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آدرس گروه اینترنتی درس:
ایویل گروه اینترنتی:

شرح درس:
در ايي درض داًؽجَ با اصَل ٍ هفاّين هرالبت ّای ٍيصُ پرظتاری دظتگاُ عرٍق ٍ عضالًی اظکلتی ،آظيب ؼٌاظی ٍ پاتَژًزس آًْزا
آؼٌا ؼذُ ٍ تَاًايی الزم در ٌّگام ارائِ هرالبت بِ هذدجَياى ٍ بيواراى را کعب هیًوايذ.

اَداف کلی درس:
در پاياى از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:

هطالب ياد گرفتِ ؼذُ در هراقثتّای ٍیژُ از تیواراى هثتال تِ اختالالت دستگاُ عرٍق ٍ عضالًی اسکلتی را بِ کار گيرد.

اَداف رفتاری:
داًؽجَ پط از پاياى درض بايعتی لادر باؼذ بطَر کاهل ٍ صحيح:
 -1آًاتَهی ٍ فيسيَلَشی دظتگاُ عرٍق ٍ عضالًی اظکلتی را ؼرح دٌّذ.
ً -2حَُ بررظی ٍ ارزيابی بيواراى هبتال بِ اختالالت عرٍلی ٍ عضالًی اظکلتی را تَضيح دٌّذ.
 -3پاتَفيسيَلَشی ،عالئن ً ،ؽاً ِ ّا ٍ درهاى بيواراى با اختالالت عرٍلی( دايعکؽي ٍ آًَريعن آئَرت ،اًعذادحاد ٍريزذی ٍ ؼزرياًی
ٍ )....را بياى کٌٌذ.
 -4پاتَفيسيَلَشی ،عالئن ً ،ؽاًِ ّا ٍ درهاى بيواراى با اختالالت عضالًی اظکلتی (آهپَتاظيَى ترٍهاتيز ،،اًزَاش ؼکعزتگی ّزای
هْن ٍ  )......را بياى کٌٌذ.
 -5هراقثت ّای ٍیژُ تیواراى هثتال تِ اختالالت عرٍقی در تخش هراقثت ّای ٍیژُ را طراحی ٍ اًجام دٌّذ.
 -6هراقثت ّای ٍیژُ تیواراى هثتال تِ اختالالت عضالًی اسکلتی در تخش هراقثت ّای ٍیژُ را طراحی ٍ اًجام دٌّذ.

شیًٌ تدریس:
ایي درس تا استفادُ از رٍش ّای سخٌراًی ،ت حث در گرٍُ ّای کَچک ٍ تا رٍیکرد تفکر اًتقادی ٍ هتورکس تر حل هالا ِ ارا لِ خَاّلذ لذ.
داًشجَیاى در هَرد سَاالت طرح ذُ در کالس تِ جاتجَ پرداختِ ٍ در جلاات آیٌذُ در هَرد آى تحث ٍ تثادل ًظر خَاٌّذ دا ت.
ابسار مًرد ویاز تدریسٍ :سای کوک آهَز ی ٍایت ترد ٍ  ، power pointکاهپیَتر -کتاب-هقاالت هی تا ٌذ.
تکالیف :ارایِ سویٌار تر اساس جذیذ تریي هٌاتع
تاريخ تحَيل تکاليف :در جلعات کالض درض اظت ٍ ارا ِ تکا یف تصَرت یک ًاخِ پاٍرپَیٌت است.

وحًٌ ارزشیابی داوشجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزشیابی:
 -1اهتحاى پاياى ترم طبك برًاهِ آهَزغ داًؽکذُ. ،برگسار خَاّذ ؼذ ً.تايج ارزؼيابی داًؽجَياى درپايزاى دٍرُ تَظز هعزوَل
درض اعالم خَاّذ ؼذ..فرصت اعتراض بِ ًورُ حذاکثر ظِ رٍز بعذ از اعالم ًورُ در ظايت يا بَرد گرٍُ اظت.
الف) در طًل ديرٌ (کًئیس ،تکالیف،امتحان میان ترم )...
ارائِ هطالب در هَضَعات تعييي ؼذُ در کالض درض بصًرت ظويٌار بارم:
ب) پایان ديرٌ :اهتحاى

25

بارم70 :

ج)حضَر فعال درکالض بارم5 :

سیاستَا ي قًاویه ديرٌ:
ًحَُ ترخَرد تا غیثت ٍ تاخیر در کالس،عذم اًجام تکا یف ٍ سایر هَارد:
 -1رعایت ًظن ٍ ترتیة ٍ اصَل اخالق پرستاری در کالس درس ا ساهی است.
 -2حضَر هرتة ٍ توَقع داًشجَ در کالس درس ا ساهی ٍ درصَرت عذم حضَر هٌظن در کالس هشوَل هقررات زیر خَاّذ ذ:

ا ف-غیثت تیش از حذ هجلاز ( 4/11سلاعلات کالس) تاعث هحرٍهیت داًشجلَ از رکت در اهتحلاًلات ذُ ٍ تایذ ٍاحذ درسی هجذداً تکرار
َد.
ب -غیثت کوتر از  4/11در صَرت غیر هجاز تَدى هٌجر تِ کار ًورُ ( تِ ازای ّر غیثت ً 1ورُ ) خَاّذ ذ
ج -در صَرت دا تي تأخیر تیش از  10دقیقِ از داًشجَ اًتظار هی رٍد کِ از ٍرٍد تِ کالس اجتٌاب ٍرزیذُ ٍ تذیي ٍسیلِ در حفظ ًظن کالس
سْین تا ذ.
از داوشجً اوتظار میريد:
- 1حضَر بوَلع ٍ بذٍى غيبت در کالظْای ًظری ٍ کٌفراًعْای داًؽجَيی داؼتِ باؼذ
- 2هطا عِ هطا ة قث از کالس ٍ هرٍر آى تعذ از کالس ٍ در بحثْای گرٍّی فعاالًِ ؼرکت داؼتِ باؼذ.
- 3تکاليف تعييي ؼذُ را در هَعذ همرر تحَيل دّذ.
- 4جاتجَ ٍ هطا عِ در هَرد سَاالت طرح ذُ در کالس ٍ ظِ تا از جذيذتريي هٌابع ٍ ظايتْای هعتبر علوی اظتفادُ ٍ هعرفی ًوايذ.
- 5هعوَليت يادگيری خَد را بِ عْذُ گرفتِ ٍ تحت ًظر اظتاداى هربَطِ برًاهِ ّای آهَزؼی خَد را دًبال ًوايٌذ.
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