
 بسمٍ تعالی

 

 زاد اسالمی ياحد وجف آبادآداوشگاٌ 

 پسشکیداوشکدٌ 

 0999-0011 سال ديم ویمسال در پسشکی بالیىی پیش گريٌ درس طرح فرم

 هقذهات تیواری ّای کلیِ وام درس:

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

 هقذهات تالیٌی/پشؽکی عوَهی رشتٍ تحصیلی:مقطع ي 

 - پیشىیاز :دريس 

 16/3/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:

                                                      دکتز هحوذ هتیي فز، دکتز ٌّگاهِ جوؾیذی :یهمدرس

 هجاسی( صَرت تِ) عیوا عاهاًِ :کالس مکان

 8-10:30: کالط عاعت            دٍؽٌثِ ٍ پٌجؾٌثِ :کالس ريز

 - :الکتريویکی پست آدرس

 

 کلیِآؽٌایی هقذهاتی داًؾجَ تا عالین، درهاى، پیؾگیزی، تؾخیص ٍ پیگیزی تیواری ّای  َدف کلی:

 اَداف اختصاصی: 

 در پایاى دٍرُ داًؾجَ قادر خَاّذ تَد:

 

 اّذاف ؽٌاختی:

 :تیواری ّای کلیِهْن 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

 

 :کلیِهْن هزتثط تا  ٍ 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

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



 ًگزػ صحیح داؽتِ ٍ تزرعی ایي تیواریْا را درعت تذاًذ. کلیِدرهَرد 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 1فعالیت اعتاد:

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

 پاٍرپَیٌتٍعایل کوک آهَسؽی: 
 

اًجام تکالیف هحَلِ  -3ؽزکت هٌظن در جلغات ارسؽیاتی ؽفاّی، کتثی ٍ عولی.  -2حضَر تِ هَقع ٍ فعال در کالط.    -1چگًَگی فعالیت ٍ تکالیف داًؾجَ:

 اس طزف اعتاد.

  ًوزُ(. 20آسهَى کتثی پایاى تزم )ًحَُ ارسیاتی داًؾجَ: 

 تَضیحات:

 

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

 مدرس رئًس مطالب تاریخ ردیف

 دکتز جوؾیذی کلیِ فیشیَلَصی ٍ آًاتَهی 16/1/1400 0

 دکتز جوؾیذی آسهایؾگاّی ّای تزرعی ٍ کلیِ ّای تیواری تالیٌی تظاّزات 19/1/1400 2

 دکتز جوؾیذی کلیِ کیغتیک پلی ّای تیواری ٍ tubulointerstitial ّای تیواری 23/1/1400 9

0 26/1/1400 ...( ٍ تارداری) دیگز هَارد ٍ کلیِ عزٍقی ّای تیواری   دکتز جوؾیذی 

5 30/1/1400  دکتز هتیي فز الکتزٍلیت ٍ آب 

6 2/2/1400  دکتز هتیي فز کلیَی حاد ًارعایی 

7 5/2/1400 هتیي فزدکتز  کلیِ هشهي ًارعایی   

8 9/2/1400  دکتز هتیي فز تاس ٍ اعیذ 

9 13/2/1400  دکتز هتیي فز گلَهزٍلًَفزیت 

01 16/2/1400  دکتز هتیي فز ادراری عفًَت 

00 20/2/1400  دکتز هتیي فز کلیِ عٌگ 

02 27/2/1400  دکتز هتیي فز ّایپزتٌؾي 
 

 لطفا طثق اصَل رفزًظ ًَیغی ٍ کاهل ًَؽتِ ؽَد.:هٌاتع درعی
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.                                                              

 


