داًطگاُ ػلَم پسضکی کرهاًطاُ
داًطکذُ پیراپسضکی
قالب ًگارش طرح درس
هخاطباى :داًطجَیاى ترم 3فٌاٍری اطالػات سالهت

ػٌَاى درس  :بيماريهاي شناسی 2

تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ ( نظري – عملی )  2:واحد ًظری
زهاى ارائِ درس  :شنبه ها ساعت  61-61نيمسال اولسال تحصیلی 6144 -6146

درس پیص ًیاز:

ساػت هطاٍرُ  :آزاد

هذرس  :بيژن صبور

ّذف کلی :آشنبیی کلی بب بیمبریهبی دستگبه خون ونئوپالسم  ،غدد ،اعصبة  ،دستگبه ادراری تنبسلی
اّذاف کلی جلسات ( :جْت ّر جلسِ یک ّذف):

 -6ثیوبریْبی خَى ٍسیستن خًَسبز :لَسوی ّب ،لٌفَم  ،هًًَََکلئَزعفًَی
 -6ثیوبریْبی خَى ٍسیستن خًَسبز :لَسوی ّب ،لٌفَم  ،هًًَََکلئَزعفًَی
 -6ثیوبریْبی خَى ٍسیستن خًَسبز :لَسوی ّب ،لٌفَم  ،هًًَََکلئَزعفًَی

 -6ثیوبریْبی سرطبى
 -9بيماريهاي دستگاه ادراري :ثیوبریْبی عفًَی کلیِ  ،تَهَرّبی کلیِ ،سٌگ ّبی کلیَی،
 -10بيماريهاي دستگاه ادراري :ثیوبریْبی هبدرزادی کلیِ ٍسٌذرٍم ّبی هْن کلیِ
 -10بيماريهاي دستگاه ادراري :ثیوبریْبی هبدرزادی کلیِ ٍسٌذرٍم ّبی هْن کلیِ
 -10بيماريهاي دستگاه ادراري :ثیوبریْبی هبدرزادی کلیِ ٍسٌذرٍم ّبی هْن کلیِ

 -12ثیوبریْبی هتبثَلیسن ٍغذد:

ثیوبریْبی غذُ پبًکراس

 -13ثیوبریْبی هتبثَلیسن ٍغذد :ثیوبریْبی غذُ تیرٍئیذ  ،ثیوبریْبی ًبشی ازاختالل ثیضِ ٍتخوذاًْب
 -12ثیوبریْبی هتبثَلیسن ٍغذد :ثیوبریْبی غذُ ّیپَفیس  ،ثیوبریْبی غذُ فَق کلیَی
 -13ثیوبریْبی هتبثَلیسن ٍغذد :ثیوبریْبی غذُ تیرٍئیذ  ،ثیوبریْبی ًبشی ازاختالل ثیضِ ٍتخوذاًْب
 -14ثیوبریْبی هغس ٍاعصبة هرکسی ٍهحیطی  :تَهَرّبی هغسی  ،علل ّیذرٍسفبلی  ،ثیوبریْبی هبدرزادی
هغسٍاعصبة
 -15ثیوبریْبی هغس ٍاعصبة هرکسی ٍهحیطی :ثیوبریْبی عفًَی سیستن عصجی ،ضبیعبت عرٍلی هغس شبهل
خًَریسیْب ٍایسکوی
 -15ثیوبریْبی هغس ٍاعصبة هرکسی ٍهحیطی :ثیوبریْبی عفًَی سیستن عصجی ،ضبیعبت عرٍلی هغس شبهل
خًَریسیْب ٍایسکوی
 -15ثیوبریْبی هغس ٍاعصبة هرکسی ٍهحیطی :ثیوبریْبی عفًَی سیستن عصجی ،ضبیعبت عرٍلی هغس شبهل
خًَریسیْب ٍایسکوی

اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:

 -9بيماريهاي دستگاه ادراري (آزمايشات تشخيصی و عکس برداري ها -بيماريهاي دستگاه ادراري(ثیوبریْبی هبدرزادی
کلیِ  ،گلومرولی ،عفونی و)...
در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:

 - 9 -1سبختوبى ٍ ػولكرد دستگبُ ادراري را ضرح دّذ.
 -9-2ػولكرد كليِ ٍ ،ظبیف آى ٍ ًقص كليِ ّب در ثذى را تَضيح دّذ.
 -9-3اختالالت هبدرزادي كليِ :ػلل،ػالئن ً ،حَُ تطخيص ٍ درهبى آى را تَضيح دّذ.
 -9-4اختالالت گلَ هرٍلی كليِ :ػلل،ػالئن ً ،حَُ تطخيص ٍ درهبى آى را تَضيح دّذ.
 -9-5ثيوبریْبي ػفًَی كليِ :ػلل،ػالئن ً ،حَُ تطخيص ٍ درهبى آى را تَضيح دّذ.

 -10بيماريهاي دستگاه ادراري:

اختالالت هثبًِ ،سٌذرٍم ّبی هْن کلیِ ،سٌگ ّبی کلیَی ،تَهَرّبی کلیِ و...

 -11-1اختالالت هثبًِ اي را تَضيح دّذ.
 -11-2اًَاع سٌگ ّبي ادراري ٍ ػلل ایجبد سٌگ ٍ ًحَُ درهبى ّریک را ثطَر هفصل ضرح دّذ.
 -11-3اختالالت پيطبثراُ را تَضيح دّذ.
ً -11-4ئَپالسن ّبي حبلت ٍ ًحَُ تطخيص ٍ درهبى آى را ضرح دّذ.
ً -11-5برسبیی كليِ ٍ اًَاع حبد ٍهسهي آى را تَضيح دّذ.
 -11-6سرطبى كليِ را ثيبى ًوبیذ.
 -12بيماريهاي هاي غذد مترشحه داخلی (آزمايشات تشخيصی ،پانکراس،فوق کليوي هيپوفيس و)...
در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:

 -12-1آزهبیطبت تطخيصی آى را ضرح دّذ.
 -12-2دیبثت ضيریي ػلل -اًَاع -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى) آى را ضرح دّذ.
 -12-3اًَاع ػَارض دیبثت را تَضيح دّذ.
- 12--4ػلل كن كبري ٍ پركبري غذُ فَق كليَي ٍ ًحَُ تطخيص ٍ درهبى آى را ضرح دّذ.
 -12-5فئَكرٍهَسيتَم ٍ آدیسَى را تَضيح دّذ.
 -12-6غذُ ّيپَفيس ٍ اًَاع اختالالت آى را ضرح دّذ.
 -13بيماريهاي هاي غذد مترشحه داخلی ( تيروئيذ ،پاراتيروئيذ  ،ثیوبریْبی ًبشی ازاختالل ثیضِ ٍتخوذاًْب هيپوفيس و)...
در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:

 -13-1آزهبیطبت تطخيصی آى را ضرح دّذ.
 -13-2ػلل كن كبري ٍ پركبري غذُ تيرٍئيذ ٍ ًحَُ تطخيص ٍ درهبى آى را ضرح دّذ.
 -13-3ػلل كن كبري ٍ پركبري غذُ پبراتيرٍئيذ ٍ ًحَُ تطخيص ٍ درهبى آى را ضرح دّذ.
- 13-4ثيوبریْبي ًبضی ازاختالل ثيضِ
- 13-5ثيوبریْبي ًبضی ازاختالل تخوذاًْب

 -14بيماريهاي دستگاه مغس و اعصاب (آزمايشات تشخيصی ثیوبریْبی عفًَی سیستن عصجی ،ضبیعبت عرٍلی هغس شبهل
خًَریسیْب ٍایسکوی  ،صرع ٍ...
در پايان کالس دانشجو قادر باشذ:

 -14-1ػالئن ضبیغ ٍرٍش ّبي

تطخيصی هغس ٍ اػصبة را ضرح دّذ.

 -14-2ثيوبریْبي ػفًَی سيستن ػصجی :ػلل -اًَاع -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح دّذ.
 -14-3هٌٌژیت :ػلل -اًَاع -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح دّذ.
 -14-4ضبیؼبت ػرٍقی هغس :ػلل -اًَاع -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح دّذ.

 -14-5سكتِ هغسي :ػلل -اًَاع -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح

دّذ.

 -15بيماريهاي دستگاه مغس و اعصاب  :تَهَرّبی هغسی  ،علل ّیذرٍسفبلی  ،ثیوبریْبی هبدرزادی هغسٍاعصبة ٍ...
 -15-1ثيوبریْبي هبدرزادي هغس :اًَاع -ػلل -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح دّذ.
ّ -15-2يذرٍسفبلی :اًَاع -ػلل -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح دّذ
 -15-3صرع :ػلل -اًَاع -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح دّذ.
 -15-4تَهَرّبي هغسي :ػلل -اًَاع -ػالئن -تطخيص ٍ درهبى را تَضيح دّذ.
هٌابغ :
سیسیل آخریي چاپ

آخریي چبح

 -1ثیوبریْبی داخلی ٍجراحی یرًٍر
 -4هطبلت ارائِ شذُ تَسط استبد
رٍش تذریس:

سخٌراًی – ثحث گرٍّی
ٍسایل آهَزضی :

ٍایت ثردٍ -یذیَپرٍشکتَر -کتبة

سٌجص ٍ ارزضیابی
سْن از ًورُ کل(بر حسب درصذ)

تاریخ

ساػت

کَئیس

شفبّی

%5

ّر دٍّفتِ یکجبر

سبعت کالس

آزهَى هیبى دٍرُ

کتجی(تستی – تشریحی)

%20

ّفتِ ّفتن

سبعت کالس

آزهَى پبیبى ترم

کتجی(تستی – تشریحی)

%60

طجك تمَین داًشگبّی

-

حضَرفعبل در کالس

-

%5

کلیِ جلسبت

-

تکبلیف داًشجَ

-

%10

تب پبیبى ترم

-

آزهَى

رٍش

هقررات کالس ٍ اًتظارات از داًطجَ:

 .1حضَر هٌظن ٍ ثِ هَقغ در توبم جلسبت درس
 .2ضركت فؼبل در ثحث ّبي گرٍّی
 .3هراجؼِ ثِ هٌبثغ اػالم ضذُ ٍ هطبلؼِ هَضَػبت هرثَطِ

ًبم ٍ اهضبی هذرس:

ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:

تبریخ تحَیل:

تبریخ ارسبل:

ًبم ٍ اهضبی هسئَل EDOداًشکذُ
تبریخ ارسبل :

طرح درس لجال تذٍیي شذُ است ؟ ثلِ ■ خیر □

تبئیذ ٍاهضبی هذیر گرٍُ

جذٍل زهاى بٌذی درس :بیواری ضٌاسی  2داًطجَیاى ترم  3فٌاٍری اطالػات سالهت

ًیوسال اٍل 1444 -1441
رٍز ٍ ساػت جلسِ  :شٌجِ ّب سبعت 14 -16
جلسِ

کالس13
هَضَع ّر جلسِ

تاریخ

هذرس

1

1400/6/20

تعریف سالهتی ٍ ثیوبری  ،هٌشبء ثیوبریْبی  ،طجمِ ثٌذی آًْب  ،رٍشْبی تشخیصی ٍ...

صجَر

2

1400/6/27

ثیوبریْبی سیستن تٌفسی ()1

صجَر

3

1400/7/3

ثیوبریْبی سیستن تٌفسی ()1

صجَر

4

1400/7/10

ثیوبریْبی سیستن گردش خَى ()1

صجَر

5

1400/7/17

ثیوبریْبی سیستن گردش خَى ()1

صجَر

6

1400/7/24

ثیوبریْبی خَى ٍلٌف

صجَر

7

1400/8/1

ثیوبریْبی دستگبُ گَارش ()1

صجَر

8

1400/8/8

ثیوبریْبی دستگبُ گَارش ( - )2اهتحاى هیاى ترم

صجَر

9

1400/8/15

ثیوبریْبی دستگبُ ادراری()1

صجَر

10

1400/8/22

ثیوبریْبی دستگبُ ادراری()2

صجَر

11

1400/8/29

ثیوبریْبی هفبصل -استخَاى-عضالت

صجَر

12

1400/9/6

ثیوبریْبی ّبی غذد هترشحِ داخلی()1

صجَر

13

1400/9/13

ثیوبریْبی ّبی غذد هترشحِ داخلی ()2

صجَر

14

1400/9/20

ثیوبریْبی دستگبُ اعصبة ()1

صجَر

15

1400/9/27

ثیوبریْبی دستگبُ اعصبة ()2

صجَر

16

1400/10/4

ثیوبریْبی عفًَی

طجك ثرًبهِ

اهتحبى پبیبى ترم

صجَر

