
 

دانؽکذه 

ترهی  قبلت نگبرغ طرح درض

 

 دانؽجویبى پسؼکی:هخبطجبى                                                                 روهبتولوشی ثیوبریهبی فیسیوپبتولوشی :ػنواى درض 

دقیقه  15پبیبى درض  :یی ثه ظواالت فراگیرظبػت پبظخگو                             دو واحذ 0.75(   یب ظهن اظتبد از واحذ:)تؼذادواحذ

            98ؼنجه و چهبرؼنجه ههر هبهود( ظبػت 8)( روز،ظبػت و نیوعبل تحصیلی:   )زهبى ارائه درض

 یمهران پورنظر دکتر :هذرض 

 

 هیعلوم پب  ی،پبتولوش ینولوش موی،ا  ی ولوشیزیف ، یآنبتوم: ازین شیو پ درس :درض و پیػ نیبز

 

: هذف کلی درض 

 

( جهت هر جلعه یک هذف: )هذاف کلی جلعبت ا

 

 دوزییثب ظبرکو ییآؼنب

 یاوظتوهبالض, ثب اظتئوپروز ییآؼنب 2-

شه |ثب ؼوگرى و پب ییآؼنب 3-

 تیارتر یپر یهبیهبیو ة تیثب اظتوارتر ییآؼنب 4-

 

: اهذاف ویصه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه

 

 شود آشنبدوزییسبرکو یمبریدانشجو بب ة: جلسه اول شهیو

 

دانشجو قبدر ببشد  انیپب در

. را شرح دهد دوزییپبتوشنس سبرکو 1-2

. کند انیرا ة دوزییسبرکو یمبریة وعیش زانیو م فیتعر 1-2

. شرح دهد دوزراییسبرکو یولوشیات 1-3

شرح دهد  دوزراییسبرکو ینیببل میعال.  1-4

 دوزییسبرکو یشگبهیازمب یهب افتهی. . 1-5

 را شرح دهد دوزییدرسبرکو یارمیة صیروش تشخ 1-6

 

: جلسه دوم یرفتبر شهیو اهداف

. استئوپروز را بداند فیتعر 2-1

پبتوشنس استوپروزشرح دهد  2-2

. شرح دهد یولوشِیو ات یولوشیدمیاپ 2-3

استئوپروز بداند  ینیببل میعال 2-4

استئوپروز دهد  صیتشخ 2-5

استئوپروز شرح دهد  یدرمبن دارو 2-6

بداند  یومبالساست فیتعر 2-6

بداند   یعلل استومبالس2-7

شرح دهد  یاستومبالس یشگبهیازمب میعال 2-8

 شرح دهد یاستومبالس میعال 2-9

 

. و پبشه آشنب شود شوگرن یمبریدانشجو بب ة: جلسه سوم  یکل هدف

: دانشجو قبدر ببشد انیدر پب: جلسه سوم  یرفتبر شهیو اهداف

 1-کند  انیشوگرن را ة فیتعر3

. کند انیشوگرن را ة یمبریپبتوشنس ة 3-2

. را شرح دهد شوگرنیافتراق یهب صیو تشخ ینیتظبهرات ببل 3-3

. را شوگرن شرح دهد یشگبهیآزمب یهب افتهیو صیتشخ 3-4

. کند انیدرمبن شوگرن را ة 3-5

. کند انیپبشه راة یمبریة فیتعر 3-6

. دهد حیپبشه توض یمبریپبتوشنس ة 3-7

. کند انیاشه ةپ یمبریة میعال 3-7

 پبشه بداند یولوشیو شواهد راد یشگبهیازمب میعال 3-8

 



                                  دکترههراى پورنظری : نبم و اهضبی هذرض

: دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول                                                                            جبظوی ظیذوحیذ: دکتر نبم و اهضبی هذیر گروه 

تبریخ ارظبل                                                                                                7/98:تبریخ ارظبل                                           7/98: تبریخ تحویل

:7/98 

 

. هب آشنب شود تیارتر یوعلل پر تیدانشجو بب استوارتر: جلسه چهبرم یکل هدف

: دانشجو قبدر ببشد انیدر پب: جلسه چهبرم  یرفتبر شهیو اهداف

بداند  تیاستوارتر فیتعر 4-1

. را شرح دهد تیدراستوارتر کیولوشیزیپبتوف یسمهبیپبتوشنس و مکبن 4-2

شرح دهد  تیعوامل خطرسبزاستوارتر 4-3

. کند انیراة تیاستوارتر ینیو تظبهرات ببل یولوشیدمیاپ 4-4

. کند انیرا ة تیاستوارتر یولوشِیوراد یشگبهیآزمب یهب افتهیو  صیتشخ 4-5

. را شرح دهد تیاستوارتر یدارو ریو غ یدرمبن دارو 4-6

 

 Cecil Essential Of Medicineو2018 ظوىیهبر یطت داخلاصول  :هنبثغ

 

و پبظخ در کالض  ،پرظػیظخنراى :روغ تذریط

 

و پروشکتور  وتریکبهپ :وظبیل آهوزؼی 

 

ظنجػ و ارزؼیبثی  

ظبػت تبریخ  ( ثر حعت درصذ)ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

///// //////////////////////////////////////////////   کوئیس 

 اخر هر جلسه  Quiz 5% ترم آزهوى هیبى 

  MCQ 85 %1/8/98آزهوى پبیبى ترم 

  اخر هرجلسه 5% حضور فؼبل در کالض 

 

 :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

 

حضور در سبعت مقرر 

 یمطبلعه دروس قبل

اخالق و ادة  تیرعب

 

 

 .............                                                                 یروهبتولوش یهبیهبریة یوپبتولوشیزیف ..جذول زهبنجنذی درض

: روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه              تبریخ ظهجل

  10تب8چهبرشنبه  1

3/7/98 

 یدکتر مهران پورنظر دوزییسبرکوبیمبری  

  12تب10چهبرشنبه 2

3/7/98 

 یدکتر مهران پورنظر یاوستوپروز واستومبالس

 یدکتر مهران پورنظر شوگرن و پبشهبیمبری   8/7/98 10تب 8دوشنبه 3

 یدکتر مهران پورنظر تیارتر یوپر تیاستوارتر 8/7/98 12تب110دوشنبه  4

    

 


