
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 دانشجویان پزشکی  مخاطبان:  سپسیس                                  -2اصول تجویز آنتی بیوتیکها -1 عنوان درس :
 سه پس از اتمام هر جل ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                   /. واحد23   : تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

   علیرضا جانبخش دکتر  مدرس:                                                                              زمان ارائه درس:  
 گذراندن  دروس علوم پایه  درس و پیش نیاز:

 ودف کلی درس :

 ه یک ودف (اوداف  کلی جلصات  : )جىت ور جلص

عْارض آًتی  –اصْل کبربرد  - آشٌبیی  بب اًْاع آًتی بیْتیکِب 

 ّ ًذٍْ تجْیس  ایي  دارُّب  زهبى تقطین بٌذی  –بیْتیکِب 

علل  –ایجبد کٌٌذٍ  عْاهلعلل ّ  –ـآشٌبیی بب تعریف ضپطیص  -2

 عالئن  ببلیٌی  ّ تشخیص ّ درهبى  ضپطیص  –زهیٌَ  ضبز 

 :اوداف ویژه جلصه اول 

  : ةاطد  قادر ي ةاید در پایان دانظج

آًتی بیْتیکی را ًبم ببرد   ًْاع دضتَ ُبی ا  -1  

هکبًیطن  اثر آًتی بیْتیکِب را تْضیخ دُذ -2  

تجربی  را ًبم ببرد  یهْارد شش گبًَ تجْیس  آًتی بیْتیکِب-3  

را هْارد  تجْیس اّرژاًص ّ غیر اّرژاًص  آًتی بیْتیکِب  -4

 تْضیخ دُذ 

ا ًبم ببردرد  هْرد هالدضَ در تجْیس آًتی بیْتیکِب رهْا -5  

عْارض آًتی بیْتیکِب  را تْضیخ دُذ  -6  

راُِبی  تجْیس آًتی بیْتیکِب را تْضیخ  دُذ  -7  

طْل  درهبى را در آًتی بیْتیکِب تْضیخ دُذ  -8  

 :دوماوداف ویژه جلصه 

: ةاطد قادر ةاید  در پایان دانظجي  

 تعبریف  هْجْد در ضٌذرم ضپطیص  را ًبم بردٍ ّ تعریف  -1

 را ًبم ببرد آى کرایتریبُبی کٌذ ّ 

 اپیذهیْلْژی ضپطیص  را تْضیخ دُذ  -2

 عْاهل هطبعذ کٌٌذٍ برای شرّع ضپطیص  را ًبم ببرد   -3

 ثر در برّز عالئن را تْضیخ دُذ پبتْژًس ضپطیص  ّ عْاهل هْ -4

 را تْضیخ دُذ عالئن ضپطیص  -5

 ًذٍْ تشخیص  ضپطیص  را تْضیخ دُذ   -6

را در ضپطیص  تْضیخ  کضٌذرهی درهبى  ُبی اًتی بیْتیکی -7

 دُذ 

 درهبى ُبی غیرآًتی بیْتیکی  را در ضپطیص  تْضیخ دُذ   -8

 

 
  نناةع:

1- Harisons principles of internal medicine 2015 
2- Practical  approach infections  disese 1996  

اًجبم  ضئْال ّ جْاة بب داًشجْیبى   ّ طرح کیص-ضخٌراًی  روش تدریس:

  بصْرت هتقببل 

  کبهپیْتر -ّیذئْ پرّژکتْر   –ّایت بْرد  ّ هبژیک  وشایل آنيزطی :
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     آزنين نیان ترم 

-MCQ 122 آزنين پایان ترم 
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    هشبرکت  حضير فػال در کالس 

–عناوین  قبل از شروع جلسه  مطالعه  -2حضور فعال و منظم در کالس  -1ظارات از دانظجي:تنقررات کالس و ان

 مشارکت فعال و بحث های متقابل 
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