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 تئوری بالینی بیماریهای عفونی:عنوان درس : 
 یدالسالمونلوز تیفوی-1
 سالمونلوز غیر تیفی و شیگلوز -2
 پنومونی، بیماریهای کرمی -3
 ماالریا -4
 دانشجویان پزشکی  مخاطبان: 

    44/0استاد:واحد، سهم  3    تعدادواحد:
 بعد از اتمام هر جلسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 

        91-94سال تحصیلی  دوم، نیمسال 30/13-30/11:  روزهای چهارشنبه، ساعت زمان ارائه درس
 دکتر بابک صیاد مدرس:

 گذراندن مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی درس و پیش نیاز:

 
 
 هداف کلی جلسات : ا

 جلسه اول:
آشنایی با میکروبیولوژی، اپیدمیولوژی، پاتوژنز، عالیم بالینی ، تشخیص، درمان و پیشگیری از  

 یدالسالمونلوزتیفوی
 جلسه دوم:

آشنایی با میکروبیولوژی، اپیدمیولوژی، پاتوژنز، عالیم بالینی ، تشخیص، درمان و پیشگیری از سالمونلوز  
 غیر تیفی و شیگلوز

 جلسه سوم:
 آشنایی با میکروبیولوژی، اپیدمیولوژی، پاتوژنز، عالیم بالینی ، تشخیص، درمان و پیشگیری از پنومونی 

آشنایی با چرخه زندگی، اپیدمیولوژی، پاتوژنز، عالیم بالینی ، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریهای 
 کرمی شایع

 جلسه چهارم: 
 عالیم بالینی ، تشخیص، درمان و پیشگیری از ماالریا  آشنایی با چرخه زندگی، اپیدمیولوژی، پاتوژنز،

 
 جلسه اول : اهداف ویژه 

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد : 

 عوامل اتیولوژیک سالمونلوز تیفوییدال را نام ببرد  -1

 اپیدمیولوژی تیفویید در ایران را توضیح دهد -2

 پاتوژنز تیفویید را توضیح دهد -3

 عالیم بالینی تیفویید را توضیح داد و عوارض آن را نام ببرد  -4

 روش های تشخیص تیفویید را نام ببرد  -1

 درمان های آنتی بیوتیکی تیفویید را توضیح دهد -4

 روش های پیشگیری اولیه از تیفویید را نام ببرد -7

 جلسه دوم : اهداف ویژه 

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد :

 را نام ببرد  غیر تیفی و شیگلوز اتیولوژیک سالمونلوزعوامل  -1

 در ایران را توضیح دهد غیر تیفی و شیگلوز اپیدمیولوژی سالمونلوز -2

 را توضیح دهد غیر تیفی و شیگلوز پاتوژنز سالمونلوز -3

 را توضیح داد و عوارض آنها را نام ببرد  غیر تیفی و شیگلوز عالیم بالینی سالمونلوز -4

 را نام ببرد  غیر تیفی و شیگلوز سالمونلوزروش های تشخیص  -1

 را توضیح دهد غیر تیفی و شیگلوز درمان های آنتی بیوتیکی سالمونلوز -4

 را نام ببرد غیر تیفی و شیگلوز روش های پیشگیری اولیه از سالمونلوز -7

 



 

 جلسه سوم :اهداف ویژه 

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد :

  ریف کرده و انواع آن را طبقه بندی کند سندرم پنومونی را تع -1

 اکتسابی از جامعه را نام ببرد  پنومونیعوامل اتیولوژیک  -2

 ارزیابی بالینی بیمارمبتال به پنومونی را توضیح دهداصول  -3

  توضیح دهدنکات کلیدی در شرح حال یک بیمار مشکوک به پنومونی را  -4

 نکات کلیدی در معاینه بالینی یک بیمار مشکوک به پنومونی را توضیح دهد  -1

 اندیکاسیون های بستری در پنومونی را توضیح دهد -4

 روش های تشخیصی در پنومونی را خالصه کند  -7

 اصول درمان سرپایی پنومونی را توضیح دهد -8

 بیمارهای کرمی شایع در انسان را دسته بندی کند  -9

 یماریهای کرمی شایع در انسان راتوضیح دهداصول اپیدمیولوژی ب -10

 را شرح دهد فاسیوالهپاتیکاانگل چرخه زندگی  -11

 اپیدمیولوژی فاسیولیازیس را در ایران و جهان توضیح دهد -12

 عالیم بالینی فاسیولیاریس را لیست کند  -13

 راههای تشخیص فاسیولیازیس را نام ببرد  -14

 درمان فاسیولیازیس را توضیح دهد  -11

 راههای پیشگیری از فاسیولیازیس را لیست کند  -14

 

 جلسه چهارم : اهداف ویژه 

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد : 

 چرخه زندگی انگل ماالریا را ترسیم کند -1
 سویه های پالسمودیوم موجد ماالریا در انسان را نام ببرد انواع  -2
 اپیدمیولوژی ماالریا را در ایران و جهان توضیح دهد -3
 ماالریا را توضیح دهدعالیم بالینی  -4
 عوارض ماالریای فالسیپاروم شدید را توضیح دهد -1
 چگونگی درمان ماالریا را شرح دهد -4
 راههای پیشگیری از ماالریا را شرح دهد -7

 
 منابع:

 

Harrison’s Principles of Internal Medicine. Braunwald Eugene, et al. McGrawHill; 

2015 

 
 روش تدریس:

 سخنرانی و بحث متقابل با دانشجویان
 

 وسایل آموزشی :
 وایت بورد و ماژیک ، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر با نرم افزار پاورپوینت

 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 Short کوئیز
answer 

برای  درصد بعنوان مشوق  1تا 
 مطالعه

جلسات طی  
 درس

 

 ------ ------- ------ ----- ترم آزمون میان 

 30/12 19/10/91 درصد 100تا  MCQ 91 آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

مشارکت در 
 پرسش و پاسخ

درصد بعنوان مشوق برای  1تا 
 حضور در کالس 

طی  جلسات 
 درس

 



 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور در کالس درس با آمادگی قبلی   -1
 احترام به جایگاه استاد و دانشجو  -2

 

 دانشکذه: EDOمضبی مسئولنبم وا   دکتر علیرضب جبنبخش  امضبی مذیر گروه:نبم و    دکتر بببک صیبدنبم و امضبی مذرس:

 تبریخ ارسبل :              تبریخ ارسبل:                                                       4/11/59تبریخ تحویل: 



 



 تئوری بالینی بیماریهای عفونی جدول زمانبندی درس                           

 03/50-03/51چهارشنبه ها ساعت  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

متعاقبا از  1
طرف گروه 

 اعالم میگردد
 

 سالمونلوز تیفوییدال
 
 
 

 دکتر بابک صیاد 

متعاقبا از  2
طرف گروه 

 اعالم میگردد
 

 سالمونلوز غیر تیفی و شیگلوز

 دکتر بابک صیاد

3  
متعاقبا از 

طرف گروه 
 اعالم میگردد

 

 پنومونی، بیماریهای کرمی

 بابک صیاددکتر 

4  
متعاقبا از 

طرف گروه 
 اعالم میگردد

 

 ماالریا

 دکتر بابک صیاد
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