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 زاد اسالمی ياحد وجف آبادآداوشگاٌ 

 پسشکیداوشکدٌ 

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

 غذد ٍ هتبثَلیغنهقذهبت ثیوبری ّبی  وام درس:

 ٍاحذ عولی 11/0ٍاحذ ًظزی ٍ  88/1تعداد ياحد: 

 هقذهبت ثبلیٌی/پشؽکی عوَهیرشتٍ تحصیلی: مقطع ي 

 -پیشىیاز : دريس 

 15/4/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:

                                                     صوذیدکتز عجحبًی، دکتز : یهمدرس

 هجبسی( صَرت ثِ) عیوب عبهبًِ: کالس مکان

 8-12: کالس ساعت            ؽٌجِ ٍ چْبرؽٌجِ: کالس يزر

 http://vs.iaun.ac.ir/m3225: مجازی کار دفتر لیىک

 drasobhani48{at}yahoo.com: الکتريویکی پست آدرس

 

 غذد ٍ هتبثَلیغن آؽٌبیی هقذهبتی داًؾجَ ثب عالین، درهبى، پیؾگیزی، تؾخیص ٍ پیگیزی ثیوبری ّبی َدف کلی:

 اَداف اختصاصی: 

 دٍرُ داًؾجَ قبدر خَاّذ ثَد:در پبیبى 

 

 اّذاف ؽٌبختی:

 :غذد ٍ هتبثَلیغنهْن 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

 

 :غذد ٍ هتبثَلیغنهْن 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

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


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

 ثذاًذ. ًگزػ صحیح داؽتِ ٍ ثزرعی ایي ثیوبریْب را درعت غذد ٍ هتبثَلیغندرهَرد 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(.-3ارسؽیبثی رٍساًِ اس هجبحث جلغِ گذؽتِ.  -2. حضَرٍغیبة 1 فعالیت استاد:

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

 پبٍرپَیٌت يسایل کمک آمًزشی:

 

اًجبم تکبلیف  -3عولی. ؽزکت هٌظن در جلغبت ارسؽیبثی ؽفبّی، کتجی ٍ  -2حضَر ثِ هَقع ٍ فعبل در کالط.    -1چگًوگی فعالیت ي تکالیف داوشجً:

 هحَلِ اس طزف اعتبد.

 ًوزُ(. 20)آسهَى کتجی پبیبى 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

0 5/3/1400 

 آًذٍکزیٌَلَصی یبتکل

 ٍ ّیپَفیش ثیوبریْبی ثبلیٌی تظبّزات، فیشیَلَصی ٍ کبرکزدی آًبتَهی) هَطّیپَتبال ٍ ّیپَفیش ثیوبریْبی

 (ثیوشُ دیبثت، اکزٍهگبلی، پزٍالکتیٌَهب، ّیپَتبالوَط ٍ ّیپَفیش کبری کن، ّیپَتبالوَط

 دکتز عجحبًی

2 8/3/1400  
 ثزرعی، تیزٍئیذ ثیوبریْبی ثبلیٌی تظبّزات، فیشیَلَصی ٍ کبرکزدی آًبتَهی) تیزٍئیذ ثیوبریْبی

(تیزٍئیذ تَهَرّبی، گَاتز، تیزٍئیذیت، تیزٍئیذ کبری کن ٍ پزکبری، تیزٍئیذ تالالاخت در پبراکلیٌیک  
 دکتز صوذی

9 12/3/1400 
 ٍ کبری کن، ّیپَکلغوی ٍ ّیپزکلغوی، فیشیَلَصی ٍ کبرکزدی آًبتَهی) پبراتیزٍئیذ ثیوبریْبی

 )پبراتیزٍئیذ پزکبری
 دکتز عجحبًی

0 11/3/1400  
 ثٌذی تقغین ٍ تؾخیص، تعزیف دیبثت

 ّیپزاعوَالز کوبی ٍ دیبثتی کتَاعیذٍس: دیبثت حبد عَارض
 دکتز عجحبًی

5 22/3/1400  
 ًبرعبیی، کَؽیٌگ عٌذرم، آدرًبل ثیوبریْبی ثبلیٌی تظبّزات، فیشیَلَصی ٍ کبرکزدی آًبتَهی) آدرًبل

 )فئَکزٍهَعبیتَهب ،آدرًبل
 دکتز صوذی

6 26/3/1400  دکتز عجحبًی دیبثت هشهي عَارض 



7 21/3/1400  
 پلی تخوذاى عٌذرم، ّیزعَتیغن ٍ اهٌَرُ، ثلَغ تبخیز، فیشیَلَصی ٍ کبرکزدی آًبتَهی) گٌبدّب

 )کیغتیک
 دکتز صوذی

8 5/4/1400  
 چبقی ٍ هتبثَلیک عٌذرم

 لیپیذ تالاختال
 دکتز صوذی

  

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

 


