دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده پزشکی
طرح درس روزانه lesson plan
نیمسال  /سال تحصیلی95-96:

تاریخ ارائه درس:

رشته /دوره:قلب

نوع درس :نظری

عملی

نام درس (واحد):قلب

نام مدرس :دستیار سال سه قلب و عروق

تعداد دانشجو:میانگین  15نفر

مدت زمان کالس 105 :دقیقه

 50دقیقه

عنوان جلسهHypertension :
منبع یا منابع اصلی جلسه :منابع آزمون دستیاری
Harrison’s Principles of Internal Medicine/19 th edition/McGrawHill/2015
Cecil Essentials of Medicine/9 th edition / W.B.Saunders /2015
منبع یا منابع فرعی جلسه:
امکانات آموزشی :پاورپوینت و ماژیک و وایت بورد
] :Commented [D1آنچه برای یادگیری بهتر این جلسه الزم است

پیش نیاز جلسه:انواع فشار خون و مکانیسم آنها را بداند

] :Commented [D2پرسش و پاسخ -کوییز

نحوه ارزشیابی پیش نیاز :ارزشیابی با طرح چند سوال در
ابتدای جلسه

هدف کلی جلسه :نحوه ی برخورد با بیمار مبتال به فشارخون
] :Commented [D3نمونه افعال قابل اندازه گیری

اهداف اختصاصی:

توضیح دهد

دانشجو در پایان باید بتواند:

شرح دهد
بیان کند
نام ببرد
فهرست کند

 Essential HTN .1را تعریف کند و مکانیسم های آن را شرح دهد.
 .2علل شایع  Secondary HTNرا بیان کند.

طبقه بندی کند

 .3نحوه ی صحیح اندازه گیری  BPرا بیان کند.

تجزیه و تحلیل نماید

 Pre HTN , HTN .4و  Stageها را تعریف کند.

محاسبه کند

 .5موارد مهم شرح حال و معاینه فیزیکی در بیمار مبتال به  HTNرا بیان کند.

تفسیر کند
ارزیابی نماید
ارائه نماید
نقدکند

انجام دهد

 .6موارد پاراکلینیک و آزمایشات اولیه ضروری درخواستی در بیمار مبتال به  HTNرا ذکر کند.
 .7موارد ضروری  Lifstyle Modificationدر بیمار مبتال به  HTNرا نام ببرد.
 .8داروهای خط اول  HTNرا نام ببرد.
 .9داروهای دیورتیک مورد استفاده جهت کنترل  HTNرا نام ببرد و موارد استفاده و عدم استفاده ی آن را بیان کند و عوارض جانبی آن
را شرح دهد.
 .10داروهای دسته  ARBs ، ACEIپر کاربرد جهت کنترل  HTNرا نام ببرد .عوارض جانبی و موارد انتخابی استفاده و همچنین موارد
عدم منع مصرف را ذکر کند.
 .11داروهای دسته دارویی  CCBکه برای کنترل  BPکاربرد دارند بیان کند .معایب و مزایا را ذکر کند و عوارض جانبی و موارد عدم منع
مصرف را توضیح دهد.
 .12داروهای خط دوم کنترل  BPرا نام ببرد و نحوه ی افزایش دوز و اضافه کردن دارو را شرح دهد.

 .13دوز مناسب داروها و حداکثر دوز قابل استفاده هر دارو را براساس  JNC8بیان کند.
کند.اصفهان – دانشکده پزشکی
پزشکی
 .14اهداف درمانی کنترل  BPدر گروه هایدانشگاه
علوم بیان
مختلف را
 .15اورژانس های  HTNرا تعریف کند و داروهای انتخابی مورد استفاده را ذکر کند.

] :Commented [D4سخنرانی

روش تدریس :سخنرانی و بحث .پرسش و پاسخ در انتهای جلسه

پرسش و پاسخ
حل مساله ،اکتشافی ،پروژه
مباحثه
گروه کوچک

زمان بندی جلسه:
مقدمه:

یادگیری فردی
آزمایشی ،نمایشی ،تمرین
ایفای نقش ،گردش علمی
روش تلفیقی
]( :Commented [D5معرفی درس ،نحوه آماده سازی ،جلب توجه
فراگیران ،بیان ارزش و اهمیت درس)
]( :Commented [D6زمان اختصاص داده شده به هر قسمت محتوا
متناسب با اهداف دوره با در نظر گرفتن  20دقیقه تدریس و  2تا 5دقیقه
استراحت (
]( :Commented [D7نحوه جمع بندی مثال از طریق طرح مسأله یا
 ،Caseمرور کلی)
] :Commented [D8پرسش و پاسخ -کوییز
]( :Commented [D9از میان اهداف فوق مواردی که ضروری تر می
باشد و یا یادگیری آن توسط دانشجو مشکل می باشد ،در کالس تدریس
می شود .مابقی به عنوان تکلیف دانشجویان جهت مطالعه خارج کالس
مشخص شود .در این قسمت می توانید از حل مسأله ،تعیین تکلیف و یا
هر فعالیتی که به یادگیری بیشتر کمک کند ،استفاده کنید).

مدت زمان:
 10دقیقه

محتوای اصلی:

مدت زمان 70 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری:

مدت زمان20:

ارزشیابی جلسه :از طریق طرح یک  Caseو نوشتن دستورات پزشکی
تکالیف دانشجو:
مطالعه ی مبحث از رفرنس و نوشتن نسخه ی بیمار مبتال به HTN

