فرم طرح درس فیزیوپاتولوژِی پانکراس

…………………………

درس:

نام

فیزیوپاتولوژی رشته تحصیلی :علوم پزشکی

مقطع

دانشجویان :محل
پزشکی

تحصیلی

پانکراس

فیزیوپاتولوژی

پیش نیاز :امتحان جامع علوم فراگیران :دانشجویان پزشکی

ساعات تدریس4 :ساعت

برگزاری:

دانشکده مدرس :دكتر وحید میرزائی

تعداد جلسات 2 :جلسه

تعداد دانشجو:

پایه
تعداد واحد 2 :واحد

نوع واحد :تئوری

نیمسال تحصیلی :نيمه دوم

تاریخ بروز رسانی22 :

سال تحصیلی22 :

مقدمه :در این دوره انتظار میرود دانشجویا ن بتوانند بیماریهای پانکراس را از هم افتراق دهد و عالئم بیماریهای پانکراس را ذكر كند و آزمایشهای پانکراس را تفسیر كند و
حداقل یک روش درمانی را نام ببرد
هدف كلی درس :شناخت و نگرش دانشجویان در مورد بیماریهای پانکراس
منابع اصلی درس :كتب درسی هاریسون و سیسیل

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف كلی

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :

طبقه هر

شناختی ،عاطفی ،روان حركتی)

حیطه

تست های تشخیص پانکراس را نام ببرد
تست های تشخیص پانکراتیت حاد را بیان كند
تست های تشخیص پانکراتیت مزمن را ذكر كند
2

یادگیری بیماریهای افراد مبتال به
پانکراس

نحوه برخورد با بیمار مبتال به پانکراتیت حاد را
شرح دهد
نحوه برخورد با بیمار مبتال به پانکراتیت مزمن را
بیان كند
علل هیپر آمیالزمیا را نام ببرد

روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

زمان جلسه

آموزشی

(دقیقه)

سخنرانی و
شناختی
و عاطفی

 PBLو
Small
Group
Problem,
Solving

تکالیف دانشجو

پاسخ به
ویدئو پروژكتور
و میز گرد

 021دقیقه

سواالت مطرح
شده و انجام
تکلیف

نحوه ارزشیابی
ودرصد آن

 %01حضور و
غیاب
 %01سواالت سر
كالس
 %01تکالیف
 %01امتحان
یایان ترم

تست های عملکرد اگزوكرین پانکراس را تعریف
كند
تنظیم ترشح پانکراس را تعریف كند
فیزیولوژی عملکرد پانکراس حاد را شرح دهد
تقسیم بندی صدمات پانکراس را نام ببرد

01

یادگیری پانکراتیت حاد و مزمن
(علل ،تشخیص و درمان)

علل پانکراتیت حاد را ذكر كند
عالئم پانکراتیت را بیان كند
پاتوژنز پانکراتیت حاد را تعریف كند
تستهای تشخیص پانکراتیت حاد را ذكر كند
درمان پانکراتیت حاد را نام ببرد
پیش آگهی در پانکراتیت حاد را شرح دهد
عوارض پانکراتیت حاد را نام ببرد
پانکراتیت مزمن را تعریف كند
علل پانکراتیت مزمن را نام ببرد
عالئم پانکراتیت مزمن را ذكر كند
تشخیص پانکراتیت مزمن را شرح دهد
درمان پانکراتیت مزمن را بیان كند

 %01حضور و
غیاب

شناختی
و عاطفی

سخنرانی و
 PBLو
Small
Group
Problem,
Solving

ویدئو پروژكتور
و میز گرد

 021دقیقه

پاسخ به
سواالت مطرح
شده و انجام
تکلیف

 %01سواالت سر
كالس
 %01تکالیف
 %01امتحان
یایان ترم

