
 

 داًطکذُ پسضکی

 گرٍُ هٌْذسی پسضکی

                    ابسار دلیك پسضىی عٌَاى درس:

 )بیَالىتریه( داًطجَیبى ترم اٍل همغغ وبرضٌبسی ارضذ رضتِ هٌْذسی پسضىی هخاطباى: 

 ًظریٍاحذ  2 تعذاد ٍاحذ:

  ایٌجبًباتبق ّوِ رٍزُ، بب ّوبٌّگی لبلی، در :  ساعت پاسخگَیی بِ سَاالت فراگیر 

  هحوَد اهیریدوتر  هذرس:  

 99-98ًیوسبل اٍل  ّفتِّر سِ ضٌبِرٍزّبی  12-10سبػت  :زهاى ارایِ درس

 ًذارد درٍس پیص ًیاز:  

 

 ّذف کلی درس:

 آضٌایی با اصَل اًذازُ گیری پاراهترّای حیاتی ٍ دستگاُ ّای هربَط بِ آى

  

 )ّذف کی جلسِ ّر جْت: (جلسات یکل ّذافا

 بر اًذازُ گیریهمذهِ ای  .1

 ارتببط سیستن ّبی اًذازُ گیری ٍ اًسبى .2

 هبذل ّب ٍ بیَ سٌسَرّب .3

 پتبًسیلْبی بیَ الىتریىی ٍ ًحَُ ثبت آًْب .4

 اغَل الىترٍدّب ٍ اًَاع آى .5

 دستگبُ ّبی اًذازُ گیری هربَط بِ سیستن گردش خَى .6

 دستگبُ ّبی هبًیتَریٌگ ٍ ضیظ اعالػبت .7

 یدستگبُ ّبی اًذازُ گیری سیستن تٌفس .8

 دستگبُ ّبی اًذازُ گیری سیستن ػػبی .9



 دستگبُ ّبی آزهبیطگبّی .11

 یسٌسَرّب ٍ حسگرّبی بیَضیویبی .11

 دٍر سٌجی ٍ تلِ هذیسیي .12

 دیگر دستگبُ ّبی ًَیي تطخیػی ٍ درهبًی .13

 بیَ الىترٍهغٌبعیس .14

 یعراحی سیستوْبی َّضوٌذ پسضى .15

 

  ضرح درس:

اغَل اًذازُ گیری پبراهترّبی حیبتی  تَسظ دستگبُ ّبی هختلف پسضىی از دیذگبُ اغَل فیسیىی ٍ تىٌیه ّبی  ایي درسدر 

آى، ًمص اجسای هختلف آى سیستن بررسی ضذُ ٍ ًحَُ استفبدُ ایي اغَل ٍ اعالػبت در وببردّب ٍ دستگبُ ّبی هختلف 

 پسضىی آهَزش دادُ هی ضَد.  

 :جلسِ ّر کلی اّذاف تفکیک بِ ٍیژُ اّذاف

 اغَل اًذازُ گیری در پسضىی آضٌبیی بب   :اٍل جلسِ یکل ّذف

 رٍضْبی اًذازُ گیری سیگٌبلْبی حیبتی :اٍل جلسِ ژُیٍ اّذاف

 را تَضیح دّذ. اًَاع رٍضْبی اًذازُ گیری سیگٌبلْبی حیبتی باضذ:  قادر داًطجَ اىیپا در

 آضٌبیی بب اغَل اًذازُ گیری  در پسضىی   :جلسِ دٍم کلی ّذف

 رٍضْبی اًذازُ گیری سیگٌبلْبی حیبتی :جلسِ دٍم ٍیژُ اّذاف

 ٍ همبیسِ وٌذ.اًَاع رٍضْبی اًذازُ گیری سیگٌبلْبی حیبتی  را تَضیح دّذتئَری ٍ هفبّین  باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 اًسبى بب یریاًذازُ گ یّب ستنیسًحَُ ارتببط آضٌبیی بب   :سَم جلسِ کلی ّذف

 ی پتبًیسلْبی حیبتی بب اًسبى ریاًذازُ گ ی هختلفّب ستنیسارتببط ٍ اتػبل  :سَم جلسِ ٍیژُ اّذاف

تفَیت وٌٌذُ ٍ  ی پتبًیسلْبی حیبتی بب اًسبىریاًذازُ گ ی هختلفّب ستنیسًحَُ ارتببط ٍ اتػبل   باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 دّذ.را تَضیح  ّبی بیَ پتبًسیل

 سٌسَرّب َیهبذل ّب ٍ ب  :چْارم جلسِ کلی ّذف

  اغَل ػولىرد بیَسٌسَرّب  :چْارم جلسِ ٍیژُ اّذاف

 تَضیح دّذ ٍ همبیسِ وٌذ. اًَاع هبذلْبٍ بیَسٌسَرّب ٍ هذلْبی هذاری آًْب  باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 ٍ ًحَُ ثبت آًْب یىیالىتر َیب یلْبیپتبًس :جلسِ  پٌجن کلی ّذف

    ّبی حیبتی پتبًسیل اًذازُ گیری ٍ ثبت :جلسِ پٌجن ٍیژُ اّذاف

 راتَضیح دّذ الىترٍدّبی بیَپتبًسیلٍ وبرورد  هٌطبء پتبًسیل ّبی زیستی  باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 اغَل الىترٍدّب ٍ اًَاع آى :جلسِ ضطن کلی ّذف 

 تحلیل هذل هذاری الىترٍدّب :جلسِ ضطن ٍیژُ اّذاف

 تحلیل وٌذ. هذل هذاری اًَاع الىترٍدّب را باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 گردش خَى ستنیهربَط بِ س یریاًذازُ گ یدستگبُ ّب :جلسِ ّفتن کلی ّذف



 گیری غیر هستمین فطبر خَى ٍ هسایب ٍ هؼبیب آًْب ّبی اًذازُ ٍشر :جلسِ ّفتن ٍیژُ اّذاف

 را تَضیح دّذ. ّبی درٍى رگی هبذل ٍ سبختبر ٍ وبرورد فطبر سٌج   باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 اعالػبت ظیٍ ض ٌگیتَریهبً یدستگبُ ّب  :ّطتنجلسِ  کلی ّذف

  دستگبُ ّبی هبًیتَریٌگ ٍ رخیرُ سیگٌبلْبی للبیم بلَن دیبگرا :ّطتنجلسِ  ٍیژُ اّذاف

 ضرح دّذ.ٍ دستگبُ ًَار للب را  (Cardiac pacemaker)سبز للبی  ضرببىاغَل   باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 یتٌفس ستنیس یریاًذازُ گ یدستگبُ ّب  :جلسِ ًْن کلی ّذف

 هذل سیستن تٌفس ٍ سٌسَرّبی اًذازُ گیری پبراهترّبی سییتن تٌفسی ٍ اسپیرٍهتری :جلسِ ًْن ٍیژُ اّذاف

گیری آًْب  اًذازُ ٍ رٍضْبی ّب در سیستن تٌفسی گیری اًذازُّب ٍ  اًَاع سٌسَر ٍ  تٌفسی جسای سیستنا باضذ:  قادر داًطجَ پایاى در

 را ضرح دّذ. )اسپیرٍهتری(

 یػػب ستنیس یریاًذازُ گ یدستگبُ ّب :جلسِ دّن کلی ّذف

 ًحَُ ثبت سیگٌبلْبی هغسی :جلسِ دّن ٍیژُ اّذاف

 بیبى وٌذ. اغَل،رٍضْب ٍابسارّبی ثبت سیگٌبلْبی هغسی را  باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 ییبیویَضیب یسٌسَرّب ٍ حسگرّب جلسِ یازدُ: کلی ّذف

 ییبیویَضیب یسٌسَرّب ٍ حسگرّببرخی از اًَاع  :جلسِ یازدّن ٍیژُ اّذاف

 را تَضیح دّذ. ییبیویَضیب یسٌسَرّب ٍ حسگرّببرخی از اًَاع وبربردّبی   باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 يیسیٍ تلِ هذ یدٍر سٌج   :جلسِ دٍازدّن کلی ّذف

 تلِ هذیسیي ٍ پسضىی ضخػی :جلسِ دٍازدّن ٍیژُ اّذاف

 ضرح دّذ.ٍ پسضىی ضخػی را   یدٍر سٌجتلِ هذیسیي،  بردروب باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 یٍ درهبً یػیتطخ يیًَ یدستگبُ ّب گرید   :جلسِ سیسدّن کلی ّذف

 تطخیع ٍ درهبىتىٌَلَشیْبی ًَیي پسضىی در  :جلسِ سیسدّن ٍیژُ اّذاف

  َضیح دّذ.تبرخی از رٍضْب ٍ تىٌَلَشیْبی ًَیي پسضىی را   باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 سیالىترٍهغٌبع َیب   :جلسِ چْاردّن کلی ّذف

 هٌطب ٍ وبربردّبی بیَالىترٍهغٌبعیس :جلسِ چْاردّن ٍیژُ اّذاف

 تَضیح دّذ. بیَالىترٍهغٌبعیس ٍ وبربردّبی آى راهٌطب  هفبّین پبیِ در :باضذ قادر داًطجَ پایاى در

 یَّضوٌذ پسضى یستوْبیس یعراح   :جلسِ پاًسدّن کلی ّذف

 بىبرگیری َّش هػٌَػی در پسضىی :جلسِ پاًسدّن ٍیژُ اّذاف

 دّذ حاستفبدُ از َّش هػٌَػی در پسضىی را بب وببرد آًْب تَضی باضذ: قادر داًطجَ پایاى در

 ارایِ سویٌار :ضاًسدّنجلسِ  کلی ّذف

 ارایِ سویٌار :جلسِ ضاًسدّن ٍیژُ اّذاف

 بب تَجِ بِ یبفتِ ّبی خَد در عَل سویٌبر هٌبسبی ارایِ ًوبیذ  باضذ: قادر داًطجَ پایاى در
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 گرٍّْای کَچک ٍ توریيدر ٍ پرسص ٍپاسخ  سخٌراًی، بحث  :تذریس رٍش

 ٍ ٍایت برد،هبشیه پبٍر پَیٌت : آهَزضی ٍسایل

 فیلن آهَزضیتػبٍیرآهَزضی، اسالیذ آهَزضی، 

ارزضیببی تراووی بب برگساری اهتحبى بػَرت وتبی غَرت خَاّذ گرفت. داًطجَ در ایي ٍاحذ هلسم بِ : سٌجص ٍ ارزیابی

 استبد هیببضذ ٍ درغذی از ًورُ ًْبیی بِ ارایِ سویٌبر اختػبظ هیببذ.ارایِ سویٌبر در یىی از هَضَػبت ارایِ ضذُ تَسظ 

 سبػت تبریخ سْن از ًورُ ول رٍش آزهَى

 13 پبیبى ّر هبحث %11 ---- توریي

 13 آببىراٍاخ %31 جسٍُ بستِ اهتحبى هیبى ترم

 13 98بْوي %51 جسٍُ بستِ آزهَى پبیبى ترم

 ٍ یوالس یتفؼبل

 ارایِ سویٌبر

در بحث ٍ  هطبروت

 ارایِ تىبلیف

11% ----- ----- 

 هقررات کالس: 

 ُػذم استفبدُ از تلفي ّورا 

 ِػذم غیبت غیرهَج 

  والس درحضَر بِ هَلغ 

 

 

 

 

 

 

 نبم و اهضبی هدرس: دکتر هحوود اهیری 
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 تبریخ ارسبل:                                 1/7/1398تبریخ تحویل: 

 تبیید هدیرگروه و اهضب: دکتر هحوود اهیری   □خیر   ■آیب طرح درس برای اولین ببر تدوین شده بله

 

         



 جذٍل زهبًبٌذی 

 99-98ًیوسبل اٍل  سِ ضٌبِرٍزّبی  12-11سبػت 

 هذرس هَضَع تاریخ  جلسِ
 اهیریدوتر  آضٌبیی بب اغَل اًذازُ گیری  در پسضىی 98هْر  9  1

 اهیریدوتر  آضٌبیی بب اغَل اًذازُ گیری  در پسضىی 98هْر  16 2

 اهیریدوتر  اًسبى بب یریاًذازُ گ یّب ستنیسًحَُ ارتببط  98هْر  23 3

 اهیریدوتر  سٌسَرّب َیهبذل ّب ٍ ب 98هْر  31 4

 اهیریدوتر  ٍ ًحَُ ثبت آًْب یىیالىتر َیب یلْبیپتبًس 98 آببى 7 5

 اهیریدوتر  اغَل الىترٍدّب ٍ اًَاع آى 98آببى  14 6

 اهیریدوتر  گردش ستنیهربَط بِ س یریاًذازُ گ یدستگبُ ّب 98آببى  21 7

 اهتحبى هیبى ترم 98آببى  28 8

 
 اعالػبت ظیٍ ض ٌگیتَریهبً یدستگبُ ّب

 

 اهیریدوتر 

 اهیریدوتر  یتٌفس ستنیس یریاًذازُ گ یدستگبُ ّب 98 آرر 5 9

 اهیریدوتر  یػػب ستنیس یریاًذازُ گ یدستگبُ ّب 98آرر  12 11

 اهیریدوتر  ییبیویَضیب یسٌسَرّب ٍ حسگرّب 98آرر  19 11

 اهیریدوتر  يیسیٍ تلِ هذ یدٍر سٌج 98آرر  26 12

 اهیریدوتر  یٍ درهبً یػیتطخ يیًَ یدستگبُ ّب گرید 98 دی 3 13

 اهیریدوتر  سیالىترٍهغٌبع َیب 98دی  11 14

 اهیریدوتر  یَّضوٌذ پسضى یستوْبیس یعراح 98دی  17 15

 دوتر اهیری -داًطجَیبى ارایِ سویٌبرّب 98دی  18 16

 دوتر اهیری -داًطجَیبى ارایِ سویٌبرّب 98دی  24 17

 

 

 


