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 جزاحیآؽٌایی همذهاتی داًؾجَ تا عالین، درهاى، پیؾگیزی، تؾخیص ٍ پیگیزی تیواری ّای  َدف کلی:

 اَداف اختصاصی: 

 در پایاى دٍرُ داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 

 اّذاف ؽٌاختی:

 :تیواری ّای جزاحیهْن هزتثط تا  ٍ ؽایع ؽىایات ٍ عالئن اس یه ّز تا هَاجِْ الف( در

 وٌذ. تیاى را آى تعزیف -1

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

 

 :جزاحیهْن هزتثط تا  ٍ ؽایع تیواریْای هَرد در ب(

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

 دّذ. تَضیح را هْن ٍ ؽایع تیواریْای تِ هثتال تیواراى هؾىالت -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 الذاهات هْوتزیي -4

 .دّذ تَضیح عوَهی پشؽه

 

 حیطِ ًگزؽی

 در تحث ّای گزٍّی ؽزوت ًوایذ.-1



 تىالیف خَد را تِ دلت ٍ در هْلت تعییي ؽذُ اًجام دّذ.-2

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

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

 

 حیطِ هْارتی

 وار تِ درهاًی یا تؾخیصی رٍیىزدّای 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 هؾىل هذیزیت ٍ تؾخیص تِ رعیذى تزای ضزٍری گاهْای ٍ وٌذ هطزح را هْن افتزالی ّای تؾخیص -2

 

 ایجاد اًگیشُ تزای یادگیزی تیؾتز) گزد آٍری همالِ یا یزگشاری وٌفزاًظ(.-3اتی رٍساًِ اس هثاحث جلغِ گذؽتِ. ارسؽی -2. حضَرٍغیاب 1:فعالیت استاد

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

 پاٍرپَیٌت: يسایل کمک آمًزشی

 

 اًجام تىالیف هحَلِ اس طزف اعتاد. -2حضَر تِ هَلع ٍ فعال در والط.  -1چگًوگی فعالیت ي تکالیف داوشجً:

 ًوزُ(. 20آسهَى وتثی پایاى تزم ) -1 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

 دوتز دٍلتؾاّی آى افتزالی تؾخیصْای ٍ حاد ؽىن 25/2/1400 0

 خارجی ّای خًَزیشی وٌتزل ٍ تغتِ ٍ تاس سخن تا تزخَرد اصَل 1/3/1400 2

 تزاًغفیَصى ٍ ؽَن
 دوتز دٍلتؾاّی

 دوتز دٍلتؾاّی ثاًَیِ ٍ اٍلیِ ارسیاتی ؽاهل ؽایع تزٍهاّای تا تزخَرد 8/3/1400 9

0 22/3/1400  جزاحی اعوال اًجام اس تعذ ٍ لثل تیواراى ادارُ 

 جزاحی تخؾْای در تیواراى ایوٌی
 دوتز دٍلتؾاّی

 تٌاعلی اداراری دعتگاُ فیشیىی هعایٌِ ٍ حال ؽزح گزفتي - 5

 )ارٍلَصی( ادراری هجاری تیواریْای ؽایع ّای ًؾاًِ ٍ عالئن
 گزٍُ اٍرٍلَصی

 گزٍُ اٍرٍلَصی ولیَی وَلیه ٍ ّواچَری - 6

 )تاس ؽىغتگیْای تزهین اصَل ؽاهل ( ّا رفتگی در ٍ ّا ؽىغتگی ولیات - 7

 ارتَپذی در رایج تؾخیصی رٍؽْای ٍ ارتَپذی هعایٌات ٍ حال ؽزح گزفتي اصَل
 گزٍُ ارتَپذی

 تىارگیزی ًحَُ ٍ هختلف، تخؾْای در پزوارتزد عتْای ٍ جزاحی عادُ اتشارّای ؽٌاعایی - 8

 تیوارعتاى در رایج پزٍعیجزّای در اعپتیه تىٌیىْای
 گزٍُ اتاق عول

 گزٍُ اتاق عول جزاحی تخؾْای در ًَیغی پزًٍذُ هْن هغائل ٍ هزالثتْا عاسی هغتٌذ اّویت - 9



 گزٍُ اتاق عول جزاحی تخؾْای در تیواراى ایوٌی - 01

 

 لطفا طثك اصَل رفزًظ ًَیغی ٍ واهل ًَؽتِ ؽَد. :مىابع درسی
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