وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :اّل

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش :
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
-۱آًاتْهی پْعت سا تطْس کاهل
تیاى منایذ.
-۲چِاس هْسد اص ػولکشد پْعت سا
ششح دُذ.
-۳سّشِای هؼایٌَ ّ تشسعی پْعت
سا تطْس کاهل تیاى منایذ.
-۴ضایؼات پْعتی سا تطْس کاهل
تؼشیف کٌذ.

آواتىمی  ،عملکرد و معایىه پىضت

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

ّایت تْسد

آصهْىتششیذی

حبث
گشُّّی

آشٌا شْد.

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن (اخریه
چاپ) ترمجه ارمجىد حمطه ،جنفی
ایرج  ،هتران ،وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان ویلیامس
(اخریه چاپ) ترمجه قاضی جهان،
هبرام ،هتران ،وشر گلبان .
پرضتاری داخلی جراحی پىضت و
ضىختگی
(اخریه چاپ(

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :دّم

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش :
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا
ّ تیواسیِای قاسچی ّ اًگلی پْعت

آشٌا شْد.

اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
-۱ػالین ّ اصْل دسهاى دس کِیش
ّ آلشژیِا سا تطْس کاهل تیاى
کٌذ.
 -۲ػالین ّ اصْل دسهاى دسهاتیت
سا ششح دُذ.
-۳تیواسیِای قاسچی – اًگلی ّ
ّیشال پْعت سا تَ طْس خالصَ تیاى
کٌذ.

تیواسیِای پْعتی(کِیش ّ آلشژیِا-دسهاتیت

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

حبث
گشُّّی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

)

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .
پرضتاری داخلی جراحی
پىضت و ضىختگی
(اخریه چاپ(

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :عْم

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش :
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا تیواسیِای پْعت( کالژى ،تاّلی ،پغْسیاصیظ ّ
لیکي پالى)

آشٌا شْد.
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
 -۱ػالین ّ اصْل دسهاى تیواسیِای
کالژًی پْعت سا ششح دُذ.
 -۲ػالین ّ اصْل دسهاى تیواسیِای
تاّلی پْعت سا ششح دُذ.
 -۳ػالین ّ اصْل دسهاى پغْسیاصیظ
ّ لیکي پالى سا تیاى منایذ.

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

حبث
گشُّّی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .
پرضتاری داخلی جراحی
پىضت و ضىختگی
(اخریه چاپ(

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :چِاسم

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای پْعت
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا

تْهْسُای پْعتی  ،خال ّ پیگواًتاعیْى پْعتی

آشٌا شْد.
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
-۱اًْاع تْهْسُای پْعتی(خْػ خین
ّ تذخین) سا تطْس خالصَ ششح دُذ.

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

حبث
گشُّّی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.

-۲ػلل ّ اًْاع خاهلا ّ
پیگواًتاعیْى سا تطْس خالصَ تیاى
منایذ.

بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .

-۳ػلل خاسػ پْعتی ّ اصْل دسهاًی
آى سا رکش منایذ.

پرضتاری داخلی جراحی
پىضت و ضىختگی
(اخریه چاپ(

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :پٌجن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای پْعت
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
-۱تغییشات فیضیْلْژیک پْعتی دس
تاسداسی سا تَ طْس خالصَ ششح
دُذ.
-۲تیواسیِای پْعتی دس تاسداسی
سا تَ طْس خمتصش ششح دُذ.

تیواسیِای پْعتی دس داهلگی

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

حبث
گشُّّی

آشٌا شْد.
مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .
پرضتاری داخلی جراحی
پىضت و ضىختگی
(اخریه چاپ(

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :ششن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای هقاستتی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا

تیواسیِای هقاستتی( عیفلیظ ّ

ُشپظ ژًیتال ّ

لفْگشاًْلْم ًّشّم) آشٌا شْد.
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
-۱عیفلیظ سا تؼشیف منْدٍ ّ ػالین
ّ دسهاى آًشا دس تاسداسی تیاى
کٌذ.
ُ-۲شپظ ژًیتال سا تْضیخ دادٍ ّ
ػالین ّ دسهاى آًشا دس تاسداسی
تیاى کٌذ.
-۳لٌفْگشاًْم ًّشّم ّ سّػ تشخیص
آى سا ششح دادٍ ّ ػالین ّ دسهاى
آى سا دس تاسداسی تْضیخ دُذ.

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

حبث
گشُّّی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه ُ :فتن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای هقاستتی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا
تشیکْهًْاص )

تیواسیِای (ایذص ،عْصاک ،صگیل تٌاعلی ّ

آشٌا شْد.

اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
-۱ایذص ّ سّشِای تشخیص آى سا تیاى
منْدٍ ّ ػالین ّ دسهاى آى سا دس
تاسداسی تْضیخ دُذ.
-۲عْصاک سّشِای تشخیص آى سا تیاى
منْدٍ ّ ػالین ّ دسهاى آى سا دس
تاسداسی تْضیخ دُذ.

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

ّایت تْسد

آصهْىتششیذی

حبث
گشُّّی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی
هاریطىن (اخریه چاپ) ترمجه
ارمجىد حمطه ،جنفی ایرج ،
هتران ،وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان ویلیامس
(اخریه چاپ) ترمجه قاضی
جهان ،هبرام ،هتران ،وشر
گلبان .

-۳ػفًْت کالهیذیایی ّ ػالین ّ دسهاى
آى دس تاسداسی سا تیاى کٌذ.
 -۳ػالین ّ دسهاى صگیل تٌاعلی سا
دس تاسداسی تْضیخ دُذ.
-۴ػالین ّ دسهاى تشیکْهًْاص سا دس
تاسداسی تْضیخ دُذ.

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه ُ :شتن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسهبای ػفًْی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا اصْل کلی ّ پیشگیشی ّ دسهاى تیواسیِای ػفًْی
آشٌا شْد.
روظ

وضایل

ارزیابی

اهداف رفتاری

تدریص

مىرد
ویاز

و فعالیت
تکمیلی

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص گزساًذى
ایي کالط تتْاًذ :

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

-۱اصْل کلی ّ سّشِای پیشگیشی ّ دسهاى
تیواسیِای ػفًْی سا رکش کٌذ.

حبث
گشُّّی

-۲هکاًیغوِای دفاػی تذى دس تشاتش

ّایت تْسد

آصهْىتششیذی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)

ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .

تیواسیِای ػفًْی سا تْضیخ دُذ.
-۴دّسٍ کوْى ّ اعتقشاس ّ ًقاُت تیواسی
سا تغشیف منایذ.

پرضتاری داخلی جراحی
بیماریهای عفىوی

-۵حنٍْ ایضّالعیْى تیواساى ػفًْی سا ششح
دٍد.

بروور ضىدارث (اخریه
چاپ)

-۶اصْل کلی ّاکغیٌاعیْى ّ حنٍْ اجنام
تغتِای عشّلْژی ّ پْعتی سا تیاى منایذ.

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :هنن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای ػفًْی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا تة ّ شْک ػفًْی ّ ػفًْتِای کْکغی گشم هثثت
آشٌا شْد.
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد

-۱اپیذهیْلْژی ّ پاتْژًض تة ّ
امهیت تالیٌی آى سا تیاى کٌذ.

حبث
گشُّّی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .

-۲اًْاع تیواسیِای تثذاس سا تؼشیف
کشدٍ ّ اقذاهات الصم دس هْاجَِ تا
تة سا ششح دُذ.
-۳سّشِای تشخیص شْک ػفًْی سا تیاى
منْدٍ ّ ػالین ّ دسهاى آى سا رکش
کٌذ.

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.

پرضتاری داخلی جراحی
بیماریهای عفىوی
بروور ضىدارث (اخریه
چاپ)

جلطه  :دُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای ػفًْی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا ػفًْتِای تاعیل گشم هثثت ّ

گشم هٌفی

آشٌا

شْد.
اهداف رفتاری

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد

و فعالیت

مىابع آمىزشی

ویاز
اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص گزساًذى
ایي کالط تتْاًذ :

عخٌشاًی

 -۱هکاًیغن ّ اقذاهات الصم دس هْسد
ػفًْتِای اعرتپ ّ اعتاف سا تیاى
منایذ.

حبث
گشُّّی

آصهْى چٌذ
ّیذئْ
پشّژکتْس ،گضیٌَ ای
ّایت تْسد

آصهْىتششیذی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد حمطه،
جنفی ایرج  ،هتران ،وشر وطل
فردا.
بارداری و زایمان ویلیامس
(اخریه چاپ) ترمجه قاضی جهان،
هبرام ،هتران ،وشر گلبان .

-۲هکاًیغن ّ اقذاهات الصم دس هْسد
ػفًْتِای هٌٌژیت ّ اّستشیت سا تیاى
منایذ.

پرضتاری داخلی جراحی
بیماریهای عفىوی

-۲سّشِای تشخیص ػفًْت لیغرتیایی سا
تیاى منْدٍ ّ ػالین ّ دسهاى آى سا رکش
کٌذ.

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

تکمیلی

بروور ضىدارث (اخریه چاپ)

جلطه  :یاصدُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای ػفًْی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا

تیواسیِای ػفًْی ّیشّعی

آشٌا شْد.

اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
 -۱ػالین ّ دسهاى ػفًْتِای ّیشّعی
( آًفْالًضا ،عشخچَ
عیتْهگالّْیشّطُ ،پاتیتُ ،اسی،
پْلیْهیلیت ّ آتلَ سا تیاى کٌذ.

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

حبث
گشُّّی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .
پرضتاری داخلی جراحی
بیماریهای عفىوی
بروور ضىدارث (اخریه
چاپ)

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :دّاصدُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای ػفًْی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا ػفًْتِای پشّتْصئشی ،
شایغ

سیکتضیایی ّ اًگلی

آشٌا شْد.
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
-۱سّشِای تشخیص هاالسیا ّ
تْکغْپالمسْص سا تَ طْس کاهل
تیاى منْدٍ ّ ػالین ّ دسهاى آهنا
سا رکش کٌذ.
 -۲ػالین ّ دسهاى ػفًْتِای
سیکتضیایی ّ اًگلی سا تَ طْس
خالصَ تیاى کٌذ.

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

حبث
گشُّّی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .
پرضتاری داخلی جراحی
بیماریهای عفىوی
بروور ضىدارث (اخریه
چاپ)

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :عیضدُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :تیواسیِای ػفًْی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
 -۱سّشِای تشخیص ػفًْتِای عل ّ
جزام سا تیاى منْدٍ ّ ػالین ّ
دسهاى آى سا رکش کٌذ.
-۲ػالین ّ دسهاى کضاص ّ تْتْلیغن
سا ششح دُذ.

ػفًْتِای ُْاصی ّ هایکْتاکرتیایی

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

حبث
گشُّّی

آشٌا شْد.

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .
پرضتاری داخلی جراحی
بیماریهای عفىوی
بروور ضىدارث (اخریه
چاپ)

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :چِاسدُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :هشاقثت اص تیواساى داخلی ّ جشادی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا
ّدسد

آشٌا شْد.
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص
گزساًذى ایي کالط تتْاًذ :
ً -۱یاصُای اعاعی اًغاى دس عالهت
ّ تیواسی سا تا تْجَ تَ ًظشیَ ُای
خمتلف تیاى کٌذ.

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

حبث
گشُّّی

-۲هفاُین عالهت ّ تیواسی سا تطْس
کاهل تیاى کٌذ.
هشاقثتِای آى
-۳ػلل ّ اًْاع دسد ّ
سا تَ طْس کاهل ششح دُذ.
.

ًیاصُای اعاعی اًغاى ّ هفاُین عالهت ّتیواسی

ّایت تْسد

-آصهْى تششیذی

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان
ویلیامس (اخریه چاپ)
ترمجه قاضی جهان ،هبرام،
هتران ،وشر گلبان .

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :پاًضدُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :هشاقثت اص تیواساى داخلی ّ جشادی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا هشادل خْاب ّ هشگ ّ هشاقثتِای هشتْط آشٌا شْد.
روظ

وضایل

ارزیابی

اهداف رفتاری

تدریص

مىرد
ویاز

و فعالیت
تکمیلی

عخٌشاًی

ّیذئْ
پشّژکتْس،

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

ّایت تْسد

آصهْىتششیذی

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص گزساًذى
ایي کالط تتْاًذ :

-۱هشادل ّ حمشّهیت اص خْاب ّ هشاقثتِای آى حبث
گشُّّی
سا تَ طْس کاهل تیاى کٌذ.

-۲اغواء ّ هشاقثتِای آى سا ششح دُذ.
-۳هشگ ،هشادل ّ هشاقثتِای هشتْط تَ آى سا
تَ طْس کاهل تْضیخ دُذ.

.

مىابع آمىزشی

اصىل طب داخلی هاریطىن
(اخریه چاپ) ترمجه ارمجىد
حمطه ،جنفی ایرج  ،هتران،
وشر وطل فردا.
بارداری و زایمان ویلیامس
(اخریه چاپ) ترمجه قاضی
جهان ،هبرام ،هتران ،وشر
گلبان .

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه  :شاًضدُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :هشاقثت اص تیواساى داخلی ّ جشادی
هدف کلی:داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا فشآیٌذ هشاقثت اص هادساى تا عقط
دیاتت تاسداسی ّ افغشدگی پظ اص صایواى

آشٌا شْد.

اهداف رفتاری

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد
ویاز

و فعالیت
تکمیلی

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص گزساًذى ایي
کالط تتْاًذ :
-۱فشآیٌذ هشاقثت اص هادساى تا عقط یا
هشگ جٌیي سا ششح دُذ.
 -۲فشآیٌذ هشاقثت اص هادساى تا دیاتت
تاسداسی ّ پشٍ اکالهپغی سا تیاى کٌذ.
 -۳فشآیٌذ هشاقثت اص هادساى تا افغشدگی
پظ اص صایواى سا ششح دُذ.

ّ هشگ جٌیي،

ّیذئْ
عخٌشاًی
پشّژکتْس،
حبث
گشُّّی ّایت تْسد

آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای
آصهْىتششیذی

مىابع آمىزشی

وام درش :فیسیىپاتىلىژی ۳
مدت کالش ۹۰ :دقیقَ

جلطه ُ :فذُن

مدرش  :عِشاتی
مىضىع کالش  :هشاقثت اص تیواساى داخلی ّ جشادی
هدف کلی  :داًشجْ تایذ پظ اص گزساًذى ایي کالط تا

فشآیٌذ هشاقثت قثل،

دیي ّ تؼذ جشادی

آشٌا

شْد.
اهداف رفتاری

اص داًشجْ اًتظاس هی سّد پظ اص گزساًذى
ایي کالط تتْاًذ :
-۱اصْل هشاقثت اص هادس عضاسیٌی سا
تطْس کاهل
قثل ،دیي ّ تؼذ جشادی
تیاى کٌذ.
 -۲اصْل هشاقثت (قثل ،دیي ّ تؼذ)
جشادی اص صًی کَ ُیغرتکتْهی شذٍ سا
تطْس کاهل تیاى کٌذ.
 -۳اصْل هشاقثت (قثل ،دیي ّ تؼذ)
جشادی اص صًی کَ هاعتکتْهی شذٍ
تطْس کاهل تیاى کٌذ.
-۴اصْل هشاقثت (قثل،

دیي ّ تؼذ)

سا

روظ

وضایل

ارزیابی

تدریص

مىرد
ویاز

و فعالیت
تکمیلی
آصهْى چٌذ
گضیٌَ ای

ّیذئْ
عخٌشاًی
پشّژکتْس،
حبث
گشُّّی ّایت تْسد -آصهْى تششیذی

مىابع آمىزشی

جشادی اص صًی کَ اّفْسکتْهی شذٍ
تطْس کاهل تیاى کٌذ.

سا

