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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 )برای يک جلسه درسي(  Lesson Planفرم طرح درس روزانه يا  

 مشخصات کلي

 2بیماریهای داخلی جراحی  :عنوان درس

آناتومی و فیزیولوژی کبد و  :اين جلسهموضوع  

 مجاری صفراوی 

 1  :شماره طرح درس

 1اریهای داخلی جراحی بیم :پيش نياز

 دقیقه 45 :مدت جلسه

 هوشبری  4دانشجویان ترم  :گروه مخاطب

 نفر 20 :تعداد فراگيران

 (8-10شنبه ها) :تشکيل کالستاريخ  

 محیط اسکای روم  :مکان تشکيل کالس

                                                                               :اهداف کلي

 یهوشیدر جهت شناخت و درك بهتر روشهای ب یاطفال و مامائ هاییماری, بیو جراح یبا اصول طب داخل یکل ییآشنا (1

 

 رود:از فراگیر انتظار می رسدر پایان د :حرکتي( –حيطه شناختي، عاطفي و رواني    ه)در س اهداف رفتاری

 :ی شناختيحيطه الف(  

 دهد  حیرا بشناسد و توض یصفراو یکبد و مجار  ستمیس یولوژیزیو ف ی(آناتوم1

 کبد را شرح دهد. ی(بافت شناس2

 دهد. حیصفرا در کبد را توض لی( نحوه تشک3

 را داشته باشد یصفراو یکبد و مجار ستمیاختالل در س یدر بررس یکیزیف ناتیانجام معا یی(توانا4

 (بیماری هپاتیت را بشناسد.5

 دهند حیرا توض هپاتیت یدرمان عمومدر پایان دوره آموزشی دانشجو قادر باشد ( 6

 سدیبنو هپاتیتمبتال به  مارانیمقاله در رابطه با آموزش به ب کی ،یدوره آموزش انیقادر باشد پس از پا ری( فراگ7

 .با هم مقایسه کند را ( B ،C ،A ،Eهپاتیت  )هپاتیتانواع ( 8

 دهند. شرح را Cمبتال به هپاتیت بیمار مراقبت پرستاری در ( 9

 دینما ری% صحت تفس 90با را  هپاتیتآزمایشگاهی بیمار مبتال به  جینتا یدوره آموزش انیقادر باشد پس از پا ریفراگ( 10

 ی نگرشي، عاطفيحيطه ب(  

  .کند شرکت کامل عالقه با و فعاالنه گروهی کار در (2
 .بشوید حیصح کیرا با تکن شی، دستهاBهپاتیت مبتال به  ماریقبل از هر تماس با ب ریفراگ (3

  ی رواني حرکتيحيطهج( 

 توانا باشد.در گروه برای ابراز عقیده  (4
 اجرا نماید.خطا  % 5را با حداکثر بعد از جراحی کله سیستکتومی اقدامات درمانی در بیمار  یدوره آموزش انیقادر باشد در پا ریفراگ (5
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 :(مناسب (های)هرسان  انتخاب) ناسب با اهداف موضوع تدريست پيش بيني فضا و وسايل آموزشي م

 محیط اسکای روم   -نرم افزار ادابی کانکت

 : های تدريسروش 

              ☒ توضیحی         (T.E.D) طرح کارایی تیم    ☒خ سخنرانی پاس پرسش و    ☐ گروهی        ☐ ایفای نقش       ☐ همیاری     ☒ مشارکتی

 ☐ نمایشی

 سایر )نام ببرید(:

                     

 فراگیران باید: : مورد انتظار فراگيران رفتار ورودی

 آشنا باشند. کبد و مجاری صفراوی ستمیس یهایژگیاز و ی. با برخ1

 باشند. عملکردهای کبد آشنا. با انواع 2

 .انواع هپاتیت ها و عوارض آنها آشنا باشد . با3

 آشنا باشند.با مراحل تشکیل صفرا . 4

 : تشخيصيارزشيابي 

 د؟یکن انیرا ب کیو پاراسمپات کیسمپات ستمیس یهایژگیاز و یبرخ (1

 د؟ینام ببر دیاکه تاکنون خوانده یمورد از انواع شوك را با توجه به مطالب چند (2

   د؟یکن انیرا ب یعروق یقلب ستمیس یهایژگیاز و یبرخ (3

   40 :)دقیقه( زمان                                                                                                : آنالينارائه درس

   10 :)دقیقه( زمان                                در پایان جلسه  :گيریبندی و نتيجه جمع 

 در طول ترم  :)دقیقه( زمان         در طول ترم  : ارزشيابي تکويني

 یک هفته :)دقیقه( زمان         :فراگيران ليفاتک
 را توضیح دهید. عملکردهای مختلف کبد (1

 .دیکن یبارگزار دیو گزارش را در سامانه نو دیدر خصوص آن ارائه ده یمطالعه مورد کیداده و  حیرا توض هپاتیتاز انواع  یکی (2

 . دیکن سهیدهد را با هم مقا یرخ م هپاتیتاز انواع  کیکه به دنبال بروز هر  یعوارض (3
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