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 :هنابع 
 

. گرٍُ هترجویي . اًتشارات سیویي دخت  اٍرشاًس ّبی طبی پیس پیش بیوبرستبًی هیبًیبلذسَ،برایاى ؛پَرتر، رابرت ؛چری ،ریچارد .  – 1

 آخریي چاپ،تْراى : 

. گرٍُ هترجویي .اًتشارات سیویي دخت ، تْراى ش بیوبرستبًی پبیِاٍرشاًس ّبی طبی پیهسیتٍَیچ ، جَزف؛ّفي ، برًت ؛ کارى، کیت .  – 2

  آخریي چاپ: 

بک رًٍذا ، پالک اًذرٍ ،رام استیَى . اٍرشاًسْای طبی پیش بیوارستاًی ) هیاًی(: ترجوِ گرٍُ هتررجویي هرکرس هرذیریت حرَادف ٍ فَریتْرای       -3

 آخریي چاپپسشکی، تْراى، اًتشارات سیوي دخت، 

 

 روش تذریس:
 ، بحث گرٍّی در خصَص تفسیرسٌاریَ ّاPBLخٌراًی ّوراُ با پرسشَ پاسخ ، س

  

 :وسایل آهوزضی 

 ٍیذیَپرٍشکتَر ،  هَالش  ٍایت برد،

 

  سنجص و ارزضیابی 

 ساعت تاریخ )بر حسب درصذ(سهن از نوره کل روش آزهوى

 سبعت کالس ّر دٍّفتِ یکببر %5 شفبّی کَئیس

 سبعت کالس   ّفتِ پٌجن %21 تشریحی( –کتبی)تستی  آزهَى هیبى دٍرُ

 سبعت کالس  طبق تقَین داًشگبّی  %61 تشریحی( –کتبی)تستی  آزهَى پبیبى ترم

 - کلیِ جلسبت %5 - حضَرفعبل در کالس

 - تب پبیبى ترم %11 - تکبلیف داًشجَ

 

 هقررات درس ٍ اًتظارات از داًشجَ :   

تَجِ بِ اّویت ٍ حساسیت درس ٍ تٌَع هطالب ٍ هحذٍدیت زهاًی ٍ بِ هٌظَر بْرُ برداری ّر چِ بیشتر از داًشجَیاى ػسیس اًتظار هیرٍدکِ با   

 بِ ًکات ریل تَجِ ًوایٌذ 

بِ هٌابغ هؼرفی شذُ هراجؼِ ٍ هطالب کاهل بحث ّا را هطالؼِ ًوایٌذ ٍ در صَرت ٍجَد ّر گًَِ اشکال ٍ سَالی در ساػتْای هشاٍرُ   - 1

 ح ًوایٌذ باهذرس هربَطِ هطر

 بِ حضَر هٌظن تَام با آهادگی در توام جلسات اّویت دّیذ )غیبت درکالس در ارزشیای تأثیر دارد (   - 2

 شرکت فؼال داشتِ باشیذ PBLدر بحث ّای گرٍّی کالس ٍ جلسات  – 3

 

 

 داًشکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل                   ًبم ٍ اهضبی هذرس:                          ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                       

 تبریخ تحَیل:                                    تبریخ ارسبل:                                           تبریخ ارسبل :               

                                                             
                                        

 

 



 1فَریتْبی داخلی جذول زهانبنذی برناهه 

 95 -96نیوسال اول 
  کالس ضواره    86 -81 ها  ضنبه سه روز وساعت کالس:          

     

 جلسه 

 
 هذرس هوضوع هر جلسه تاریخ

 صبَر آًبتَهی دستگبُ تٌفس 23/6/95 1

 صبَر تعطیل رسوی 31/6/95 2

 صبَر فیسیَلَشی دستگبُ تٌفس 6/7/95 3

 صبَر عالئن ًٍشبًِ ّبی شبیع دستگبُ تٌفس 13/7/95 4

 صبَر )کلیٌیکی ٍپبراکلیٌیکی (رٍشْبی تشخیصی بیوبریْبی دستگبُ تٌفس  21/7/95 5

 صبَر اهتحبى هیبى ترم -  تقسین بٌذی بیوبریْبی دستگبُ  تٌفس 27/7/95 6

 صبَر (1اُ َّایی )بیوبریْبی هسهي اًسذادی ر 4/8/95 7

 صبَر (2بیوبریْبی هسهي اًسذادی راُ َّایی ) 11/8/95 8

 صبَر بیوبریْبی عفًَی سیستن تٌفس 18/8/95 9

 صبَر بیوبریْبی سٌذرم زجر تٌفسی ٍ سٌذرٍ ّیپر ًٍتیالسیَى 25/8/95 11

 صبَر بیوبریْبی آهبَلی ریِ ، پٌَهَتَراکس خَد بِ خَدی 2/9/95 11

 صبَر چگًَگی بررسی سیستن تٌفسی درصحٌِ - 9/9/95 12

    بررسی چٌذ سٌبریَ دربیوبریْبی سیستن تٌفسی 16/9/95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  


