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دانطکده 

 قالب نگارش طرح درس

 

داًؾجَیبى دشؽکی هقغغ فیشیَدبسَلَصی  :هخبعجبى     فیشیَدبسَلَصی ثیوبریْبی دعشگبُ سٌفظجلغِ اس درط  5: ػٌَاى درط 

اى اعشزاحز در اثشذا ٍ اًشْبی کالط درط ٍ سم :عبػز دبعخگَیی ثِ عَاالر فزاگیز                                       2:   سؼذادٍاحذ

ثیشب اًَری  :هذرط                              1398-99 ًین عبل دٍم: سهبى ارائِ درط

درٍط ػلَم دبیِ، فیشیَلَصی، آًبسَهی سٌِ ٍ عزٍگزدى  :هؾخص ثَدى درط دیؼ ًیبس

 

آضنایی با فیسیوپاتولوشی بیواریهای سیستن تنفسی  :هدف کلی دوره

 

 (لغِ یک ّذفجْز ّز ج: )اّذاف کلی جلغبر 

 

ًؾبًِ ّبی اخشصبصی ثیوبریْبی سٌفغی ٍ صذاّبی سٌفغی عجیؼی ٍ غیزعجیؼی را ثلذ ثبؽذ ٍ ثب رٍؽْبی سؾخیصی آسهبیؾگبّی : دٍمجلغِ 

  آؽٌب ثبؽذ

 را ثلذ ثبؽذ کٌشزل سٌفظ سَْیِ ٍ دزفیَصى، سجبدل گبسّب ٍهکبًیغوْبی : عَمجلغِ 

 

 سفغیز ًوًَِ گبسّبی خًَی را ثلذ ثبؽذدر ثذى، اًَاع اخشالالر ٍ ًحَُ هکبًیغن حفظ سؼبدل اعیذ ٍ ثبس  ًْنجلغِ 

 

ٍ  ػالئن ٍ درهبى ًبرعبیی سٌفغی را ثلذ ثبؽذ  را ثؾٌبعذ( ARDS)عٌذرٍم دیغشزط سٌفغی حبد : دّنٍاسدجلغِ 
 

 ریَی را ثلذ ثبؽذهٌفزد ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب ًذٍل را ثؾٌبعذ اًَاع سَهَرّبی ریِ : عیشدّن جلغِ

 

 :اف ٍیضُ رفشبری ثِ سفکیک اّذاف کلی ّز جلغِداُ

 

: دٍماّذاف ٍیضُ رفشبری جلغِ 

در دبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ 

 ًکبر هْن ٍ هزسجظ ثب عیغشن سٌفغی در ؽزح حبل گیزی را ثذاًذ -1

 ثبؽذًکبر هْن ٍ هزسجظ در هؼبیٌبر ثبلیٌی عیغشن سٌفغی را ثلذ  -2

اّبی سٌفغی گَػ دادُ د ٍ ثِ هٌبثغ هؼزفی ؽذُ جْز سوزیي سؾخیص صذاصَل سئَریک سؾخیص صذاّبی سٌفغی را ثلذ ثبػ -3

 ثبؽذ

 صذاّبی عجیؼی، صذاّبی غیزعجیؼی ٍ صذاّبی اضبفی را ثلذ ثبؽذ ٍ هکبًیغن ّزیک ٍ ػلل ایجبد دٍ هَرد آخز را ًبم ثجزد -4

هشٌَع سٌگی ًفظ هشٌبعت ثب ػلل گیزًذُ ّبی هزسجظ ثب آًزا ثلذ ثبؽذ ٍ کیفیشْبی  سؼزیف سٌگی ًفظ، ػلل آى، ًحَُ ایجبد ٍ -5

 را ثؾٌبعذایجبد کٌٌذُ آًْب 

 ثزخَرد هزحلِ ثِ هزحلِ ثب ثیوبر سٌگی ًفظ را ثشَاًذ ثیبى کٌذ -6

 را ثؾٌبعذهکبًیغن ایجبد عزفِ، ًحَُ سقغین ثٌذی ٍ ػلل هخشلف آًزا ثذاًذ ٍ رٍؽْبی سؾخیصی درهبًی در عزفِ هشهي  -7

 ثلذ ثبؽذ هؾخصبر درد عیٌِ غیز قلجی ٍ ػلل آًزا  -8

 ػلل هْن ٍ ؽبیغ ّوَدششی ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب ثیوبر دچبر ّوَدششی ٍ اصَل درهبى آًزا ثلذ ثبؽذ -9

ًذ حجوْب ٍ ظزفیشْبی ریَی را ثؾٌبعذ، رٍؽْبی اًذاسُ گیزی ٍ ارسیبثی آًْب را ثلذ ثبؽذ ٍ اخشالالر اًغذادی ٍ سحذیذی را ثشَا -10

 اس یکذیگز سفکیک کٌذ

 عیغشن سٌفغی آؽٌب ثبؽذ ٍ اًذیکبعیًَْبی آًْب درثب اًَاع سصَیزثزداریْب  -11

 

: عَماّذاف ٍیضُ رفشبری جلغِ 

 در دبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 

فیشیَلَصی کٌشزل سٌفظ، هکبًیغوْبی فیذثک ٍ اًَاع گیزًذُ ّبی عیغشن سٌفغی را ثؾٌبعذ  -1-3
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عشن سٌفغی را ثلذ ثبؽذ سٌگی ًفظ ًبؽی اس سحزیک ّزکذام اس گیزًذُ ّبی عی ًحَُ ثزٍس ٍ کیفیز -2-3

ًحَُ ػولکزد دیبفزاگن، ػضالر سٌفغی ٍ ػضالر هجبری سٌفغی فَقبًی در دم ٍ ثبسدم را ثؾٌبعذ  -3-3

را ثلذ ثبؽذ ( اس جولِ ؽٌز ٍ ػذم سٌبعت سَْیِ ثب دزفیَصى)هکبًیغوْبی اصلی ایجبد ّیذَکغی  -4-3

 سؼزیف ٍ ػلل ؽٌز فیشیَلَصیک در ریِ آؽٌب ثبؽذ ثب -5-3

سؼزیف ٍ ًحَُ هحبعجِ سَْیِ دقیقِ ای ٍ سَْیِ فضبی هزدُ را ثلذ ثبؽذ سَسیغ عجیؼی سَْیِ در ریِ ٍ  -6-3

 را ثلذ ثبؽذگزادیبى اکغیضى آلَئَلی ؽزیبًی چگًَگی اًشؾبر گبسّب در آلَئَل ٍ ًحَُ هحبعجِ  -7-3

 ح هٌحٌی را ثذاًذعیضى ّوَگلَثیي آؽٌب ثبؽذ ٍ ػلل ؽیفز ثِ راعز ٍ چثب هٌحٌی اًفکبک اک -8-3

 

: ًْناّذاف ٍیضُ رفشبری جلغِ 

 در دبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 

عجیؼی ثذى، هکبًیغن ٍ اًَاع اعیذّبی سَلیذ ؽذُ در ثذى ٍ عیغشن ثبفزیٌگ آؽٌب ثبؽذ  PHثب  -1-9

 ثذى را ثلذ ثبؽذ یؼیعت PHدر حفظ ( ٍلیذ آهًَیَماس جولِ سَاًبیی ثبسجذة ثیکزثٌبر ٍ ر) سأثیز عیغشن سٌفغی ٍ کلیَی  -2-9

هکبًیغوْبی ججزاى ٍ هحبعجبر آًْب در اخشالالر اعیذ ٍ ثبس در ثذى را ثذاًذ  -3-9

ػلل، ػالئن ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب اعیذٍس ٍ آلکبلَس سٌفغی را ثلذ ثبؽذ  -4-9

 ثبؽذػلل، ػالئن ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب اعیذٍس ٍ آلکبلَس هشبثَلیک را ثلذ  -5-9

 ٍ ػلل هْن اعیذٍس هشبثَلیک ثب ؽکبف آًیًَی ًزهبل ٍ ثبال را ثلذ ثبؽذًی عزم، کبرثزد آى هحبعجِ ؽکبف آًیَ -6-9

 اخشالالر هخلَط اعیذ ٍ ثبس در ًوًَِ گبسّبی خًَی را ؽٌبعبیی کٌذ ٍ ػلل آًزا ثز اعبط ػالئن ثبلیٌی ثیوبر ثیبثذ -7-9

 عجِ ٍ کبرثزد آى آؽٌب ثبؽذثب ؽکبف آًیًَی ادرار، ًحَُ هحب -8-9

 ٍ ػلل افشایؼ آًزا ثلذ ثبؽذ( ؽکبف اعوَلی)هحبعجِ اعوالر گخ  -9-9

 

: دّناسدٍاّذاف ٍیضُ رفشبری جلغِ 

در دبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ 

 فیشیَدبسَلَصی ٍ سؼزیف عٌذرٍم سجزسٌفغی حبد را ثلذ ثبؽذ -1-12

 ر سٌفغی حبد ٍ فیشیَدبسَلَصی ّز هزحلِ را ثلذ ثبؽذهزاحل عیز ثبلیٌی عٌذرٍم سج -2-12

 را ثؾٌبعذ ٍ یبفشِ ّبی دبراکلیٌیکی ثیوبری را ثذاًذ ARDSػلل ثزٍس  -3-12

 را ثلذ ثبؽذ ARDSًحَُ ثزخَرد ٍ درهبى ثیوبرهجشال ثِ  -4-12

 ٍ ادم ریَی قلجی را ثلذ ثبؽذ( ARDS)ًحَُ افشزاق ثیي ادم ریَی غیز قلجی  -5-12

 ّبی سَْیِ هکبًیکی ٍ ػبرضِ صذهِ ریَی ًبؽی اس ًٍشیالسَر آؽٌب ثبؽذ modeثب اصَل کلی سَْیِ هکبًیکی،  -6-12

 سؼزیف ًبرعبیی سٌفغی، ػالئن، ػلل ٍ اًَاع آًزا ثؾٌبعذ -7-12

 ثبؽذ ًحَُ ثزخَرد ثب ثیوبر هجشال ثِ ًبرعبیی سٌفغی، اًذیکبعیًَْبی لَلِ گذاری ٍ ؽزٍع حوبیز سٌفغی را ثلذ -8-12

 

: عیشدّناّذاف ٍیضُ رفشبری جلغِ 

 در دبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 

 ٍ ػلل آًزا ثلذ ثبؽذ ، اًَاعسؼزیف ًذٍل هٌفزد ریِ -1

 فبکشَرّبی خغز ثبلیٌی ٍ رادیَلَصیک در ثزخَرد ثب ًذٍل ریِ را ثشَاًذ ًبم ثجزد -2

 اًغز ریِ را ثلذ ثبؽذثزٍس ک رٍػ دی گیزی ٍ اقذاهبر سؾخیصی در ًذٍل ریَی ٍ رٍؽْبی دیؾگیزی اس -3

 رٍػ غزثبلگزی کبًغز ریِ ٍ اًذیکبعیًَْبی آًزا ثذاًذ -4

 آؽٌب ثبؽذثذاًذ ٍ ثب سقغین ثٌذی آى ادیذهیَلَصی کبًغز ریِ را  -5

 هؾخصبر عزعبًْبی ؽبیغ غیز علَل کَچک ریِ را ثؾٌبعذ ٍ اًَاع ٍ سفبٍر ٍ افشزاق آًْب را ثلذ ثبؽذ -6

 هغشؼذ کٌٌذُ ٍ عیز آًزا ثلذ ثبؽذ فبکشَر هؾخصبر عزعبى علَل کَچک ریِ، -7

 ػالئن ثبلیٌی عزعبًْبی ریِ را ثؾٌبعذ ٍ ثب ًحَُ هزحلِ ثٌذی سَهَر ٍ ًؾبًِ ّبی دبراًئَدالعشیک آؽٌب ثبؽذ -8

 ثب رٍؽْبی سؾخیصی ٍ سصَیزثزداری ٍ ًوًَِ گیزی در سَدُ ّبی ریِ آؽٌب ثبؽذ -9

 راى آؽٌب ثبؽذّی ثیوبثب اصَل هزحلِ ثٌذی ٍ درهبى کبًغز ریِ ٍ دیؼ آگ  -10
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 2016عغیل اعٌؾیبل  -2015ّبریغَى  :هٌبثغ

 

ٍ ثحث دیزاهَى آى  عخٌزاًی ٍ اعشفبدُ اس دبٍردَیٌز ٍ عزح عَال ثزای دبعخ در جلغِ ثؼذ :رٍػ سذریظ

 

ی صذاّبی فبیل صَر سخشِ کالط جْز حل یک ثیوبر،ؽجَیبى، ثِ داى در دبیبى جلغِ اٍل دبٍردَیٌزسحَیل  :رعبًِ ّبی کوک آهَسؽی 

هؼزفی هٌبثغ درعی  ریِ ثب اهکبًبر دخؼ صذا،

 

 

سنجص و ارزضیابی 

عبػز سبریخ  ًوزُ هَى رٍػ آسآسهَى 

- - - - کَئیش 

- - - - آسهَى هیبى دٍرُ 

ثزًبهِ داًؾکذُ دبیبى کَرط سٌفظ  20سغز چْبر جَاثی آسهَى دبیبى سزم 

 

هغبلؼِ هغبلت در دبیبى ّز  -حل هغبئل هغزح ؽذُ در کالط قجل –ثز در کالط حضَر هفیذ ٍ هَ :ار درط ٍ اًشظبرار اس داًؾجَهقزر

غیزحضَری صذاّبی ریِ ثب گَػ دادى ثِ فبیل هؼزفی ؽذُ صذاّبی سٌفغی  ، یبدگیزی سکویلیکالط
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 جدول زهانبندی درس

: روز و ساعت جلسه 

 

وسیله کوک  روش تدریس هدرس جلسه هوضوع هر جلسه

 آهوزضی

1  
 

   

سَْیِ ٍ دزفیَصى ٍ سجبدل گبسّب،  2

 کٌشزل سٌفظ
 

دکشز ثیشب 

 اًَری

عخٌزاًی ٍ اعشفبدُ اس 

 دبٍردَیٌز

 کبهذیَسز ٍ دزٍصکشَر

ًؾبًِ ؽٌبعی اخشصبصی  3

ثیوبریْبی سٌفغی، صذاّبی 

سٌفغی عجیؼی ٍ غیزعجیؼی، 

 رٍؽْبی سؾخیصی آسهبیؾگبّی

کشز ثیشب د

 اًَری

عخٌزاًی ٍ اعشفبدُ اس 

ًز ٍ فبیل صَسی دبٍردَی

 صذاّبی ریِ

کبهذیَسز ٍ دعشگبُ 

دخؼ صَر ٍ 

 دزٍصکشَر

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

 سؼبدل اعیذ ٍ ثبس 8
 

دکشز ثیشب 

 اًَری

عخٌزاًی، اعشفبدُ اس 

 دبٍردَیٌز، عزح عَال

کبهذیَسز ٍ دزٍصکشَر 

 ٍ سخشِ عفیذ کالط

9  
 

   

10  
 

   

11  
 

   

12  
 

   

13  
 

   

 سَهَرّبی ریِ 14
 

دکشز ثیشب 

 اًَری

عخٌزاًی ٍ اعشفبدُ اس 

 دبٍردَیٌز

 کبهذیَسز ٍ دزٍصکشَر

15 
 

عٌذرٍم دیغشزط سٌفغی حبد 

(ARDS) ًبرعبیی سٌفغی  ٍ 

دکشز ثیشب 

 اًَری

عخٌزاًی ٍ اعشفبدُ اس 

 دبٍردَیٌز

 کبهذیَسز ٍ دزٍصکشَر
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درس ت ارزشيابي طرح چك ليس

 

 96-97 : سال تحصیلی دوم نیوسال             ثیشب اًَری : هدرس نام و نام خانوادگی

 فیسیوپاتولوشی بیواریهای تنفسی: نام درس             :  اریخ بررسی ت

 

 

 نمره چك ليست نمره كسب شده موضوع رديف

 1   هؾخص ثَدى ػٌَاى درط 1

 1  هؾخص ثَدى هخبعجبى 2

 2  هؾخص ثَدى سؼذاد ٍاحذ 3

 1  ارائِ درطهؾخص ثَدى سهبى  4

 1  هؾخص ثَدى ًبم هذرط 5

 1  هؾخص ثَدى  درط دیؼ ًیبس 6

 5  هؾخص ثَدى ّذف کلی دٍرُ 7

 4  (ّز جلغِ یک ّذف )هؾخص ثَدى اّذاف کلی جلغبر  8

 6  هؾخص ثَدى اّذاف ٍیضُ رفشبری ثِ سفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ 9

 4  ػبیز سؼذاد جلغبر ثب سَجِ ثِ هیشاى ٍاحذر 10

 4  هؾخص ثَدى هٌبثغ هَرد اعشفبدُ 11

 4  هؾخص ثَدى رٍػ سذریظ 12

 4  هؾخص ثَدى رعبًِ ّبی کوک آهَسؽی 13

 4  اًجبم کَئیشثزای ارسؽیبثی داًؾجَیبى  14

 4  اًجبم آسهَى هیبى دٍرُ ثزای ارسؽیبثی داًؾجَیبى 15

 4  ایبى سزم ثزای  ارسؽیبثی داًؾجَیبىاًجبم آسهَى ح 16

 50 مرهجمع ن

  نمره نهايي


