
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پسشکیدانشکده 

 0999-0011 سال دوم نیمسال در پسشکی بالینی پیش گروه درس طرح فرم

 هقذهبت ثیوبری ّبی رٍهبتَلَصی نام درس:

 ٍاحذ عولی 11/0 ،ٍاحذ ًظزی 53/1تعداد واحد: 

 هقذهبت ثبلیٌی/پشؽکی عوَهیرشته تحصیلی: مقطع و 

 -پیشنیاز : دروس 

 17/3/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:

                                                     دکتز هْذی عجط رٍضبتی: مدرس

 هجبسی( صَرت ثِ) عیوب عبهبًِ: کالس مکان

 13:30-16:30: کالس ساعت            دٍؽٌجِ ٍ پٌجؾٌجِ: کالس وزر

 : الکترونیکی پست آدرس

 رٍهبتَلَصیآؽٌبیی هقذهبتی داًؾجَ ثب عالین، درهبى، پیؾگیزی، تؾخیص ٍ پیگیزی ثیوبری ّبی  هدف کلی:

 اهداف اختصاصی: 

 در پبیبى دٍرُ داًؾجَ قبدر خَاّذ ثَد:

 

 اّذاف ؽٌبختی:

 :ثیوبری ّبی رٍهبتَلَصیهْن هزتجط ثب  ٍ ؽبیع ؽکبیبت ٍ عالئن اس یک ّز ثب هَاجِْ الف( در

 کٌذ. ثیبى را آى تعزیف -1

 .دّذ ؽزح را آى ثِ رٍیکزد (  ثزایfocused history taking and physical exam السم ) فیشیکی هعبیٌبت -2

 

 :دعتگبُ اعکلتی ٍ هفبصلهْن هزتجط ثب  ٍ ؽبیع ثیوبریْبی هَرد در ة(

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

 دّذ. تَضیح را هْن ٍ ؽبیع ثیوبریْبی ثِ هجتال ثیوبراى هؾکالت -2

 دّذ. ؽزح را ثیوبری تؾخیص رٍؽْبی -3

 اس اًتظبر هَرد حذ در ثَهی گبیذالیٌْبی ٍ علوی ؽَاّذ اعبط ثز را ثیوبر تَاًجخؾی ٍ درهبى ثز هؾتول، هختلف عطَح در پیؾگیزی اقذاهبت هْوتزیي -4

 .دّذ تَضیح عوَهی پشؽک

 

 حیطِ ًگزؽی

 در ثحث ّبی گزٍّی ؽزکت ًوبیذ.-1

 تکبلیف خَد را ثِ دقت ٍ در هْلت تعییي ؽذُ اًجبم دّذ.-2

 ًگزػ صحیح داؽتِ ٍ ثزرعی ایي ثیوبریْب را درعت ثذاًذ. رٍهبتَلَصیدرهَرد ثیوبریْبی -3



 .کٌذ تَجِ دارد ضزٍرت حیطِ ایي ثبلیٌی هحیط در آى هزاعبت کِ هْوی هغبئل ثِ ًغجت-4

 

 حیطِ هْبرتی

 کبر ثِ درهبًی یب تؾخیصی رٍیکزدّبی پیؾٌْبد ٍ ثبلیٌی اعتذالل ثزای را ؽذُ آهَختِ داًؼ، ثیوبریْب ایي ثب هزتجط ثیوبراى هَارد ؽزح یب عٌبریَ ثب هَاجِْ در -1

 .ثٌذد

 .دّذ پیؾٌْبد را ثیوبر هؾکل هذیزیت ٍ تؾخیص ثِ رعیذى ثزای ضزٍری گبهْبی ٍ کٌذ هطزح را هْن افتزاقی ّبی تؾخیص -2

 

 ایجبد اًگیشُ ثزای یبدگیزی ثیؾتز) گزد آٍری هقبلِ یب یزگشاری کٌفزاًظ(.-3بثی رٍساًِ اس هجبحث جلغِ گذؽتِ. ارسؽی -2. حضَرٍغیبة 1:فعالیت استاد

 : عخٌزاًی، پزعؼ ٍ پبعخ، ایفبی ًقؼ ٍ ......)رٍؽی را کِ ثب ّذف ّبی آهَسؽی ٍ ٍیضگیْبی فزاگیزاى ثیؾتز تٌبعت دارد(.شیوه تدریس

 پبٍرپَیٌت: وسایل کمک آموزشی

 

 اًجبم تکبلیف هحَلِ اس طزف اعتبد. -2حضَر ثِ هَقع ٍ فعبل در کالط.  -1چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو:

 ًوزُ(. 20آسهَى کتجی پبیبى تزم ) -1 نحوه ارزیابی دانشجو:

 توضیحات:

 

 وزارت خانه باشد(. توسط )توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 ّوجٌذ ثبفت فیشیَلَصی ٍ کبرکزدی آًبتَهی ،رٍهبتیغوی ّبی ثیوبری ؽٌبعی عالهت 6/2/1400 0

 JRA ٍ رٍهبتَئیذ آرتزیت اعتئَآرتزیت، ثیوبری 9/2/1400 2

 عزًٍگبتیَ ّبی ٍاکٌؾی، اعپًَذیلَآرتزٍپبتی آرتزیت آًکیلَساى، اعپًَذیلیت( عزًٍگبتیَ ّبی اعپًَذیلَآرتزٍپبتی 13/2/1400 9

 ) . . . ٍاکٌؾی آرتزیت آًکیلَساى، اعپًَذیلیت(

 آرتزیتْب پزی

0 16/2/1400  کزیغتبل اس ًبؽی ّبی آرتزٍپبتی عبیز ٍ ًقزط، )ثزٍعال ٍ عل ٍیزٍعی، عپتیک، ( عفًَی آرتزیت 

5 20/2/1400  درهبتَهیَسیت( ٍ هیَسیت پلی ؽَگزى، عیغتویک، اعکلزٍس اریتوبتَعیغتویک، لَپَط( ّوجٌذ ثبفت ثیوبریْبی 

6 27/2/1400  ّب، اعتئَپزٍس ٍاعکَلیت 

7 30/2/1400  (ّیپزپبراتیزٍئیذی ٍ اعتخَاى پبصُ ثیوبری اعتئَهبالعی، اعتخَاى) ثیوبریْبی عبیز 

8 3/3/1400  رٍهبتَلَصیک اختالالت در (Imaging) هؾبّذُ ّبی تکٌیک ٍ آسهبیؾگبّی ّبی تغت 

9 6/3/1400  Approach  ِثبلیٌی ّبی عٌذرم هعزفی  )هعبیٌِ ٍ حبل ؽزح( عضالًی اعکلتی ؽکبیبت ثب ثیوبر ث 

 رٍهبتیغوی ثیوبریْبی در درهبى اصَل

 

 لطفب طجق اصَل رفزًظ ًَیغی ٍ کبهل ًَؽتِ ؽَد.:منابع 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. 

 


