
 آقای شوععلی ًیاًام اظتاد:                رشتِ تحصیلی: پرظتاری                                                                                               ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:      گَغعٌَاى درض: 

 ظاعت 2هذت زهاى جلعِ:                                         1شوارُ جلعِ:               داًشجَ بتَاًذ آًاتَهی ٍفیسیَلَشی گَغ،رٍشْای بررظی ٍتشخیص ٍبیواریْای گَغ خارجی تشریح ًوایذ.ّذف کلی درض: 

 اّذاف ٍیصُ در پایاى کالض

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی الزم 

رٍع داًشجَ قبل از ش

ارزشیابی  -کالض

 آغازیي(

 خالصِ هحتَای درٍض
 زهاى

 )دقیقِ(

رٍغ 

 تذریط

ٍظایل کوک 

 آهَزشی

ارزشیابی در حیي 

 تذریط
 ارزشیابی تکویلی فعالیتْای فراگیراى

 آًبتَهی ٍفیسیَلَشی گَش را تشریح ًوبیذ

تشخیص اختالالت شٌَایی ٍتعبدل را ، رٍشْبی ثررسی شٌَایی 

 تَضیح دّذ

 اٍتیت خبرجی را تشریح ًوبیذثیوبری 

 اٍتیت خبرجی ثذخین راتَضیح دّذ

 تَدُ در گَش خبرجی را تَضیح دّذ

 اٍتیت حبد هیبًی را تشریح ًوبیذ

 اٍتیت هیبًی سرٍزرا تعریف ًوبیذ

اٍتیت هیبًی سرٍز را لیست  پبتَفیسیَلَشی،عالئن،تشخیص ٍدرهبى

 ًوبیذ

 اٍتیت هیبًی هسهي راتشریح ًوبیذ

 احی گَش را ًبم ثجرددرهبى در جر

 درهبى در جراحی گَش را تعریف کٌذ

 فرآیٌذ پرستبری ثیوبرهبستَئیذکتَهی را طرح ریسی ًوبیذ

 اتَاسکرٍز را تعریف ًوبیذ

 اتَاسکرٍز را تشریح ًوبیذ

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

 آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی گَش داخلی،هیبًی ٍخبرجی ثطَر هختصر

در گَش ّب بى استخَاًچِ پخبرجی،پردُ تواللِ گَش،هجرای )

هیبًی،شیپَراستبش،دریچِ گرد،دریچِ ثیضی،سیستن دّلیسی 

هشبّذُ،هعبیٌِ -ثررسی گَش( ٍحلسًٍی،عصت شٌَایی

ریٌِ ى رزیبثی قذرت شٌَایی،آزهَى ٍثر،آزهَثباتَسکَح،ا

 ،سبقِ هغس   شٌَایی پبسخگرام،توپبًَ ،-سٌجی ،شٌَایی

صٌذلی سیٌَزٍئیذی  شتبة یکٌَاخت ، گرافیالکترًٍیستبگوَ 

  چرخبى

 )علل،عالئن،درهبى،هراقجت پرستبری( :گَش خبرجیْبی ثیوبری

 ،عالئن،درهبى(تشخیص خبرجی ثذخین)اٍتیت 

 هیبًیتَدُ ّب در گَش خبرجی)خَش خین ٍثذخین( اٍتیت حبد 

 )علل،عالئن،تشخیص،درهبى ٍهراقجت پرستبری(

علل،عالئن،تشخیص،درهبى ٍهراقجت ) اٍتیت هیبًی سرٍز 

 هسهي هیبًیاٍتیت پرستبری(،

 )تعریف،علل،درهبى()علل،عالئن،تشخیص،درهبى(،کلستئبتَم 

درهبى در جراحی 

 (ش)تیوپبًَپالستی،اٍسیکَلَپالستی،هبستَئیذکتَهیگَ

 شذُ  فرآیٌذ پرستبری ثیوبر هبستَئیذکتَهی 

 ت(ٍ درهبى هراقج تشخیص  عالئن، )علل، اتَاسکرٍز 

 

 

07 

 دقیقه

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 ای و پایان ترم

 هٌابع: 

 



 

 شوععلی ًیا آقایًام اظتاد:                رشتِ تحصیلی: پرظتاری                                                                                               ٍاحذ                                                0/5تعذاد ٍاحذ:                                             عٌَاى درض: هفاّین                                                        

 ظاعت 2هذت زهاى جلعِ:                                          2شوارُ جلعِ:             داًشجَ بتَاًذ اختالالت گَغ داخلی را شٌاختِ ٍ فرآیٌذ پرظتاری ّرکذام را طراحی ًوایذ.ّذف کلی درض: 

 اّذاف ٍیصُ در پایاى کالض

رفتار 

ٍرٍدی)آهادگی الزم 

از شرٍع داًشجَ قبل 

ارزشیابی  -کالض

 آغازیي(

 خالصِ هحتَای درٍض
 زهاى

 )دقیقِ(

رٍغ 

 تذریط

ٍظایل کوک 

 آهَزشی

ارزشیابی در حیي 

 تذریط
 ارزشیابی تکویلی فعالیتْای فراگیراى

 بیواری حرکت را توضیح دهذ

فیسیولوشی،عالئن،تشخیص ودرهاى را ) پاتوبیواری هنیر 

 تشریح نوایذ

 توضیح دهذوزوزگوش را هختصرا 

سرگیجه وضعیتی حوله ای خوش را تشریح 

 نوایذ)علت،عالئن،تشخیص ودرهاى(

 را تعریف نوایذکسیته اتوتو

توتوکسیته ادرباره علت ، عالئن ، تشخیص و درهاى ) 

 توضیح دهذ (

 ورم آکوستیک را تشریح کنذن

 نوتوانی گوش را توضیح دهذ

 کاشت حلسوى را با استفاده شکل توضیح دهذ

 

 پرسش

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

 سرگیجِ ، گیجیهَرد  تَضیح اختالالت گَش داخلی،تَضیح در

هٌیر  ،ثیوبری حرکت)علل،عالئن،درهبى ٍهراقجت(،ثیوبریهٌیر  ،

 ، )علل ،الثیرًتیتعالئن،تشخیص ٍدرهبى هراقجت پرستبری( ، )علل

سرگیجِ ٍضعیتی حولِ ای خَش (،،تشخیص ٍ درهبى عالئن

 ،درهبى ٍهراقجت پرستبری(خین)علل،عالئن،تشخیص

 ) علل،عالئن،تشخیص،درهبى ٍهراقجت ٍپیشگیری(کسیتِ اتَتَ

 (َرم آکَستیک)علل،عالئن،تشخیص ٍ درهبى،ً

 گَش)استفبدُ از سوعک،اثسار کوک شٌَایی(ًَتَاًی 

 (هسیت ّب ٍ هعبیت استفبدُ،هَارد )تعریف، کبشت حلسٍى

 

 

 

07 

 دقیقه

 سخنرانی

بحث 

 کردن

دیتا 

 پروژکتور

 

پرسش 

و 

 پاسخ

زمان 

 دقیقه5

شرکت در بحث 

 گروهی

 

 حضور در کالس

فعالیت -

دانشجویان در هر 

 جلسه 

 

امتحانات مرحله -

 ای و پایان ترم

 هٌابع: 

 

 


