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 0911-0011 سال ديم ویمسال در پسشکی بالیىی پیش گريٌ درس طرح فرم

 رٍاًپشؽکیهقذهات  وام درس:

 ٍاحذ ًظزی  44/0 تعداد ياحد:

  هقذهات تالیٌی/پشؽکی عوَهیرشتٍ تحصیلی: مقطع ي 

 -پیشىیاز : دريس 

 4/6/1400 پایان ترم:تاریخ امتحان 

                                                     حویذرضا ًیک یاردکتز : یهمدرس

 هجاسی( صَرت تِ) عیوا عاهاًِ: کالس مکان

 10-12: کالس ساعت            یکؾٌثِ: کالس يزر

  http://vs.iaun.ac.ir/m2269 : مجازی کار دفتر لیىک

 hr_nikyar{at}iaun.ac.ir: الکتريویکی پست آدرس

  

 

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

 اَداف اختصاصی: 

 داًؾجَ قادر خَاّذ تَد:در پایاى دٍرُ 

 

 اّذاف ؽٌاختی:

 :رٍاًپشؽکیهْن  ٍ 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

 

 :رٍاًپشؽکیهْن  ٍ 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

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


 در تحث ّای گزٍّی ؽزکت ًوایذ.-1

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

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

 .کٌذ تَجِ دارد ضزٍرت حیطِ ایي تالیٌی هحیط در آى هزاعات ِک 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:

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

 پاٍرپَیٌتٍعایل کوک آهَسؽی: 

 

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

 اعتاد.اس طزف 

 ًوزُ(. 20)آسهَى 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  

 رئًس مطالب تاریخ  ردیف

1 20/4/1400 
 رٍاًپشؽکی  در رایج تٌذی طثقِ ٍ رٍاى تْذاؽت ٍ رٍاًپشؽکی کلیات

 ؽٌاعی عالهت ٍ ّا تکٌیک ٍ اصَل: رٍاًپشؽکی هؾکالت تِ هثتال تیواراى اس حال ؽزح گزفتي

2 24/4/1400 
 تٌی رٍاى اختالالت ٍ جغوی تیواریْای در رٍاًپشؽکی هغائل

 رٍاًی تیواریْای در جغوی هؾکالت

3 3/4/1400 
 )ؽٌاعی گیز ّوِ اّویت، تعزیف،( اضطزاب ٍ افغزدگی

 عَهاتَفزم اختالالت

4 10/4/1400  )درهاى اصَل ٍ هزاقثت ٍ هَاجِْ اصَل(  رٍاًپشؽکی ّای اٍرصاًظ 

 

 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. 

 


