
 داَؼکذِ پشػکی

 

                  جُيٍ ػُبطي پشػكي:      عنٌاٌ درش

 داَؼجٕیبٌ تزو طٕو پشػکی يخاطباٌ:

ساعت ٔادذ ،    1، طٓى اطتبد اس ٔادذ:    2: تعذادًاحذ

                           12.31-11.31: طّ ػُبّ پاسخگٌیی بو سٌاالت فراگیر

       96-95طّ ػُبّ ، تزو أل   01/8-01/01سيبٌ ارائّ درص:   

 پزٔفظٕر خشاػی يذرش: 

: طهٕل ٔ ببفت ػُبطی ػًٕيی، ببفت ػُبطی درش پیش نیاز 

 تخصصی
 

 ْذف کهی درص : آػُبیی بب رٔیبٌ ػُبطی اَظبَی پبیّ

 

 ْذاف کهی جهظبت : )جٓت ْز جهظّ یک ْذف(ا

آػُبیی بب يفبْيى بُيبدي رٔیبٌ ػُبطی، ييتٕس ٔ ييٕس  -1

 ٔگبيتٕژَش

آػُبیی بب فزآیُذ ْبی نقبح، الَّ گشیُي ٔ ٔقبیغ ْفتّ أل  -2

 رػذ

 آػُبیی بب ٔقبیغ ْفتّ دٔو رػذ ٔ فزآیُذگبطتزٔالطيٌٕ -3

آػُبیی بب تغييزات رٔیبٌ در دٔرِ رٔیبَي ٔ يؼتقبت الیّ   -4

 اكتٕدرو

 آػُبیی بب يؼتقبت الیّ ْبي جُيُي يشٔدرو ٔ آَذٔدرو -5

 تغييزات ٔ ٔقبیغ دٔرِ جُيُيآػُبیی بب  -6

 آػُبیی بب َبُْجبریٓبي يبدرسادي ٔ ػٕايم تزاتٕژٌ -7

 آػُبیی بب تکبيم دطتگبِ اطكهتي -8

 آػُبیی بب تكبيم اَذاو ٔ تکبيم دطتگبِ ػضالَي -9
 

 اْذاف ٔیژِ بّ تفکيک اْذاف کهی ْز جهظّ:

آػُبیی بب يفبْيى بُيبدي رٔیبٌ ػُبطی، ييتٕس  ْذف کهی جهظّ أل:

 ٔ ييٕس ٔگبيتٕژَش

 اْذاف ٔیژِ جهظّ أل:

 آػُبیی بب يفبْيى بُيبدي رٔیبٌ ػُبطی، -

 آػُبیی بب تقظيى طهٕنی ييتٕس ٔ ييٕس ٔ يقبیظّ آَٓب -

 آػُبیی بب گبيتٕژَش در جُض يَٕث ٔ يذکز -

 يتٕژَشآػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی َبػی اس گب -

 :در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ

 يفبْيى بُيبدي رٔیبٌ ػُبطی را  َبو بزدِ ٔ ْزیک را تٕضيخ دْذ. -1-1

تقظيى طهٕنی ييتٕس ٔ ييٕس را جذاگبَّ تٕضيخ دادِ  ٔ آَٓب را  -2-1

 يقبیظّ کُذ.

گبيتٕژَش در جُض يَٕث ٔ يذکز جذاگبَّ تٕضيخ دادِ  ٔ آَٓب را  -3-1

 يقبیظّ کُذ.

 َبُْجبری ْبی يبدرسادی َبػی اس گبيتٕژَش را تٕضيخ دْذ. -4-1

 

آػُبیی بب فزآیُذ ْبی نقبح، الَّ گشیُي ٔ  ْذف کهی جهظّ دٔو:

 ٔقبیغ ْفتّ أل رػذ



 اْذاف ٔیژِ جهظّ دٔو:

 آػُبیی بب فزآیُذ نقبح ٔ رٔیذادْبی اصهی آٌ -

 آػُبیی بب فزآیُذ الَّ گشیُي ٔ تغييزات آٌ -

 غ ْفتّ أل رػذ رٔیبٌآػُبیی بب ٔقبی -

 آػُبیی بب رٔع ْبی دريبَی َبببرٔری -

 در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ:

 فزآیُذ نقبح ٔ رٔیذادْبی اصهی آٌ را تٕضيخ دْذ. -1-2

 فزآیُذ الَّ گشیُي ٔ تغييزات آٌ را بيبٌ کُذ. -2-2

 ٔقبیغ ْفتّ أل رػذ رٔیبٌ را نيظت کُذ. -3-2

 را تٕضيخ دْذ.رٔع ْبی دريبَی َبببرٔری  -4-2

 

آػُبیی بب ٔقبیغ ْفتّ دٔو رػذ رٔیبٌ ٔ  ْذف کهی جهظّ طٕو:

 فزآیُذگبطتزٔالطيٌٕ

 اْذاف ٔیژِ جهظّ طٕو:

 آػُبیی بب ٔقبیغ ْفتّ دٔو رػذ رٔیبٌ -

 آػُبیی بب فزآیُذ گبطتزٔالطيٌٕ -

 آػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی َبػی اس گبطتزٔالطيٌٕ غيز عبيؼی -

 دانشجٌ قادر باشذ:در پایاٌ 

 ٔقبیغ ْفتّ دٔو رػذ رٔیبٌ را بّ تفکيک رٔس بيبٌ کُذ. -1-3

 فزآیُذ گبطتزٔالطيٌٕ را تٕضيخ دْذ. -2-3

َبُْجبری ْبی يبدرسادی َبػی اس گبطتزٔالطيٌٕ غيز عبيؼی را تٕضيخ  -3-3

 دْذ.

 

آػُبیی بب تغييزات رٔیبٌ در دٔرِ رٔیبَي ٔ  ْذف کهی جهظّ چٓبرْى:

 یّ  اكتٕدرويؼتقبت ال

 اْذاف ٔیژِ جهظّ چٓبرْى:

 آػُبیی بب تغييزات رٔیبٌ در دٔرِ رٔیبَي  -

 آػُبیی بب الیّ سایبی اكتٕدرو ٔ  يؼتقبت آٌ -

 آػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی دٔرِ رٔیبَي -

 در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ:

 تغييزات رٔیبٌ در دٔرِ رٔیبَي  را تٕضيخ دْذ. -1-4

 يؼتقبت الیّ سایبی اكتٕدرو را َبو ببزد. - 2-4

 َبُْجبری ْبی يبدرسادی دٔرِ رٔیبَي را تٕضيخ دْذ. -3-4

 

آػُبیی بب يؼتقبت الیّ ْبي جُيُي يشٔدرو ٔ  ْذف کهی جهظّ پُجى:

 آَذٔدرو

 اْذاف ٔیژِ جهظّ پُجى:

 آػُبیی بب يؼتقبت الیّ سایبی يشٔدرو ٔ  يؼتقبت آٌ -

 سایبی آَذٔدرو ٔ  يؼتقبت آٌ آػُبیی بب يؼتقبت الیّ -

آػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی َبػی اس تکبيم غيز عبيؼی الیّ ْبی  -

 سایبی جُيُی

 در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ:

 يؼتقبت الیّ سایبی يشٔدرو را تٕضيخ دْذ. -1-5

 يؼتقبت الیّ سایبی آَذٔدرو را بيبٌ کُذ. - 2-5

س تکبيم غيز عبيؼی الیّ ْبی سایبی َبُْجبری ْبی يبدرسادی َبػی ا -3-5

 جُيُی را تٕضيخ دْذ.

 

 آػُبیی بب تغييزات ٔ ٔقبیغ دٔرِ جُيُي ْذف کهی جهظّ ػؼى:



 اْذاف ٔیژِ جهظّ پؼؼى:

 آػُبیی بب تغييزات ٔ ٔقبیغ اصهی دٔرِ جُيُي بّ تفکيک يبِ -
 آػُبیی بب تکبيم جفت ٔ تغييزات آٌ در عی دٔرِ ببرداری -

 پزدِ ْبی جُيُی ٔ تغييزات آَٓبآػُبیی بب  -

 آػُبیی بب َذِٕ تؼکيم دٔقهِٕ ْب ٔ إَاع آٌ -

 آػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی يزتبظ بب دٔراٌ جُيُی -

 در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ:

 ٔقبیغ اصهی دٔرِ جُيُي را بّ تفکيک يبِ تٕضيخ دْذ. -1-6

 را بيبٌ کُذ.کبيم جفت ٔ تغييزات آٌ در عی دٔرِ ببرداری  -2-6

 پزدِ ْبی جُيُی ٔ تغييزات آَٓب را يقبیظّ کُذ. -3-6

 َذِٕ تؼکيم دٔقهِٕ ْب را تٕضيخ دادِ ٔ إَاع آٌ را يقبیظّ کُذ. -4-6

 َبُْجبری ْبی يبدرسادی يزتبظ بب دٔراٌ جُيُی را  تٕضيخ دْذ. -5-6

 

آػُبیی بب َبُْجبریٓبي يبدرسادي ٔ ػٕايم  ْذف کهی جهظّ ْفتى:

 ژٌتزاتٕ

 اْذاف ٔیژِ جهظّ ْفتى:

 آػُبیی بب إَاع َبُْجبریٓبي يبدرسادي -

 آػُبیی بب إَاع تزاتٕژٌ ْب  ٔ دطتّ بُذی آٌ ْب -

 در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ:

 إَاع َبُْجبریٓبي يبدرسادي  را تٕضيخ دْذ . -1-7

 إَاع تزاتٕژٌ ْب  را تٕضيخ دْذ ٔ آٌ ْب  را دطتّ بُذی کُذ.  -2-7

 

 آػُبیی بب تکبيم دطتگبِ اطكهتي کهی جهظّ ْؼتى:ْذف 

 اْذاف ٔیژِ جهظّ ْؼتى:

 آػُبیی بب  تکبيم جًجًّ -

 آػُبیی بب  تکبيم  صٕرت  -

 آػُبیی بب  تکبيم طتٌٕ يٓزِ ٔ قفظّ طيُّ -

 آػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی اطکهت طز ٔ صٕرت -

 قفظّ طيُّآػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی طتٌٕ يٓزِ ٔ  -

 در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ:

 تکبيم جًجًّ را تٕضيخ دْذ. -1-8

 تکبيم صٕرت را تٕضيخ دْذ. -2-8

 تکبيم طتٌٕ يٓزِ ٔ قفظّ طيُّ را تٕضيخ دْذ. -3-8

 إَاع َبُْجبریٓبي يبدرسادي اطکهت طز ٔ صٕرت را تٕضيخ دْذ .  -4-8

ّ طيُّ را تٕضيخ دْذ إَاع َبُْجبریٓبي يبدرسادي طتٌٕ يٓزِ ٔ قفظ -5-8

. 

 

 آػُبیی بب تكبيم اَذاو ٔ تکبيم دطتگبِ ػضالَي ْذف کهی جهظّ َٓى:

 اْذاف ٔیژِ جهظّ َٓى:

 آػُبیی بب  تکبيم اطکهت اَذاو -

 آػُبیی بب  تکبيم دطتگبِ ػضالَی -

 آػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی اطکهت اَذاو -

 ػضالَی آػُبیی بب َبُْجبری ْبی يبدرسادی دطتگبِ -

 در پایاٌ دانشجٌ قادر باشذ:

 تکبيم اطکهت اَذاو را تٕضيخ دْذ -1-9

 تکبيم دطتگبِ ػضالَی را تٕضيخ دْذ -2-9

 َبُْجبری ْبی يبدرسادی اطکهت اَذاو را تٕضيخ دْذ. -3-9

 َبُْجبری ْبی يبدرسادی دطتگبِ ػضالَی را ػزح دْذ. -4-9



 

دكتز خشاػي، رٔیبٌ ػُبطي  -:  يببَي رٔیبٌ ػُبطي پشػكي يُببغ:

 پشػكي الَگًٍ آخزیٍ چبپ

 

طخُزاَی بزَبيّ ریشی ػذِ ًْزاِ بب  پزطغ ٔ پبطخ، بذث " رٔع تذریض: ػًذتب

 گزْٔی

 

 ، ٔایت بزد، ًَبیغ فيهى، يذل ْبی آيٕسػی طّ بؼذیPPTٔطبیم آيٕسػی : 

 

 ػًال يزبٕط بّ يببجث ييبٌ تزو اطت طُجغ ٔ ارسػيببی : یک ٔادذ أل ایٍ درص
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 يقزرات کالص ٔ اَتظبرات اس داَؼجٕ:

 حضٌر ً غیاب يی شٌد  ً  بو ازا ء ىر جهسو غیبت نًره يحذًدی کى يیشٌد.

َبو ٔ ايضبی يذرص:  پزٔفظٕر يظفز خشاػی     َبو ٔ ايضبی يذیز گزِٔ:          

 داَؼکذِ: EDOَبو ٔ ايضبی يظئٕل

 



                                           تبریخ تذٕیم:               

 تبریخ ارطبل:                                   تبریخ ارطبل :



جذٔل سيبَبُذی درطجُيٍ ػُبطی                            

 پشػکی

رٔس ٔ طبػت جهظّ : طّ                                     

 01/8-01/01ػُبّ 

دً جهسو تعطیهی رسًی با ىًاىنگی دانشجٌیاٌ  ً دانشکذه       

 بو صٌرت جبرانی برگسار يی شٌد

جهظ

ِ 
 يذرص يٕضٕع ْز جهظّ تبریخ

يفاىیى بنیادي، يیتٌز ً يیٌز،  23/6/95 1

 گايتٌژنس
پرًفسٌر 

 خساعی

2 33/6/95 

 )جبرانی(

نقاح، النو گسیني ً ىفتو اًل 

 رشذ، 
پرًفسٌر 

 خساعی

پرًفسٌر  ىفتو دًو رشذ، گاسترًالسیٌٌ 6/7/95 3

 خساعی

دًره رًیاني ، يشتقات الیو   13/7/95 4

 اكتٌدرو
پرًفسٌر 

 خساعی

5 23/7/95 

 )جبرانی(

يشتقات الیو ىاي جنیني يسًدرو 

 ً آنذًدرو
پرًفسٌر 

 خساعی

پرًفسٌر  دًره جنیني 27/7/95 6

 خساعی

پرًفسٌر  ناىنجاریياي يادرزادي 4/8/95 7

 خساعی

پرًفسٌر  دستگاه اسكهتي 11/8/95 8

 خساعی

پرًفسٌر  تكايم انذاو، دستگاه عضالني 18/8/95 9

 خساعی
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