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 ظاعت3:مدت زمان جلعٍ                                                                   1:شمارٌ جلعٍ               .                                       داوشجً  قادر باشد  مداخالت پرظتاری در بیماری دیابت  را شرح دَد: کلی درض  َدف

 پایان کالض اَداف يیصٌ در

رفتار يريدی 

آمادگی الزم )

داوشجً قبل از شريع 

ارزشیابی _کالض

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريض
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريغ تدریط

يظایل کمک 

 آمًزشی

ارزشیابی درحیه 

 تدریط

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :بتوانذ دانطجو ببیذ

بیوبسی دیببت، عالئن و  -

هعیبسهبی تطخیص  و 

 .دسهبى آى سا توضیح دهذ

سوضهبی کنتشل ، دسهبى ،  -

هذاخالت پشستبسی و 

آهوصش به بیوبس دیببتی سا 

 .بیبى کنذ

پشسص 

و 

 پبسخ

 صهبى 

 دقیقه 5

 تعشیف بیوبسی دیببت -

 عالئن و هعیبسهبی تطخیص  بیوبسی  -

 بسهبی  دسهبى  بیوبسیهعی-

 هذاخالت پشستبسی  -

 آهوصش به بیوبس دیببتی  -

505 

 دقیقه

 سخنشانی  -

 بحث گشوهی -

 دیتب  پشوطکتوس  -

 

پشسص 

و 

 پبسخ

 صهبى 

 دقیقه 50

ضشکت دس  -

بحث 

 گشوهی

 

فعبلیت  -

دانطجویبى دس 

 هش جلسه        

ا هتحبنبت  -

هشحله ای و 

 پبیبى تشم

 

 ظاعت 2:جلعٍ مدت زمان                                                                   2:شمارٌ جلعٍ                     .                        جً بتًاود مداخالت پرظتاری در اختالالت غدٌ آدروال را تًضیح دَدداوش: َدف کلی درض 

 پایان کالض اَداف يیصٌ در

رفتار يريدی 

 آمادگی الزم)

داوشجً قبل از شريع 

ارزشیابی _کالض

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريض
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريغ تدریط

يظایل کمک 

 آمًزشی

ارزشیابی درحیه 

 تدریط

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :بتوانذ دانطجو ببیذ

کن کبسی و  پشکبسی غذه  -

آدسنبل فئوکشوهوسیتوهب، 

دسهبى و هذاخالت پشستبسی 

 .دهذسا توضیح 

پشسص 

و 

 پبسخ

 صهبى 

 دقیقه50

تعشیف ،تظبهشات ببلینی، تطخیص و دسهبى دس سنذسم   -

 کوضینگ

هذاخالت پشستبسی و آهوصش به بیوبس  هبتال به سنذسم  -

 کوضینگ 

 تعشیف  تظبهشات ببلینی، تطخیص و دسهبى دس بیوبسی آدیسوى  -

 هذاخالت پشستبسی آهوصش به بیوبس دس بیوبسی آدیسوى   -

 تعشیف تظبهشات ببلینی، تطخیص  و دسهبى  فئوکشوهوسیتوهب   -

 هذاخالت پشستبسی و آهوصش به بیوبس دس  فئوکشوهوسیتوهب   -

500 

 دقیقه

 سخنشانی  -

 بحث گشوهی -

 دیتب پشوطکتوس  -

 

پشسص 

 و

 پبسخ

 صهبى 

 دقیقه50

ضشکت  -

دسبحثهبی 

 گشوهی

 

فعبلیت  -

دانطجویبى 

 دسهش جلسه        

نبت اهتحب -

هشحله ای 

 وپبیبى تشم

 



 ظاعت 2:مدت زمان جلعٍ                                                                3:شمارٌ جلعٍ           .                                       داوشجً بتًاود مداخالت پرظتاری در بیماریُای غدٌ پاراتیريئید را شرح دَد: َدف کلی درض 

 اَداف يیصٌ درپایان کالض

رفتار يريدی 

آمادگی الزم )

داوشجً قبل از شريع 

ارزشیابی _کالض

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريض
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريغ تدریط

يظایل کمک 

 آمًزشی

ارزشیابی درحیه 

 تدریط

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :دانطجو ببیذ بتوانذ

پشکبسی و کن کبسی غذه  -

وئیذ سا بب رکش عالئن پبسا تیش

 .بیبى کنذ

دسهبى و هذاخالت  -

پشستبسی دس اختالالت غذه 

 .پبساتیشوئیذ سا ضشح دهذ

پشسص 

و 

 پبسخ

 5صهبى 

 دقیقه

تعشیف ،تظبهشات ببلینی، تطخیص و دسهبى دس پشکبسی وکن   -

 کبسی پبساتیشوئیذ

 

هذاخالت پشستبسی و آهوصش به بیوبس دس پشکبسی وکن کبسی   -

 پبساتیشوئیذ

505 

 دقیقه

 سخنشانی  -

 بحث گشوهی -

 دیتب پشوطکتوس  -

 

پشسص 

 و

 پبسخ

 صهبى 

 دقیقه50

ضشکت دس  -

 بحث گشوهی

 

فعبلیت  -

دانطجویبى دس هش 

 جلسه        

اهتحبنبت هشحله  -

 ای و پبیبى تشم

 

 

 ظاعت 2:مدت زمان جلعٍ                                                               4:شمارٌ جلعٍ                             .                    جً  قادر باشد  مداخالت پرظتاری در اختالالت غدٌ تیريئید ر ا شرح دَدداوش: َدف کلی درض 

 پایان کالض اَداف يیصٌ در

رفتار يريدی 

الزم  آمادگی)

داوشجً قبل از شريع 

ارزشیابی _کالض

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريض
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريغ تدریط

يظایل کمک 

 آمًزشی

ارزشیابی درحیه 

 تدریط

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :دانطجو ببیذ بتوانذ

پشکبسی و کن کبسی غذه  -

تیشوئیذ سا بب رکش عالئن ضشح 

 .دهذ

وئیذ و گواتش ، سشطبى تیش -

 .تیشوئیذیت سا  توضیح دهذ

سوضهبی تطخیصی ، دسهبى   -

و هذاخالت پشستبسی و آهوصش 

به بیوبس دس اختالالت هزکوس سا 

 . به تفکیک بیبى کنذ

 

پشسص 

 و

 پبسخ 

صهبى 

 دقیقه50

تعشیف ،تظبهشات ببلینی، تطخیص و دسهبى دس پشکبسی و کن  -

 کبسی تیشوئیذ

بیوبس دس پشکبسی وکن کبسی  هذاخالت پشستبسی و آهوصش به  -

 تیشوئیذ  

تعشیف ،تظبهشات ببلینی، تطخیص و دسهبى د گواتش ، سشطبى  -

 تیشوئیذ ، تیشوئیذیت 

هذاخالت پشستبسی و آهوصش به بیوبس دس گواتش ، سشطبى   -

 تیشوئیذ ، تیشوئیذیت 

500 

 دقیقه

 سخنشانی  -

 بحث گشوهی -

 دیتب پشوطکتوس  -

 

پشسص 

و 

 پبسخ

 صهبى 

 دقیقه50

ضشکت دس  -

بحث 

 گشوهی

 

فعبلیت دانطجویبى  -

 دس هش جلسه

پبسخگویی به  -

 سواالت طشح ضذه

 تشجوه و اسائه هقبله         -

 اهتحبنبت هشحله ای و

 پبیبنی

 

 



 

 ظاعت 1:مدت زمان جلعٍ                                                            5 :شمارٌ جلعٍ                               .                      مداخالت پرظتاری در اختالالت غدٌ َیپًفیس را بیان کىد بتًاود باید  داوشجً :َدف کلی درض 

 اَداف يیصٌ درپایان کالض

رفتار يريدی 

آمادگی الزم )

داوشجً قبل از شريع 

ارزشیابی _کالض

 (آغازیه

 خالصٍ محتًی دريض
 زمان

 (دقیقٍ)
 ريغ تدریط

ظایل کمک ي

 آمًزشی

ارزشیابی درحیه 

 تدریط

فعالیتُای 

 فراگیران

 ارزشیابی

 تکمیلی

 :دانطجو ببیذ بتوانذ

پشکبسی و کن کبسی غذه  -

هیپوفیض سا بب رکش عالئن ضشح 

 .دهذ

دسهبى و هذاخالت پشستبسی  -

دس پشکبسی و کن کبسی سا ضشح 

 .دهذ

پشسص 

 و

 پبسخ 

 صهبى 

5 

 دقیقه

تطخیص و دسهبى دس پشکبسی و کن  تعشیف ،تظبهشات ببلینی،

 کبسی غذه هیپوفیض 

هذاخالت پشستبسی و آهوصش به بیوبس دس پشکبسی وکن کبسی    -

 غذه هیپوفیض  

  

50 

 دقیقه

 سخنشانی  -

 بحث گشوهی -

 دیتب  پشوطکتوس  -

 

پشسص 

و 

 پبسخ

 صهبى 

 دقیقه 5

ضشکت  -

دس بحث 

 گشوهی

 

فعبلیت  -

دانطجویبى دس 

 هش جلسه

و اسائه تشجوه  -

 فشاینذ ببلینی

 اهتحبى پبیبنی -
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