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 هقذهات تیواری ّای دعتگاُ تٌفظ وام درس:

 ٍاحذ عولی 11/0ٍاحذ ًظزی ٍ  9/1تعداد ياحد: 
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 آؽٌایی هقذهاتی داًؾجَ تا عالین، درهاى، پیؾگیزی، تؾخیص ٍ پیگیزی تیواری ّای دعتگاُ تٌفظ َدف کلی:

 اَداف اختصاصی: 

 در پایاى دٍرُ داًؾجَ قادر خَاّذ تَد:

 

 اّذاف ؽٌاختی:

 :تٌفظدعتگاُ تیواری ّای هْن هزتثط تا  ٍ ؽایع ؽکایات ٍ عالئن اس یک ّز تا هَاجِْ الف( در

 کٌذ. تیاى را آى تعزیف -1

 .دّذ ؽزح را آى تِ رٍیکزد (  تزایfocused history taking and physical exam السم ) فیشیکی هعایٌات -2

 

 :تٌفظهْن هزتثط تا دعتگاُ  ٍ ؽایع تیواریْای هَرد در ب(

 دّذ. ؽزح را تیواری اپیذهیَلَصی ٍ، اتیَلَصی، تعزیف -1

 دّذ. تَضیح را هْن ٍ ؽایع تیواریْای تِ هثتال تیواراى هؾکالت -2

 دّذ. ؽزح را تیواری تؾخیص رٍؽْای -3

 اس اًتظار هَرد حذ در تَهی گایذالیٌْای ٍ علوی ؽَاّذ اعاط تز را تیوار تَاًثخؾی ٍ درهاى تز هؾتول، هختلف عطَح در پیؾگیزی اقذاهات هْوتزیي -4

 .دّذ تَضیح عوَهی پشؽک

 

 حیطِ ًگزؽی

 در تحث ّای گزٍّی ؽزکت ًوایذ.-1

http://vs.iaun.ac.ir/m3225


 تکالیف خَد را تِ دقت ٍ در هْلت تعییي ؽذُ اًجام دّذ.-2

 ًگزػ صحیح داؽتِ ٍ تزرعی ایي تیواریْا را درعت تذاًذ. درهَرد تیواریْای تٌفغی-3

 .کٌذ تَجِ دارد ضزٍرت حیطِ ایي تالیٌی هحیط در آى هزاعات کِ هْوی هغائل تِ ًغثت-4

 

 حیطِ هْارتی

 کار تِ درهاًی یا تؾخیصی رٍیکزدّای پیؾٌْاد ٍ تالیٌی اعتذالل تزای را ؽذُ آهَختِ داًؼ، تیواریْا ایي تا هزتثط تیواراى هَارد ؽزح یا عٌاریَ تا هَاجِْ در -1

 .تٌذد

 .دّذ پیؾٌْاد را تیوار هؾکل هذیزیت ٍ تؾخیص تِ رعیذى تزای ضزٍری گاهْای ٍ کٌذ هطزح را هْن افتزاقی ّای تؾخیص -2

 

 گزد آٍری هقالِ یا یزگشاری کٌفزاًظ(. ایجاد اًگیشُ تزای یادگیزی تیؾتز)-3ارسؽیاتی رٍساًِ اس هثاحث جلغِ گذؽتِ.  -2. حضَرٍغیاب 1 فعالیت استاد:

 عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پاعخ، ایفای ًقؼ ٍ ......)رٍؽی را کِ تا ّذف ّای آهَسؽی ٍ ٍیضگیْای فزاگیزاى تیؾتز تٌاعة دارد(. شیًٌ تدریس:

 پاٍرپَیٌت يسایل کمک آمًزشی:

 

اًجام تکالیف  -3ؽزکت هٌظن در جلغات ارسؽیاتی ؽفاّی، کتثی ٍ عولی.  -2حضَر تِ هَقع ٍ فعال در کالط.    -1چگًوگی فعالیت ي تکالیف داوشجً:

 هحَلِ اس طزف اعتاد.

 ًوزُ(. 20)آسهَى کتثی پایاى تزم  وحًٌ ارزیابی داوشجً:

 تًضیحات:

 

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

 مدرس رئًس مطالب تاریخ ردیف

 دکتز ّوت )تٌفغی کٌتزل ٍ هکاًیک ٍ پزفَسیَى ٍ تَْیِ) تٌفغی دعتگاُ فیشیَلَصی ٍ کارکزدی آًاتَهی تز هزٍری 7/2/1400 0

2 8/2/1400 
 )تزًٍؾیال آعن) ریِ هشهي اًغذادی تیواریْای

  (COPD) ریِ هشهي اًغذادی تیواریْای
 دکتز عثحاًی

 دکتز ّوت تٌفغی تیواریْای ؽٌاعی ًؾاًِ 15/2/1400 9

0 21/2/1400  
 ٍ ؽٌاعی ایوٌی آسهایؾْای، اًذٍعکَپی، تصَیزتزداری) ریِ تیواریْای در تؾخیصی رٍؽْای

(تٌفغی عولکزد ارسیاتی، هیکزٍتیَلَصیک  
ّوتدکتز   

5 22/2/1400  
 فَقاًی تٌفظ دعتگاُ عفًَتْای

 تاکتزیال ٍ ٍیزال پٌَهًَیْای
 دکتز عثحاًی

6 28/2/1400  
 ریِ ایٌتزعتغیل تیواریْای

 ) ...،آلی غیز ٍ آلی ّای آالیٌذُ، آستغتَس) ریِ در هحیطی عَاهل اس ًاؽی ٍ ؽغلی تیواریْای
 دکتز تقایی

7 29/2/1400  دکتز عثحاًی ریِ عل 



 ریِ آتغِ ٍ تزًٍؾکتاسی

 ریِ تَهَرّای

 پلَر تیواریْای ٍ تالالاخت

8 4/2/1400 (ریَی ّیپزتاًغیَى، ریِ آهثَلی) ریِ عزٍقی تیواریْای   دکتز تقایی 

 دکتز تَکل ARDSٍ تٌفغی ًارعایی - 9

 

 لطفا طبق اصًل رفروس وًیسی ي کامل وًشتٍ شًد.:مىابع درسی
 1.Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine, the last edition. 

2. Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. The last edition. 

3. Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging, the last edition.  

 


