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 طرح دوره پاتوفیزیولوژی

 گروه پرستاری داخلی جراحی

فیزیولوژي پیشرفته اندامهاي مختلف بدن می تواند دانشجو را در بررسی، تشخیص اختالالت و تدوین آگاهی از 

گو و و مشارکت فعال در تاالر گفتانجام تکالیف نوشتاري و مشارکت در پرسش و پاسخ   تدابیر پرستاري مناسب آماده نماید.

ر فراگیران کمک می کند ) فعالیتهاي استاد و فراگیران در دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل و به یادگیري بهتچت روم 

 همچنین در صورت نیاز هر ماه یک جلسه حضوري جهت رفع اشکال برگزار خواهد شد. صفحات بعدي شرح داده شده است(.

 

 اجزای برنامه دوره: توصيف كلی درس و

 واحد(: يک و نيمنظری )

 هاي مختلف به شرح زیر:فیزیولوژي پیشرفته و پاتوفیزیولوژي اندام 

 سلول، غشا سلولی و اعمال آن -

 دستگاه عضالنی، اسکلتی و عصبی -

 قلب و عروق -

 دستگاه تنفس -

 دستگاه گوارش -

 دستگاه تناسلی و ادراي -

 مایعات و الکترولیتهاي بدن -

 غدد مترشحه داخلی -

 حواس ژياصول کلی و فیزیولوِ -

 خون شناسی، انعقاد و ایمنی -

  متابولیسم و تنظیم دما -

 هدف كلی: 

فراهم آوردن فرصتهاي یادگیري جهت گسترش معلومات دانشجو در مورد چگونگی اعمال دستگاههاي مختلف بدن 

 در انسان سالم و واکنش فیزیولوژیکی بدن به اختالالت دستگاههاي مزبور

 اهداف جزيی:

 د بود:نقادر خواه در پایان این دوره فراگیران

 حيطه شناختی:

 اندام هاي مختلف را شرح دهد. فیزیولوژي پیشرفته -1

 و پاتوفیزیولوژي اندام هاي مختلف را شرح دهد. -2

 ها(:حيطه عاطفی ) باورها و نگرش

 نسبت به حمایت از حقوق مددجویان متعهد باشند. -1

 د.نهاي فردي مددجویان اعتقاد داشته باشبه تفاوت -2

 .دنداشته باشمستقل باور به عنوان یک انسان  مددجوبه حقوق قانونی و اخالقی  -3

 ها(:حيطه روان حركتی )مهارت
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 طرح دوره پاتوفیزیولوژی

 گروه پرستاری داخلی جراحی

 .دهند قرار تحلیل و تجزیه مورد  پاتوفیزیولوژي اندامهاي مختلف رادر  پرستار نقشهاي -1

 د.نبا استفاده از مهارت گوش دادن و بازخورد در بحث هاي کالس مشارکت فعال داشته باش -2

 

 پيش فرضها:

 است.این دوره بر اساس پیش فرض هاي زیر ارائه شده 

 هاي یادگیري فراگیران متفاوت است.سطح دانسته ها، اهداف فردي و روش -1

فراگیران آمادگی دارند که مسئولیت یادگیري خویش را به عهده گرفته و تحت راهنمایی اساتید برنامه  -2

 هاي آموزشی خود را پیگیري نماید.

 

 وسايل كمک آموزشی:

ز ا سامانه نویدو و اسالیدهاي کامپیوتري  آموزش در گروههاي کوچک ،کتور، فیلم هاي آموزشیژوایت بورد، ویدیو پرو

 مورد استفاده در دروس فوق الذکر خواهد بود. جمله روشهاي کمک آموزشی

 

 :انوظايف فراگير

 از فراگيران انتظار می رود: 

 د.نزیر بناي علمی مناسب جهت فراگیري مطالب مورد تدریس را کسب نمای -1

 هاي مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه اي گسترش دهند.با استفاده از بحث  -2

در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته هاي پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به  -3

 این منابع داشته باشند.

مربوطه برنامه هاي آموزشی مسئولیت یادگیري هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان  -4

 خود را دنبال نمایند.

به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کالس هاي درس حضور یافته و در بحث هاي علمی شرکت  -5

 موثر داشته باشند.

 شرکت کنند. در جلسات کالسیتکالیف خود را در زمان هاي تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل  -6

 ساعات بیشتر باشد. در صورتی که غیبت بیش از حد مجاز باشد: 17/4نباید از حد مجاز غیبت در کالس  -7

 غیبت ها موجه باشد، آن واحد درسی حذف می شود. 2/1چنانچه بیش از  -الف

 چنانچه غیبت ها غیر موجه باشد نمره صفر براي آن منظور خواهد شد. -ب

 کالس و تاالر گفتگو و چت روم کنترل خواهد شد.در صورت ارائه دروس بصورت مجازي مشارکت فعال در  -8

 

 رويكرد آموزشی:

  همچنین مطالب آموزشی در سامانه نوید نیز بارگذاري خواهد شد. این درس بصورت حضوري برگزار خواهد شد.           
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 يادگيری: -روشهای آموزش

 واحد تئوری:

و با استفاده و پرسش و پاسخ  بحث و تبادل نظر ،، آموزش در گروههاي کوچکمطالب این درس به صورت سخنرانی

ارائه می شود. همچنین ساعات مصادف با تعطیلی با هماهنگی اساتید و  وسایل کمک آموزشیسامانه نوید و از 

 جبران خواهد شد. بصورت مجازي دانشجویان 

 تئوری:شيوه ارزشيابی 

 شماره تكوينی مورد ارزشيابی نمره

 %90 شرکت در آزمون پایانی 1

 %10 شرکت فعال در کالس 2

 %100 جمع 
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