
 
 بسمو تعبلی

 دانشگبه علوم پسشکی کرمبنشبه
 دانشکذه پسشکی 

 ترمی طرح درش
 

 داًؾکذُ

 تزهی قبلب ًگبرػ طزح درط
 

 داًؾجَیبى پشؽکی:تئَری ببلیٌی بیوبریْبی عفًَی                                                                هخبطببى: عٌَاى درط 

بعذ اس اتوبم ّز :ٍاحذ                                عبعت پبعخگَیی بِ عَاالت فزاگیز 3(اس ٍاحذیب عْن اعتبد :)تعذادٍاحذ
 جلغِ

            98،ًیوغبل اٍل عبل تحصیلی 12-8رٍسّبی پٌجؾٌبِ،( رٍس،عبعت ٍ ًیوغبل تحصیلی:   )سهبى ارائِ درط
 دکتز هبریب ؽیزٍاًی:هذرط

 پبیِ ٍفیشیَپبتَلَصی گذراًذى هقبطع علَم:درط ٍ پیؼ ًیبس
 

 
 
:  ىذاف کلی جلسبت ا

 :جلسو اول
 : جلسو اول اىذاف ویژه 

 :جلغِ اٍل

 آؽٌبیی ببتعزیف،اتیَلَصی،اپیذهیَلَصی،پبتَصًش،عالین ببلیٌی،تؾخیص،درهبى ٍپیؾگیزی اس عفًَت ًغج ًزم

 :جلغِ دٍم

 ببلیٌی،تؾخیص،درهبى ٍپیؾگیزی اس اسفبرًضیتآؽٌبیی ببتعزیف،اتیَلَصی،اپیذهیَلَصی،پبتَصًش،عالین 

 :جلغِ عَم

 آؽٌبیی ببتعزیف،اتیَلَصی،اپیذهیَلَصی،پبتَصًش،عالین ببلیٌی،تؾخیص،درهبى ٍپیؾگیزی اس تَکغَپالعوَس

 :جلغِ چْبرم

 آؽٌبیی ببتعزیف،اتیَلَصی،اپیذهیَلَصی،پبتَصًش،عالین ببلیٌی،تؾخیص،درهبى ٍپیؾگیزی اسّبری
 

 :تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ اّذاف ٍیضُ بِ

 :اّذاف ٍیضُ جلغِ اٍل

 :در پبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ

 عَاهل اتیَلَصیک عفًَت ًغج ًزم را ًبم ببزد-1

 اپیذهیَلَصی عفًَت ًغج ًزم را تَضیح دّذ-2

 پبتَصًش عفًَت ًغج ًزم راتَضیح دّذ-3

 ّز یک راًبم ببزد عالین ببلیٌی ّز یک اس عفًَتْبی ًغج ًزم را تَضیح دادُ ٍعَارض-4

 رٍؽْبی تؾخیصی عفًَت ًغج ًزم را ًبم ببزد-5

 رٍؽْبی پیؾگیزی عفًَت ًغج ًزم را ًبم ببزد-6

 درهبًْبی آًتی بیَتیکی عفًَت ًغج ًزم را تَضیح دّذ-7

 :اّذاف ٍیضُ جلغِ دٍم

 :در پبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ

 عَاهل اتیَلَصیک فبرًضیت را ًبم ببزد-1

 رًضیت را تَضیح دّذاپیذهیَلَصی فب-2

 پبتَصًش فبرًضیت راتَضیح دّذ-3



 عالین ببلیٌی فبرًضیت  اعتزپتَکَکی را تَضیح دادُ ٍعَارض چزکی ٍغیز چزکی آى راًبم ببزد-4

 رٍؽْبی تؾخیصی فبرًضیت را ًبم ببزد-5

 رٍؽْبی پیؾگیزی فبرًضیت را ًبم ببزد-6

 درهبًْبی آًتی بیَتیکی فبرًضیت را تَضیح دّذ-7

 

 :اّذاف ٍیضُ جلغِ عَم

 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ

 عبهل اتیَلَصیک  ٍچزخِ سًذگی بیوبری تَکغَپالعوَس را ًبم ببزد-1

 اپیذهیَلَصی بیوبری تَکغَپالعوَس را تَضیح دّذ-2

 پبتَصًش بیوبری تَکغَپالعوَس راتَضیح دّذ-3

 راُ ّبی اًتقبل بیوبری تَکغَپالعوَس را تَضیح دّذ-4

بیوبری تَکغَپالعوَسدر افزاد بب ایوٌی ًزهبل ٍ افزاد بب ضعف ایوٌی را تَضیح دادُ ٍعَارض  رادر  م ببلیٌیعالی-5

 ّز گزٍُ ًبم ببزد

 تبثیز بیوبری بز عي ببرداری ٍعَارض جٌیٌی را تَضیح دّذ-6

 رٍؽْبی تؾخیصی بیوبری تَکغَپالعوَس را  ًبم ببزد-7

 تَکغَپالعوَس را  در تَکغَپالعوَسهبدرسادی تَضیح دّذرٍؽْبی تؾخیصی بیوبری  -8

 بیوبری تَکغَپالعوَس را ًبم ببزد رٍؽْبی پیؾگیزی-9

 درهبًْبی آًتی بیَتیکی بیوبری تَکغَپالعوَس را تَضیح دّذ-10

 درهبًْبی آًتی بیَتیکی بیوبری تَکغَپالعوَسهبدرسادی ٍ طَل هذت درهبى را تَضیح دّذ-11

 

 :چْبرم اّذاف ٍیضُ جلغِ

 : در پبیبى داًؾجَ قبدر ببؽذ

 

 عبهل اتیَلَصیک  بیوبری ّبری را ًبم ببزد-1

 اپیذهیَلَصی بیوبری ّبری را تَضیح دّذ-2

 پبتَصًش بیوبری ّبری راتَضیح دّذ-3

 تعزیف دٍرُ کوَى ،بزٍس عالین اٍلیِ ٍ عالین پیؾزفتِ را تَضیح دّذ-4

 قطعی را تَضیح دّذتعزیف هَارد هؾکَک،هَارد هحتول ٍهَارد -5

 عالین ببلیٌی اًَاع ّبری را تَضیح دّذ-6

 تؾخیص افتزاقی ّبی بیوبری ّبری را ًبم ببزد-7

 راُ ّبی اًتقبل بیوبری ّبری را تَضیح دّذ-8

 بیوبری ّبری  را تَضیح دّذ  عالین ببلیٌی-9

 رٍؽْبی تؾخیصی بیوبری ّبری را  ًبم ببزد-10

 را ًبم ببزد بیوبری ّبری رٍؽْبی پیؾگیزی-11

 درهبًْبی بعذ اس هَاجِْ بب حیَاى هؾکَک بِ بیوبری ّبری را تَضیح دّذ-12

 تعذاد دفعبت اًجبم ٍاکغیٌبعیَى ٍدٍس ٍهَارد تشریق عزم ضذ ّبری را بذاًذ-13
 

 

 

 



 :هٌببع

 

 

Harrison"s Principles of Internal Medicine.Braunwald 
Eugene,et al.McGrawHILL;2015 

 

 :تذریظرٍػ 

 عخٌزاًی ٍ بحث هتقببل بب داًؾجَیبى

 

 

 :ٍعبیل آهَسؽی 

 

 ٍایت بَرد ٍ هبصیک،ٍیذیَ پزٍصکتَر،کبهپیَتز بب ًزم افشار پبٍرپَیٌت
 سنجش و ارزشیببی 

 رٍػ آسهَى
بز حغب )عْن اس ًوزُ کل

 (درصذ
 عبعت تبریخ

 Short کَئیش
answer 

درصذ بعٌَاى  5تب 

 تؾَیق بزای هطبلعِ

  طی جلغبت

 - - - - آسهَى هیبى تزم 

 12عبعت  پبیبى ّز هبُ درصذ100تب  MCQ 95 آسهَى پبیبى تزم

حضَر فعبل در 

 کالط

هؾبرکت در 

 پزعؼ ٍ پبعخ

درصذ بعٌَاى  5تب 

تؾَیق بزای حضَر در 

 کالط

  طی جلغبت

 
: مقررات کالش و انتظبرات از دانشجو

 حضَر در کالط درط بب آهبدگی قبلی-1

 جبیگبُ اعتبد ٍ داًؾجَاحتزام بِ -2
 
 

 دکتزعلیزضب جبًبخؼ         : دکتزهبریب ؽیزٍاًی            ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ: ًبم ٍ اهضبی هذرط

 دکتزهبریب ؽیزٍاًی :داًؾکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هغئَل   

 :تبریخ ارعبل  :                                  تبریخ ارعبل:                          تبریخ تحَیل
 
 :دانشکذه EDOمضبی مسئولنبم وادکتر علیرضب جبنبخش  :امضبی مذیر گروهنبم و   مبریب شیروانی دکتر :نبم و امضبی مذرش

 

 :تبریخ ارسبل :                                   تبریخ ارسبل                               :تبریخ تحویل

                        

 

 



 تئَری ببلیٌی بیوبریْبی عفًَی :جذٍل سهبًبٌذی درط

 12-8رٍسّبی پٌجؾٌبِ عبعت :رٍس ٍ عبعت جلغِ                                     

 

 هذرط هَضَع ّز جلغِ تبریخ جلغِ

 دکترماریاشیروانی عفونتهای نسج نرم پنجشنبه 1

 دکترماریاشیروانی فارنژیت عفونی پنجشنبه 2

 دکترماریاشیروانی بیماری توکسوپالسموز پنجشنبه 3

 دکترماریاشیروانی بیماری هاری پنجشنبه 4
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