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 طرح درض
 

 رٍحی دکتراهیرحعیي جؼفری تذٍیي طرح درض  تَظط :

 اٍرشاًعْای آب ٍ الکترٍلیت در کَدکاى تذ حال ػٌَاى درض:

  رزیذًت طة اٍرشاًط هقطغ درض:

 ظاػت  5/1 هذت زهاى ارائِ هطلة :

 کلیِ فیسیَپاتَلَشی پیػ ًیاز :

ی هایغ ًعثت تِ حمن کَد  اّویت زیادی اختالالت آب ٍ الکترٍلیت در کَدکاى تؼلت درصذ تاال هقذهِ :

دارد. اختالالت آب ٍ الکترٍلیت در صَرت ػذم تؽخیص تِ هَقغ ٍ درهاى تالقَُ کؽٌذُ اظت ٍ یکی از 

  ؼایؼتریي ػلل هرگ ٍ هیر در کَدکاى تِ حعاب هی آیذ.

 

 دکاىػالین ٍ درهاى دزّیذاراتاظیَى ّای ایسٍ، ّیپَ ٍ ّیپرًاترهیک در کَ آهَزغ ّذف کلی:

 

 :  (Specific Objective)اّذاف اختصاصی 
 

 اًتظار هی رٍد در پایاى ایي کالض داًؽمَ قادر تاؼذ : 

 تؼریف اًَاع دزّیذراتاظیَى راتذاًذ -1

 ػلل اختالالت ظذین را تذاًذ -2

 درهاى اًَاع دزّیذراتاظیَى را تذاًذ -3

 

 

 :  (Specific Objective Behavior)رفتارّای ٍیصُ ػیٌی 
 

SO1 
SOB1 : اظاض ػالئن تالیٌی طثقِ تٌذی کٌذتؼریف ٍ ؼذت دزّیذراتاظیَى را تر  

SOB2 : تگَیذدزّیذراتاظیَى ایسًٍاترهیک را تؼریف 



 گروه آموزشی طب اورشانس
 دانشگاه علوم پسشکی تبریس

 

SOB3:  تؼریف دزّیذراتاظیَى ّیپَ ٍ ّیپرًاترهیک را تگَیذ 

      

SO2 
SOB1: ػلل ّیپًَاترهی را در کَد  دزّیذراتِ رکر ًوایذ 

SOB2 :ر کَد  دزّیذراتِ رکر ًوایذػلل ّیپرًاترهی را د 
 

 

SO3  
SOB1 :درهاى دزّیذراتاظیَى ایسًٍاترهیک را ؼرح دّذ  

SOB2: درهاى دزّیذراتاظیَى ّیپًَاترهیک را ؼرح دّذ 

 SOB3: درهاى دزّیذراتاظیَى ّیپرًاترهیک را ؼرح دّذ 

 

 

 خط هػ آهَزغ:
 ًَع آهَزغ داًؽمَ هحَر تَدُ ٍ در آى داًؽمَ تطَر فؼال ؼرکت دارد 

 

 زهاى تٌذی : 
 دقیقِ  10     هقذهِ  

 دقیقِ 20             اًَاع دزّیذراتاظیَى

 دقیقِ  20           اختالالت ظذین                                     

 دقیقِ 40              درهاى                  

 دقیقِ 00      جوغ کل 
 

 راٌّوای هطالؼات داًؽمَ :
 .هطالؼِ ًوایذ را  هثحث فیسیَپاتَلَشی اب ٍ الکترٍلیت

 

 راٌّوای اظتاد: 
 ترای تَفیق در آهَزغ رػایت ًکات زیر تَصیِ هی گردد: 

 داًؽمَیاى را درقالة پرظػ ٍ پاظخ در تحث ؼرکت دّذ  -1
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 درپایاى کالض درض را جوغ تٌذی ًوایذ -2

 هی تاؼذ اطالع دّذ  (MCQ)ُ اهتحاى کِ تصَرت چْارحَاتی ًحَ -3

 

 رٍغ آهَزغ :  
 خَاّذ تَد Large Groupپرظػ ٍپاظخ ، تحث 

 

 اهکاًات ٍ ٍظایر هَرد ًیاز : 
 Power Pointکاهپیَتر ، پردُ اکراى ، 

 

 ارزؼیاتی : 
 در پایاى دٍرُ تصَرت  

  (MCQ)ظَال چْار جَاتی  -1
 

 

 هٌاتغ :
Essential Nelson  ٍRosen’s Emergency Medicine    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


