
   

 بسمٍ تؼالی

 

 زاد اسالمی ياحد وجف آبادآداوشگاٌ 

 پسشکیداوشکدٌ 

 1399-1400فرم طرح درس گريٌ پیش بالیىی پسشکی در ویمسال ديم سال 

 يیريس شىاسی  وام درس:

 وظری  وًع ياحد:                             1تؼداد ياحد: 

 ػمًمی ػلًم پایٍ/پسشکی رشتٍ تحصیلی:مقطغ ي 

 وداردپیشىیاز : يس د

 21/4/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:      - تاریخ امتحان میان ترم:

 ریسی شُیدیمؼصًمٍ سادات دکتر :   مدرس

                                               (مجازی صًرت بٍ) سیما ساماوٍ:  کالس مکان

 13:30 -15ساػت کالس :ديشىبٍ                ريز کالس : 

                                                  Masumeh.shahidy@yahoo.com: الکتريویکی پست آدرس

 

 ّا اًَاع ٍیرٍض رٍغ ّای تؽخیص ٍ درهاًیاًَاع ٍیرٍض ّا ٍ آؼٌایی داًؽجَ تا  ّذف کلی:
 

   اّذاف اختصاصی:

 قادر خَاّذ تَد:در پایاى دٍرُ داًؽجَ 

 

 حیغِ ؼٌاختی:

 را تیاى ًوایذ. ٍیرٍض ّا تیواری ّای هرتَط تِ-1

 را تیاى ًوایذ. اًَاع ٍیرٍض ّا را تا ٍیصگی ّای هرتَعِ-2

 ّای هختلف را تَضیح دّذ. اًَاع ٍیرٍض رٍغ ّای تؽخیص ٍ درهاًی-3

 

 حیغِ عاعفی:

 در تحث ّای گرٍّی ؼرکت ًوایذ.-1

 ّوکالظاى خَد تحث ٍ گفتگَ ًوایذ. در هَرد هثاحث هغرح ؼذُ در کالض هغالعِ ًوَدُ ٍ تا-2

 تکالیف خَد را تِ دقت ٍ در هْلت تعییي ؼذُ اًجام دّذ.-3

 

 حیغِ هْارتی:

 اًجام دّذ. را ٍیرٍض ّاتِ رٍؼْای تؽخیص تیواری ّای هرتَط -1

 را تٌَیعذ.ٍیرٍظی آزهایػ ّای الزم جْت تؽخیص تْتر تیواری ّای -2

 را تٌَیعذ. دارٍّای هَرد ًیاز تر اظاض ًَع تیواری-3
 



   

 اظتاد: چگًَگی فعالیت

 -5. رّي ظیالعازی ترای ظؤال عرح -4جذیذ. درض هعرفی -3داًؽجَ. ٍتکالیف هعائل ٍتررظی قثل ازدرض پرظػ -2. حضَرٍغیاب -1

 از درخارج اًجام جْتجَ داًؽ تِ تکالیف ارائِ-7. درکالض ؼذُ ارائِ هغالة تٌذی جوع -6 هعایٌات تیاى ؼذُ در کالض دراًجامجَ داًؽ ایتّذ

 .کالض

 ایفای ًقػپرظػ ٍ پاظخ، ظخٌراًی، ؼیَُ تذریط: 

 پاٍرپَیٌت ٍظایل کوک آهَزؼی: 
 

 پاظخ تِ ظَاالت هغرح ؼذُ داًؽجَ:ٍتکالیف  فعالیت

 ًورُ(. 11ًورُ(، آزهَى پایاى ترم ) 8ًورُ(، آزهَى هیاى ترم ) 2تحقیقات هرتثظ ) ًحَُ ارزیاتی داًؽجَ:

 

 . (يزارت خاوٍ باشدتًسط تًجٍ: سر فصل دريس باید طبق سر فصل َای ارائٍ شدٌ )جديل زماوبىدی درس  

 رئًس مطالب تاریخ ردیف

 تررظی ظاختواى  ٍیرٍض ّا 11/11/1944 1

 تکثیر ٍیرٍض ّا 13/11/1944 2

 ٍاکٌػ هتقاتل تیي ٍیرٍض ّا ٍ ظلَل هیستاى 12/11/1944 3

 پاتَشًس تیواری ّای ٍیرٍظیهراحل  11/1/1011 4

 پاظخ ّای ایوٌی هیستاى ٍ راّْای فرار ٍیرٍض ّا از ظیعتن ایوٌی 19/1/1011 5

 داريَای ضد يیريسی 91/1/1011 6

 ياکسهٍ  ؼٌاظایی ٍ تؽخیص ٍیرٍض ّاَ 1/1/1011 7

 آدوًيیریدٌي  پاري يیریدٌ 19/1/1011 8

 ًمايیريسپاپیلٍ  پًلیًمايیريس 11/1/1011 9

 َرپس يیریدٌ 12/1/1011 10

 پاکس يیريس 9/9/1011 11

 اًَاع ّپاتیت 11/9/1011 12

 کالسی، آستر ي بًروا يیریدٌپیکَرًاٍیریذُ ٍ  12/9/1011 13

 يیريس َای مىتقلٍ بٍ يسیلٍ بىد پایان ي جًودگانٍ  ي ريتايیريس رئً 10/9/1011 14

 پارامیکسًيیريسٍ  ايرتًمیکسًيیريس 91/9/1011 15

 رترييیریدٌي  رابدييیريسي  کريوايیریدٌ 2/0/1011 16

 پریَى ٍ تاکتریَفاش جلسه جبرانی 17
 



   

 لغفا عثق اصَل رفرًط ًَیعی ٍ کاهل ًَؼتِ ؼَد.:هٌاتع درظی

 آخریي ٍیرایػ ٍیرٍض ؼٌاظی پسؼکی چْار اظتاد

 آخریي ٍیرایػ ٍیرٍض ؼٌاظی پسؼکی هَرای

 آخریي ٍیرایػ جاٍتسٍیرٍض ؼٌاظی پسؼکی 

 


