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 هقذهات تالیٌی/پشؽکی عوَهیرشته تحصیلی: مقطع و 

 -پیشنیاز : دروس 

 20/5/1400 امتحان پایان ترم:تاریخ 

                                                     داًؾوٌذداًا دکتز  :مدرس

 هجاسی( صَرت تِ) عیوا عاهاًِ: کالس مکان

 12-14: کالس ساعت            چْارؽٌثِ: کالس وزر

 

 

 عفًَیآؽٌایی هقذهاتی داًؾجَ تا عالین، درهاى، پیؾگیزی، تؾخیص ٍ پیگیزی تیواری ّای  هدف کلی:

 اهداف اختصاصی: 

 در پایاى دٍرُ داًؾجَ قادر خَاّذ تَد:

 

 اّذاف ؽٌاختی:

 :هزتثط تا تیواری ّای عفًَی هْن ٍ 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

 

 :عفًَیهْن  ٍ 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



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

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

 

 ایجاد اًگیشُ تزای یادگیزی تیؾتز) گزد آٍری هقالِ یا یزگشاری کٌفزاًظ(.-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(. شیوه تدریس:

 پاٍرپَیٌت وسایل کمک آموزشی:

 

اًجام تکالیف  -3ؽزکت هٌظن در جلغات ارسؽیاتی ؽفاّی، کتثی ٍ عولی.  -2حضَر تِ هَقع ٍ فعال در کالط.    -1چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو:

 هحَلِ اس طزف اعتاد.

 ًوزُ(. 20)آسهَى کتثی پایاى تزم  نحوه ارزیابی دانشجو:

 توضیحات:

 

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

 رئوس مطالب ردیف

 عفونی بیواریهای در آزهایشگاهی های بررسی اولیه ، اصولعفونی بیواریهای از پیشگیری اصول 0

 ها عفونت برابر در فردی هراقبت ایسوالسیوى، اصول و بیوارستانی عفونت کنترل اصول 2

 لوکالیسه عالین بدوى تب و دار تب بیوار با برخورد 9

 سپتیک شوك و سپسیس 0

 لنفاوی غدد بسرگی با بیوار با برخورد 5

 راش و تب با بیوار با برخورد 6

 نرم بافت و پوست عفونت 7

 گوارش دستگاه باکتریال و ویروسی عفونتهای 8

 گوارش دستگاه شایع انگلی عفونتهای 9

 فوقانی تنفسی دستگاه شایع عفونتهای 01

 تحتانی تنفسی دستگاه شایع عفونتهای 00



 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.: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. 

 


