
 
 ثغوَ تؼبلی

 داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی کشهبًؾبٍ
 داًؾکذٍ پضؽکی 

 تشهی طشح دسط
 

 داًؾجْیبى پضؽکی  :هخبطجبى                :تئْسی ثبلیٌی ثیوبسیِبی ػفًْی: ػٌْاى دسط 
                                ػفًْتِبی اعِبلی دبد ّ هغوْهیت ثبکتشیبل غزایی ّ تیفْییذ-1
 صیٌت هذغٌی افؾبسدکتش  :هذسط                                                              اًغفبلیتهٌٌژیت ّ -2 

    23/0:ّادذ، عِن اعتبد 3    :تؼذادّادذ
 98، ًیوغبل اّل عبل تذصیلی 13الی  9ؽٌجَ، عبػت سّصُبی پٌج :  صهبى اسائَ دسط

 فیضیْپبتْلْژیگزساًذى هقبطغ ػلْم پبیَ ّ  :دسط ّ پیؼ ًیبص

 
 
:  ُذاف کلی جلغبت ا

 :جلغَ اّل
 یػفًْتِبآؽٌبیی ثب هیکشّثیْلْژی، اپیذهیْلْژی، پبتْژًض، ػالین ثبلیٌی ، تؾخیص، دسهبى ّ پیؾگیشی اص  

 دییفْیّ ت ییغزا الیثبکتش تیدبد ّ هغوْم یاعِبل
 :جلغَ دّم

ّ  تیهٌٌژآؽٌبیی ثب هیکشّثیْلْژی، اپیذهیْلْژی، پبتْژًض، ػالین ثبلیٌی ، تؾخیص، دسهبى ّ پیؾگیشی اص  

                                                               تیاًغفبل
 : جلغَ اّل اُذاف ّیژٍ 

 :قبدس ثبؽذدس پبیبى جلغَ داًؾجْ ثبیذ 

 .اعِبلی دس دًیب ّ ػلل هشگ ّ هیش ًبؽی اص آى آگبُی یبفتَ ثبؽذاص اپیذهیْلْژی ػفًْتِبی  -1

 .ّ ًذٍْ دفبع ثذى ػلیَ آًِب سا ثیبى کٌذ یاعِبل یػفًْتِبپبتْژًض  -2

 .اپشّچ ثَ ثیوبس دچبس اعِبل ػفًْی یب هغوْهیت ثبکتشیبل غزایی سا تْضیخ دُذ -3

 .ػْاقت دساصهذت اعِبل سا دس ػفًْتِبی دبد سّدٍ ای رکش ًوبیذ -4

سا ثب تْجَ ثَ دّسٍ کوْى ّ ًْع هٌجغ غزایی هؾتشک   ییغزا الیثبکتش تیهغوْمػلل ادتوبلی   -5

 .اعتٌجبط کٌذ

 .اقذاهبت تؾخیصی هْسد ًیبص ثشای ػفًْتِبی اعِبلی سا رکش ًوبیذ -6

اجبثت هضاج ّ ّجْد تت یب ػالین   دفؼبت ,دسهبى عٌذسم ُبی اعِبلی سا ثب تْجَ ثَ هذت ػالین -7

 .ضیخ ثذُذتذشیکی سّدٍ تْ

 .اتیْلْژی تت تیفْییذ سا ًبم ثجشد -8

 .اثتال ثَ تت تیفْییذ سا تْضیخ ثذُذ پبتْژًض -9

 .اپیذهیْلْژی عبلوًْال تیفی ّ پبساتیفی سا ثیبى کٌذ -10

 .سا ؽشح دُذ دییفْیتت تعیش ثبلیٌی ّ ػالین  -11

 .ّ دغبعیت ّ ّیژگی ُبی ُشیک سا ثیبى کٌذ دییفْیتت تاقذاهبت تؾخیصی دس هْاسد ؽک ثَ  -12

 .ؽشح دُذ دییفْیتت تدسهبى ُبی اًتخبثی ّ جبیگضیي سا ثشای  -13

 .سا ًبم ثجشد دییفْیتت تاقذاهبت پیؾگیشی اّلیَ دس هقبثل  -14

  : جلغَ دّم اُذاف ّیژٍ 

 :دس پبیبى جلغَ داًؾجْ ثبیذ قبدس ثبؽذ 

آًِب  غض ّ افتشاقکضی سا ثش اعبط ًبدیَ دسگیش دس متؼشیف ُشکذام اص ػفًْت ُبی عیغتن ػصجی هش -1

  .دُذ اسائَ ,سا اص سّی ػالین

  .ثبکتشیبل ّ ّایشال سا ثیبى کٌذ تیهٌٌژ اپیذهیْلْژی -2

ّ ًکبت هِن دس هؼبیٌَ فیضیکی آًِب سا  یهشکض یػصت عتنیط یػفًْت ُب ُشکذام اص یىیثبل میػال -3

 .ؽشح دُذ 

 .ثذُذ حیسا تْض یهشکض یػصت عتنیهؾکْک ثَ ػفًْت ط هبسیاپشّچ ثَ ة -4

 .هٌٌژیت دبد ثبکتشیبل سا ثیبى کٌذاتیْلْژی  -5

 .سا ؽشح دُذ الیدبد ثبکتش تیهٌٌژپبتْفیضیْلْژی  -6

 .اقذاهبت تؾخیصی ضشّسی ّ تشتیت دسخْاعت آًِب سا ثش اعبط دیبتی ثْدى ثشای ثیوبس ثیبى کٌذ -7



 .سا ثش اعبط عي ّ ثیوبسی صهیٌَ ای ثیبى کٌذ  الیدبد ثبکتش تیهٌٌژتجشثی  آًتی هیکشّثیبلدسهبى  -8

  الیدبد ثبکتش تیهٌٌژاًیغن ُبی هغجت سا ثشای ُشکذام اص اسگ  الیکشّةیم یآًت دسهبى اختصبصی -9

 .رکش ًوبیذ

 .اص ػْاهل ضؼیف کٌٌذٍ پیؼ آگِی اطالع داؽتَ ثبؽذ -10

 .اپیذهیْلْژی ّ اتیْلْژی هٌٌژیت دبد ّایشال ّ اًغفبلیت سا ثیبى کٌذ,ػالین  -11

 

  :هٌبثغ
 

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

2015 

: سّػ تذسیظ
 عخٌشاًی ّ ثذث هتقبثل ثب داًؾجْیبى

 
: ّعبیل آهْصؽی 

 ّایت ثْسد ّ هبژیک ، ّیذیْ پشّژکتْس، کبهپیْتش ثب ًشم افضاس پبّسپْیٌت
 عٌجؼ ّ اسصؽیبثی 

 عبػت تبسیخ ( ثش دغت دسصذ)عِن اص ًوشٍ کل سّػ       آصهْى

 Short کْئیض
answer 

ثشای  دسصذ ثؼٌْاى هؾْق  5تب 

 هطبلؼَ
طی  جلغبت 

 دسط
 

 ------ ------- ------ ----- تشم آصهْى هیبى 

 10 15/3/98 دسصذ 100تب  MCQ 95 آصهْى پبیبى تشم

دضْس فؼبل دس 

 کالط
هؾبسکت دس 

 پشعؼ ّ پبعخ
دسصذ ثؼٌْاى هؾْق ثشای  5تب 

 دضْس دس کالط 
طی  جلغبت 

 دسط
 

 
: هقشسات کالط ّ اًتظبسات اص داًؾجْ

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

 
 EDOهضبی هغئْلًبم ّادکتش ػلیشضب جبًجخؼ  :اهضبی هذیش گشًٍّبم ّ   صیٌت هذغٌی افؾبسدکتش :ًبم ّ اهضبی هذسط

 :داًؾکذٍ

 

 :تبسیخ اسعبل :                                   تبسیخ اسعبل                     15/3/98: تبسیخ تذْیل

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


