
 1 

 
                                                                                                                   داًشگبُ ػلَم پششکی گلستبى                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          َسؼِ آهَسش ػلَم پششکیهزکش هطبلؼبت ٍ ت

 (EDO)دانشکده پسشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (Course planی طرح  دوره  ترم
  1399 -1400اٍل : ًیوسبل تحصیلی *                                            ٍ اعتزیلیشاعیَى یؽٌاع ىزٍبیه ًبم درس:*

 زیَّشبکبرشٌبسی پیَستِ  رشتِ ٍ هقطغ تحصیلی: *ٍاحذ ػولی                                        5/0ٍاحذ ًظزی ٍ 5/1 * تؼداد ٍاحد:

                                ًذارد درس پیشٌیبس: *ػولی                   4-2ًظزی ٍ  12-10چْبرشٌبِ   * رٍس ٍ سبػت بزگشاری:

                                                                      پیزاپشؽىی داًشکدُ: *                                                             ...کالس شوبرُ  هحل بزگشاری: *   

 َّشبزیگزٍُ آهَسشی: * 

 عیذُ صذیمِ حغیٌیدوتز هدرسیي: ًبم 

 عیذُ صذیمِ حغیٌیدوتز ل درس: هسئًَبم 

     هبیشگبّیداًشکدُ پیزاپششکی، گزٍُ ػلَم آسآدرس دفتز:                        دٍشٌبِ تب چْبرشٌبِرٍسّبی توبس بب هسئَل درس: 

 hoseini_se@yahoo.com:پست الکتزًٍیک                                                                          09911011922تلفي:

 ؽزیفی( ِوتاب لًَیغَى ٍ خاٍتش)تزخو ِتزخو-هٌاتغ درط: هیىزٍب ؽٌاعی پشؽىی 

 لارذ ؽٌاعی پشؽىی)دوتز ؽْال ؽادسی(

  :ّدف کلی درس

 .آى ٍ خارج تذىؽزایظ  در ًْاآ تزدى اس تیي چگًَگی ،آًْا تیواریشایی ًحَُ، ّا هیىزٍارگاًیغن تٌذیِ عثمآؽٌایی ٍ درن – 1

 رٍػ ّای خلَگیزی اس ػفًَت ٍ رٍػ ّای هختلف اعتزیلیشاعیَى ٍ ضذػفًَی ، اس تیوارعتاى اوتغاتیْای اس ػفًَت ولیاتیآؽٌایی تا -2

 اّداف اختصبصی:

 اگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ببشٌد:اس فز

 .وٌذ اىیت را ؽٌاعی ىزٍبیه فیتؼز ٍ ن ّاغیىزٍارگاًیه تٌذیِ عثم َت،یپزٍوار ٍ َتیَواری ّای علَل ختالفا-1

 .وٌذ فیتؼز را ّا یتاوتز رؽذ ٍ عاختواى ؼ،یآرا ؽىال،-2

 .ّذد حیتَض را هیىزٍب ّا ییشایواریت ٍ اًتمال ًحَُ هخشى،-3

 دّذ. حیتَض را َىیشاعیلیاعتز ییایویؽ ٍ ىییشیف یّا رٍػ تذى، در تاوتزیْا تزدى يیت اس ًحَُ ٍ ىزٍتییه ضذ ػَاهل-4

 .تثزد ًام را پشؽىیهیىزٍب ؽٌاعی  تٌذیِ عثم در حیراُ ّای ٍاص-5

 .ذیًوا ؾخصه را ؽٌاعی ىزٍبیه ؾگاُیآسها در صیتؾخّای  رٍػ -6

 َمیىَتاوتزیها ٍ عَدٍهًَاط پزفزًضاًظ، َمیذیولغتز ،ِاعیاًتزٍتاوتز اعتزپتَوه، لَوه،یاعتاف)ػول اتاق در ضُیٍهْن تِ  شاییواریهیىزٍب ّای ت-7

 دّذ. حیتَض را ظ، آعپزصیلَط(یتَتزوَلَس

 لپزُ، َمیىَتاوتزیها هٌفی، گزم یّا لیَ،وَوَتاعیثزیٍ َم،یتاوتز ٌِیَرو َم،یذیولغتزًِ ّای گَ زیعا لَط،یتاع ا،یغزیًایشا) واریتیْای تاوتز زیعا-8

 .وٌذ فیتؼز را (زٍوتیاعپ

 اًَاع لارذ ّای ؽایغ تیواریشا را ؽٌاعایی ًوایذ. -9

 لارذ ّای آلَدُ وٌٌذُ اتاق ّای ػول را تؾٌاعذ. -10

 .وٌذ اىیت را وارعتاًییت غتنیاوَع ٍ وارعتاًییت ػفًَت-11

  ًام تثزد.را یوارعتاًیتّای  ػفًَتِ ت هزتَط ىزٍتییه هٌاتغ ٍ ىزٍتییه ػَاهل-12

 .وٌذ اىیت را وارعتاًییتّای  ػفًَت وٌتزل ٍ زییؾگیپاُ ّای ر گغتزػ، ٍ ایداد ًحَُ-13

 را تؾٌاعذ. َىیشاعیلیٍ اعتز ىزٍعىَجی، ه ؾگاُیآسها ظیهحاصَل وار در  -14

 آؽٌا ؽَد. َگزامیت یّا، آًت غنیىزٍارگاًیه َىیشٍالعیوؾت ٍ ا یػول یتا رٍػ ّا -15

 آؽٌا ؽَد. ؾگاُیدر آسها یهْن اس ًظز پشؽى یّا یتاوتز ییٍ ؽٌاعا صیهختلف تؾخ یتا رٍػ ّا -16

 . زدیگ یاًدام ه یووه آهَسؽ لیاس ٍعا زییتْزُ گ تا ّیٍ تحث گزٍپزعؼ ٍ پاعخ  ،یآهَسػ تِ رٍػ عخٌزاًشیَُ تدریس: 
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 % ًوزُ.  10% ًوزُ، ؽزوت فؼال در والط 10% ًوزُ، اًدام تىالیف 20% ًوزُ، آسهَى هیاى تزم 60آسهَى پایاى تزم  ًحَُ ارسشیببی داًشجَ:

  خَاّذ داؽت.پایاى دٍرُ  ًْایی ًوزُهٌفی در  زتأثی تأخیز یا غیثت داًؾدَ در ّز خلغِ،: ًحَُ بزخَرد بب غیبت ٍ تبخیز داًشجَهقزرات ٍ 

 

در خلغات تِ آًْاا    یدر غالة اًدام وار ػول یفیتا رٍػ ّای خغتدَ ٍ گزدآٍری هغالة، تىال اىیداًؾدَ ییتِ هٌظَر آؽٌا ظبیف ٍ تکبلیف داًشجَ:ٍ

 گزدد. یهحَل ه

 

 .هتؼالثا اػالم خَاّذ ؽذ اهتحاى یتزگشار خیتار* تبریخ اهتحبى هیبى تزم: 

 .هتؼالثا اػالم خَاّذ ؽذهغاتك تا تمَین آهَسؽی داًؾگاُ  تحاىاه یتزگشار خیتارتبریخ اهتحبى پبیبى تزم: 

هَظفٌذ لثل اس  اىیداًؾدَ .حضَر فؼال در والط ٍ هؾاروت در پزعؼ ٍ پاعخ اس اّویت تزخَردار اعت* سبیز تذکزّبی هْن بزای داًشجَیبى: 

 .در والط احتزام تگذارًذ اىیداًؾدَ زیحمَق عاخَداری وٌٌذ ٍ تِ  یػلو زیاس تحث ّای غ .اد دروالط درط حضَر داؽتِ تاؽٌذاعت

 

 

 رشتِ َّشبزی هیکزٍة شٌبسی یجدٍل سهبى بٌدی بزًبهِ درس

 

 ردیف

 رٍس

 هدرس ػٌَاى سبػت

آهبدگی السم هالحظبت/

داًشجَیبى قبل اس شزٍع 

 کالس

1 
 چْارؽٌثِ

12-10 
  علَل عاختواىٍ  شهْایىزٍارگاًیه تٌذی عثمِ ٍ فیتؼز

 ی ٍ پزٍواریَتییَواریَت
 دوتز حغیٌی

ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

2 
 چْارؽٌثِ

 دوتز حغیٌی هیىزٍب ّا ییشایواریت ػَاهل، یدفاػ ػَاهل اًتمال، راّْای 12-10
ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

3 
 چْارؽٌثِ

12-10 
ٌذُ ّا ٍ آًتی تیَتیه ) ضذ ػفًَی وٌ یىزٍتیه ضذ ػَاهل اثز

 ّا(
 دوتز حغیٌی

ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

4 
 چْارؽٌثِ

 دوتز حغیٌی آؽٌایی تا هَاد ضذ هیىزٍتی ٍ فلَر هیىزٍتی تذى 12-10
ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

5 

 چْارؽٌثِ

12-10 

ًظ، تیواریشایی، آؽٌایی تا هزفَلَصی،فاوتَرّای ٍیزٍال

تؾخیص ٍ درهاى اعتافیلَوَن ّا ٍ هیىزٍوَن، 

 اعتزپتَوَواعیِ) اعتزپتَوَن ٍ پٌَهَوَن(

 دوتز حغیٌی
ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

6 

 چْارؽٌثِ

12-10 

آؽٌایی تا هزفَلَصی،فاوتَرّای ٍیزٍالًظ، تیواریشایی، 

تاعیل ّای هٌٌگَوَن، تؾخیص ٍ درهاى ًایغزیا گٌَرُ آٍ 

 (گزم هثثت تذٍى اعپَر)وَریٌِ تاوتزیَم ّا ٍ لیغتزیا

 دوتز حغیٌی
ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

7 
 چْارؽٌثِ

12-10 
ی ٍ درهاى اػضا صیتؾخ ،ییشایواریت ،یتا هزفَلَص ییؽٌاآ

 ٌتَتاوتزیعَدٍهًَاط، اع اعِ،یاًتزٍتاوتز هْن
 دوتز حغیٌی

ؽذُ، لثل اس  تذریظ حثهثا

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

8 

 چْارؽٌثِ

12-10 

 َیثزیٍ درهاى ، ٍ صیتؾخ ،ییشایواریت ،یتا هزفَلَص ییآؽٌا

ٍ  اّا،یذیواله ىَپالعواّا،یها ی، تزٍعال،لَریپ ىَتاوتزیولزا، ّل

 ّا َمیىَتاوتزیها

 دوتز حغیٌی
ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

9 

 چْارؽٌثِ

12-10 

 ی، فاوتَرّای ٍیزٍالًظ، تیواریشاییتا هزفَلَص ییؽٌاآ

 آلَدگی اتاق ػولایداد وٌٌذُ وپىی  عاپزٍفیت ّای 

 آعپزصلَط، پٌی عیلیَم،رایشٍپَط،  رٍدٍتَرٍال، واًذیذا

 دوتز حغیٌی
ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

10 
 چْارؽٌثِ

12-10 
ی، فاوتَرّای ٍیزٍالًظ، تیواریشایی هزفَلَصتا  ییؽٌاآ

 عاپزٍفیت ّای  هخوزی ایداد وٌٌذُ آلَدگی اتاق ػول 
 دوتز حغیٌی

ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد
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 رٍدٍتَرٍال، واًذیذا

11 
 چْارؽٌثِ

12-10 
آؽٌایی تا ػفًَت تیوارعتاًی ٍ ػَاهل ایداد وٌٌذُ ػفًَت 

 ّای تیوارعتاًی
 دوتز حغیٌی

هثاحث تؼییي ؽذُ، لثل اس ؽزٍع 

 ذًوالط هغالؼِ گزد

12 
 10-12 چْارؽٌثِ

 
 دوتز حغیٌی ػفًَی ضذ ٍ هحلَل ّای  سدایی ػفًَت اصَل تا آؽٌایی

ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

13 
 10-12 چْارؽٌثِ

 
 وتز حغیٌید اعتزیلیشاعیَى ؽیویایی ٍ فیشیىی ّای رٍػ تا آؽٌایی

ؽذُ، لثل اس  تذریظ هثاحث

 .ذًؽزٍع والط هغالؼِ گزد

 


