
استفاده

-2روش های بیهوشی و داروهای مورد استفاده را سخنراني -پرسش
توضیح دهند؟

و پاسخ

وایت برد
ویدئوپروژکتور

