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 داىظگاه غلَم پزطکی کرناىظاه

 داىظکسه پرشحاری نانایی

 ظرح درس جرنی

 داىظجَیان کارطياشی پرشحاری نزاظتان:                                 ارحالالت شیصحم خهایحیغيَان درس : 

 41-41ظيتً یک فراگیر: شاغث پاشزگَیی ةً شَاالت                       واخس 5720)یا شٍم اشحاد از واخس(  جػسادواخس:

 3دارلی جراخی  ةیهاری ٌای پرشحاری س پیض ىیاز:ودر            40-41 اول، ىیم شال 41-41طيتً دورس: زنان ارائً د

  اغظم فرجی نسرس:

 

آطيایی ةا نراقتث از ةیهار نتحال ةً ارحالالت طایع شیصحم ٌای خهایحی ةر اشاس فرآیيس پرشحاری و ةا ةٍره  : ٌسف کلی درس

 گیری از نٍارت ٌای جفکر رالق و پای ةيسی ةً اصَل ارالقی و نَازیو طرغی.

 

 ٌساف کلی جلصات : )جٍث ٌر جلصً یک ٌسف(ا

 جظزیصی ٌای جصث و ارزیاةی ،پَشث فیزیَلَژی و آىاجَنی ةر نروریآطيایی ةا واخس درشی، اٌساف، جکالیف،  .4

ارحالالت پَشحی ) آکيً ولگاریس، اىَاع درناجیث، پصَریازیس و ةیهاری  درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً آطيایی ةا  .1

 ٌای جاولی(

 (اىگلی قارچی، ةاکحریایی، ویروشی،)  پَشث ٌای غفَىث اىَاعدرنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً  آطيایی ةا .3

 پَشث ٌای شرظان درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً ةا آطيایی .1

 پَشحی ارحالالت در درناىی ٌای روش اىَاع ةا آطيایی .0

 شاناىسٌی و نراقتث ٌای پرشحاری از نسدجَیان ةا صسنات شَرحگی آطيایی ةا .1

 

 

 اٌساف ویژه ةً جفکیک اٌساف کلی ٌر جلصً:

 جظزیصی ٌای جصث و ارزیاةی ،پَشث فیزیَلَژی و آىاجَنی ةر نروری جکالیف، اٌساف، درشی، واخس ةا آطيایی ٌسف کلی جلصً اول:

 اٌساف ویژه جلصً اول:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطس

 . آىاجَنی پَشث را طرح دٌس.4-4

 . فیزیَلَژی پَشث را جَضیح دٌس.1-4

 شالهيسان را طرح دٌس.. فرآیيس ظتیػی پیری پَشث و جغییرات پَشحی طایع در 3-4

 دٌس. يً ی پَشث، نَ و ىارو جَضیحنفیسجریو جزئیات ةررشی جصهاىی را در ٌيگام نػای. 1-4

 

 

 . ضایػات اولیً و ثاىَیً ی پَشث را ةا طکل و ىدَه ی جَزیع آن جَصیف ىهایس.0-4

 آزنَن ٌای جظزیصی نحساول در ارحالالت پَشحی را طرح دٌس. .1-4

 

 

اىَاع درناجیث، پصَریازیس و ةیهاری ارحالالت پَشحی ) آکيً ولگاریس،  درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً آطيایی ةا :مدو ٌسف کلی جلصً

 (ٌای جاولی
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 :دوم اٌساف ویژه جلصً

 در پایان داىظجَ قادر ةاطس

 . آکيً ولگاریس را طرح دٌس.4-1

 ولگاریس را جَضیح دٌس.. جظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و نراقتحی در آکيً 1-1

 . درناجیث جهاشی را طرح دٌس.3-1

 . غالئم درناجیث جهاشی، درنان و نراقتث آن را جَصیف ىهایس.1-1

 پصَریازیس و جظاٌرات ةالیيی آن را جَضیح دٌس.. 0-1

 . اقسانات درناىی، نراقتحی و آنَزطی در پصَریازیس را طرح دٌس.1-1

 ایجاد کييسه آن را جَضیح دٌس.پهفیگَس ولگاریس و غلل . 2-1

 . جظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و نراقتحی در پهفیگَس ولگاریس را جَضیح دٌس.3-1

 . درناجیث ٌرپحی فرم و جظاٌرات ةالیيی آن را جَصیف ىهایس.4-1

 . اقسانات درناىی و نراقتحی در درناجیث ٌرپحی فرم را جَضیح دٌس.45-1

 جاىصَن را طرح دٌس. -کروز کظيسه اپیسرم و شيسرم اشحیَىس. غلل ایجاد کييسه ى44-1

 جاىصَن را جَضیح دٌس. -. جظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و نراقتحی در ىکروز کظيسه اپیسرم و شيسرم اشحیَىس41-1

 

 (اىگلی قارچی، ویروشی، ةاکحریایی،)  پَشث ٌای غفَىث اىَاع درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً آطيایی ةا :شَم ٌسف کلی جلصً

 :شَم اٌساف ویژه جلصً

 سدر پایان داىظجَ قادر ةاط

 غلل ایجاد کييسه آن را طرح دٌس.. غفَىث ٌای ةاکحریایی پَشث و 4-3

 اد کييسه آن را جَضیح دٌس.. زردزرم و غلل ایج1-3

 را جَضیح دٌس.زردزرم . جظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و نراقتحی در 3-3

 فَلیکَلیث، دنل و کَرك و غلل ایجاد کييسه آن را جَضیح دٌس.. 1-3

 را جَضیح دٌس.فَلیکَلیث، دنل و کَرك . جظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و نراقتحی در 0-3

 غفَىث زوىا یا ٌرپس زوشحر و جظاٌرات ةالیيی آن را طرح دٌس.. 1-3

 دٌس. . اقسانات درناىی و نراقتحی در غفَىث زوىا را جَضیح2-3

 . غفَىث ٌای قارچی )نیکَجیک( را جَصیف ىهایس.3-3

 . گال )جرب( و جظاٌرات ةالیيی آن را طرح دٌس.4-3

 . اقسانات درناىی و نراقتحی در گال )جرب( را جَضیح دٌس.45-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 پَشث ٌای شرظان درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً آطيایی ةا :چٍارم ٌسف کلی جلصً

 :چٍارم جلصًاٌساف ویژه 

 در پایان داىظجَ قادر ةاطس

 . نالىَنا و اىَاع آن را طرح دٌس.4-1

 . جظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و نراقتحی در نالىَنا را جَضیح دٌس.1-1

 را طرح دٌس.غلل ایجاد کييسه آن  و (BCC) ةازال ٌای شلَل کارشیيَم. 3-1

 را جَضیح دٌس. (BCC) ةازال ٌای شلَل نراقتحی در کارشیيَمجظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و . 1-1

 و غلل ایجاد کييسه آن را طرح دٌس. (SSC)شيگفرطی  ٌای شلَل . کارشیيَم0-1

 را جَضیح دٌس. (SSC)شيگفرطی  ٌای شلَل . جظاٌرات ةالیيی، اقسانات درناىی و نراقتحی در کارشیيَم1-1
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 جَصیف ىهایس.. شارکَم کاپَزی و اىَاع آن را 2-1

 

 در ارحالالت پَشحی آطيایی ةا اىَاع روش ٌای درناىی :پيجم ٌسف کلی جلصً

 :پيجم اٌساف ویژه جلصً

 در پایان داىظجَ قادر ةاطس

 . پاىصهان ٌای ةصحً را جَضیح دٌس.4-0

 . پاىصهان ٌای ریس یا نرظَب را طرح دٌس.1-0

 ىهایس.پاىصهان ٌای ىگٍسارىسه ی رظَةث را جَصیف . 3-0

 .  پاىصهان ٌای ٌیسروژل، ٌیسروکلَئیس، پاىصهان ٌای فَم و آلژیيات ٌای کلصیم را جَضیح دٌس.1-0

 . خهام درناىی )ةاليئَجراپی( و نراقتث ٌای نرةَظً را طرح دٌس.0-0

 . گرافث ٌای پَشحی را جَضیح دٌس.1-0

 . گرافث ٌای پَشحی را ظتقً ةيسی ىهایس.2-0

 در گرافث ٌای پَشحی را طرح دٌس. . اقسانات پرشحاری3-0

 لیزر درناىی در ضایػات پَشحی را جَضیح دٌس.. 4-0

 . کظیسن پَشث )ریحایسکحَنی( را طرح دٌس.45-0

 

 شاناىسٌی و نراقتث ٌای پرشحاری از نسدجَیان ةا صسنات شَرحگی آطيایی ةا :طظم ٌسف کلی جلصً

 :طظم اٌساف ویژه جلصً

 در پایان داىظجَ قادر ةاطس

 . شَرحگی را جػریف ىهایس.4-1

 . اىَاع شَرحگی را طرح دٌس.1-1

 . غَانل نَثر ةر طست شَرحگی را ةیان کيس.3-1

 جػییو ىهایس. را . درجً ةيسی و درصس شَرحگی1-1

 در شَرحگی را جَضیح دٌس. اثرات نَضػی و غهَنی. 0-1

 را ةظياشس. یک از نراخل شَرحگی . اولَیث ٌای نراقتحی و غَارض اخحهالی ٌر1-1

 شَرحگی را طرح دٌس. ات در ظَل نراخل فَری، خیاجی و خاد صسناتنایػىیازٌای جایگزیيی . 2-1

 ىَجَاىی نسدجَ را جَضیح دٌس.. نراقتث ٌای پرشحاری از شَرحگی در شً نرخلً اورژاىس خاد، غفَىی، نزنو و 3-1

 . جراخی ٌای جرنیهی نحساول در شَرحگی را طرح دٌس.4-1

 در ةازگظث ةً زىسگی را جَضیح دٌس.دَه آنَزش ةً نسدجَ و راىَاده . ى45-1

 . چالض ٌای رواىی اجحهاغی نرجتط ةا صسنات شَرحگی را طرح دٌس.44-1

 

 نياةع 
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 3191ىهادی وثَق؛ م، نَخسپَر؛ ا. ةروىر و شَدارث پرشحاری دارلی جراخی پَشث و شَرحگی. جٍران، ىظر جانػً ىگر.طریػث؛ ا، . 4

 )آرریو چاپ( آییژ الکهو، پرشحاری ةیهاری ٌای دارلی و جراخی. جٍران، ىظر. 5

 

 

 شزيراىی، پرشض و پاشذ روش جسریس:

 

 پاورپَیيث، ویسیَپروژکحَر وشایل آنَزطی :



4 
 

 

 

 شيجض و ارزطیاةی                                                                 

 شاغث جاریذ شٍم از ىهره کل روش آزنَن

 41-41 ٌر جلصً درصس 45 طفاٌی کَئیز

 - - - - جرمآزنَن نیان 

   درصس 35 چٍار گزیيً ای و جظریدی آزنَن پایان جرم

 41-41 جلصً ٌر درصس 45  خضَر فػال در کالس

 

 

 نقررات کالس و اىحظارات از داىظجَ:

 خضَر نيظم و قتل از اشحاد در کالس درس 

 .اشحفاده از گَطی و جتلث و... در کالس درس نجاز ىهی ةاطس 

 ًاىحظار نعالػً قتل از ارائً نعالب ٌر جلص 

 

 

 

 

 داىظکسه:  EDOىام و انضای نصئَل   ىام و انضای نسیر گروه:  ىام و انضای نسرس:

 جاریذ ارشال:  جاریذ ارشال:      جاریذ جدَیل:

 

 

 

 

 

 

 ارحالالت شیصحم خهایحی جسول زناىتيسی درس

 34-36طيتً دو روز و شاغث جلصً :

 

 نسرس نَضَع ٌر جلصً جاریذ جلصً

3 99/6/95 
 

 و ارزیاةی پَشث، فیزیَلَژی و آىاجَنی ةر نروری جکالیف، اٌساف، درشی، واخس ةا آطيایی

 جظزیصی ٌای جصث

 اغظم فرجی

9 5/7/95 
 

ارحالالت پَشحی ) آکيً ولگاریس، اىَاع درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً آطيایی ةا 

 درناجیث، پصَریازیس و ةیهاری ٌای جاولی(

 اغظم فرجی

1 39/7/95 
 

)                  پَشث ٌای غفَىث اىَاع درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً آطيایی ةا

 (اىگلی قارچی، ةاکحریایی، ویروشی،

 اغظم فرجی

 اغظم فرجی پَشث ٌای شرظان درنان و نراقتث ةیهاران نتحال ةً آطيایی ةا 39/7/95 4
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 اغظم فرجی آطيایی ةا اىَاع روش ٌای درناىی در ارحالالت پَشحی 96/7/95 5

6 1/8/95 
 

 اغظم فرجی ةا صسنات شَرحگیشاناىسٌی و نراقتث ٌای پرشحاری از نسدجَیان  آطيایی ةا

 

 

 

 


