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  :اهداف اختصاصی

  :ر پایان دوره قادر باشنداز فراگیران انتظار می رود د

ذهنی و عینی،سیر - عفونی بالینی - مادرزادیی -مقدمه،تعریف بیماري،طبقه بندي و منشاء بیماري ها،عوامل به وجود آورنده بیماري هاي ارثی .1

 .را توضیح دهد بیماري ها،آزمایشات تشخیصی،عوارض،درمان

ا،بیماري هاي ناي و نایژه،شش ها،جنب،برونشیت حاد و مزمن،ذات آزمایشات تشخیصی و عکس برداري ه: بیماري هاي دستگاه تنفس .2

 .را توضیح دهد الریه،آسم،آمفیزم،پنومونی،برونکوپنومونی،آمبولی،سل ریوي

آزمایشات تشخیصی و عکس برداري ها،بیماري هاي مادرزادي قلب،بیماري هاي اکتسابی قلب،بیماري :بیماري هاي دستگاه قلب و گردش خون .3

ب،بیماري هاي دریچه قلب،بیماري هاي عروقی،بیماري هاي خون،کم خونی ها،بیماري هاي خونریزي دهنده،بیماري هاي هاي عضله قل

 .شرح دهد لنفاوي،صحال

 آزمایشات تشخیصی و عکس برداري ها،دهان،مري،روده کوچک و بزرگ،کبد،کیسه صفرا،لوزالمعده،پریتونیت،آسیت: بیماري هاي دستگاه گوارش .4

 .را توضیح دهد

 .را شرح دهد آزمایشات تشخیصی و عکس برداري ها،بیماري هاي کلیه،حالب،مثانه،پیشابراه: بیماري هاي دستگاه ادراري .5

  .درمورد سایر دستگاههاي بدن نیز این اهداف قابل تعمیم است .6

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  نمره کل..% 50..معادل  نمره.10):....امتحان میان ترم (در طول دوره ) الف

  نمره کل.% 50...معادل  نمره.10:پایان ترم  ) ب

  :آزمونشیوه ) ج

   تشریحیکتبی  :ن ترم میا

  تستیکتبی  :پایان ترم  

   : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 



 ٢

به ازاي هرجلسه غیبت بیست وپنج صدم نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد . خواهد شد

  .شد

  مشارکت فعال در کالس:وظایف و تکالیف دانشجو

  

  هفته نهم ترم: تاریخ امتحان میان ترم* 

       براساس برنامه اعالمی از طرف اداره آموزش دانشکده: تاریخ امتحان پایان ترم*

  :رهاي مهم براي دانشجویانسایر تذک* 

  . برخوردار استزیادي حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت  

  رعایت شئونات اخال قی در کالس

 برونر سودارث:یمنابع اصل

  

  سایت کلینیک مایو براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید: کمکی منابع 

  

  

  یجدول زمان بندي برنامه درس

  اریخت  ردیف

  

  ساعت

  

  ارائه درس شیوه  رئوس مطالب

فعالیتهاي 

یادگیري 

  دانشجو

وسایل کمک 

  آموزشی

  معرفی درس و تعیین تکالیف دانشجویان.  8-10  28/11  1

تعریف سالمت و بیماري،روش هاي مختلف معاینه 

بالینی،تعریف عالئم و نشانه،تغییرات عالئم حیاتی،انواع 

 مایشگاهی،معاینه فیزیکی،آز(روش هاي تشخیصی

  ...)گرافی ها و

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز 

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

عالئم و نشانه ها،تست :بیماري هاي دستگاه گوارش  8-10  5/12  2

االزي، ریفالکس،فتق هاي تشخیصی متداول،آش

  .هیاتال،اسهال،یبوست،گاستریت،پپتیک اولسر و دئودنوم

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

ه تحریک دیورتیکولیت،سندرم رود  8-10  12/12  3

پذیر،آپاندیسیت،انسداد روده کوچک و 

  .بزرگ،پرفوراسیون بیماري کرون، هپاتیت ،نارسایی کبد

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

عالئم و نشانه ها،تست :بیماري هاي مغز و اعصاب  8-10  19/12  4

  . CVAهاي تشخیصی متداول،صرع،مننژیت،
به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

5  26/12  8-10  MS ،MG به صورت نظري همراه   .ندرم گلین باره،بیماري پارکینسون،س

با پاورپینت وتصاویر 

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

دیتا 

پژوکتور،وایت 
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وبررسی تفاوتهاي   مورد نیاز

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

  برد، ماژیک

عالئم و نشانه :بیماري هاي متابولیک وآندوکرین  8-10  18/1/98  6

حاد و (تشخیصی متداول،کوله سیستیتها،تست هاي 

  ، کوله لیتیازیس، پانکراتیت حاد و مزمن)مزمن

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

، عوارض میکرو و ..... )و  DKA،هیپوگلیسمی(دیابت  8-10  25/1  7

ماکرو واسکوالردیابت،هایپو و هایپر تیروئیدي، سندرم 

  کوشینگ،آدیسون،دیابت بی مزه،سندرم شیهان

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

ایت پژوکتور،و

  برد، ماژیک

عالئم و نشانه ها،تست هاي :سیستم ادراري و تناسلی  8-10  2/2  8

تشخیصی متداول،عفونت هاي 

  ادراري،نفریت،گلومرونفریت، سندروم نفروتیک

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  آموزيحین کار

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

به صورت نظري همراه   نارسایی حاد و مزمن کلیه،انواع دیالیز  8-10  9/2  9

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

عالئم و نشانه ها، تست :هاي سیستم تنفسی بیماري  8-10  16/2  10

هاي تشخیصی 

متداول،رنیت،تانسیلیت،فارنژیت،الرنژیت، 

  .آسپیراسیون،پنومونی،آبسه ریه،پلورزي،پلوراافیوژن،آمپیم

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  کارآموزيحین 

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

 ARDSادم حاد ریه،نارسایی حاد تنفسی،  8-10  23/2  11

  .،کورپولمونال،آمبولی ریه
به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  ، ماژیکبرد

12  30/2  8-10  COPD  آسم،برونشیت حاد و،

  مزمن،پنومونی،آمپیم،هموتوراکس،پنوموتوراکس
به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

عالئم و نشانه :ري هاي سیستم قلبی عروقیبیما  8-10  6/3  13

 CADها،تست هاي تشخیصی متداول،هایپرتانسیون،

 ،CHF ،PE بیماري هاي دریچه اي قلب،. 

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

 پژوکتور،وایت

  برد، ماژیک
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و مراقبت هاي  MIترومبو آمبولی،انواع آنژین صدري،  8-10  13/3  14

  آن
به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

ن،اختالالت آنمی و انواع آ  8-10  20/3  15

،بیماري هاي بدخیم ) ITP،TTPهموفیلی،(انعقادي

  )ALL،AML(مغز استخوان

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

وبررسی تفاوتهاي 

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

عالئم و نشانه :م عضالنی و اسکلتیبیماري هاي سیست  8-10  27/3  16

، Strain،Sprainها،تست هاي تشخیصی متداول،

انواع شکستگی ها،انواع تراکشن ها و مراقبت هاي 

آن،گچ و مراقبت هاي آن،استئوماالسی و استئوپروز، 

  استئومیلیت

به صورت نظري همراه 

با پاورپینت وتصاویر 

  مورد نیاز

مطالعه متون ارائه 

شده از کتاب 

ررسی تفاوتهاي وب

موجود در بالین 

  حین کارآموزي

دیتا 

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک

منییر،سپتو و (بیماري هاي گوش و حلق و بینی و چشم  8-10    17

رینوپالستی،پولیپ بینی،تخلیه آبسه سینوس 

  ها،تراکیوستومی،کاتارکت،دکولمان شبکیه

دیتا     

پژوکتور،وایت 

  برد، ماژیک
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