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هدف کلی

 1تبریخچَ ثِذاػت

داًؼجْ ثب تبریخچَ ثِذاػت ّهزادل آى آػٌب ػْد.

 2گذار طالهت

داًؼجْثب هفِْم گذار طالهت اػٌب ػْد.

نبم مدرس:هومبنی
اهداف رفتبری

تبریخچَ ثِذاػت در ایزاى قجل اس اطالمرا تْضیخ دُذ.
ثزػٌْم را تؼزیف کٌذ.تبریخچَ ثِذاػت در ایزاى پض اس اطالمرا تْضیخ دُذ.
تبریخچَ ثِذاػت ػوْهی هْیي در ایزاىاس سهبى اهیزکجیز را تْضیخ دُذ.
کذار طالهت را تؼزیف کٌذ.ّ-قبیغ ثِذاػتی اّلیي گذار طالهت را ػزح

حیطه
-1

1-1
1-1

دُذ.
اهْاج طَ گبًَ گذار اپیذهیْلْژیک راهقبیظَ کٌذ.

ویدئوپروژکتور

سخنرانی
–بحث
گروهی

 1-1ویدئوپروژکتور سخنرانی
ماژیک-وایت پرسش
1-1
برد وپاسخ

دُذ.
ّ-قبیغ ثِذاػتی طْهیي گذار طالهت را ػزح د

نیبز

تدریس

1-1
 1-1ماژیک-وایت
برد
1-1

دُذ.
ّ-قبیغ ثِذاػتی دّهیي گذار طالهت را ػزح د

وسبیل مورد

روش

1-2

-خالصَ اًبتْهیْفیشیْلْژی قلت ّػزّق

 3ثیوبریِبی قلجی –ػزّقی1

داًؼجْثب ثیوبری ُبی قلجی –ػزّقی ّاصْل پیؼگیزی اس اػٌب ػْد.

 4ثیوبریِبی قلجی –ػزّقی2

داًؼجْثب ثیوبری ُبی قلجی –ػزّقی ّاصْل پیؼگیزی اسآى اػٌب
ػْد.

 5ثیوبری ُبی قلجی-ػزّقی3

داًؼجْثب ثیوبری ُبی قلجی –ػزّقی ّاصْل پیؼگیزی اسآى اػٌب
ػْد.

 6دیبثت 1

داًؼجْثب ثیوبری دیبثت ّاصْل پیؼگیزی اس آى آػٌب ػْد.

-1-1

کزًّزرا ػزح دُذ.
آًژیي صذری را تؼزیف کٌذ.ریظک فبکتْرُبی قبثل تؼذیل ّغیز قبثلتؼذیل در اًژیي را تْضیخ دُذ.
-اًْاع درد قفظَ طیٌَ ثزدظت ػلت را

 1-1ویدئوپروژکتور -سخنرانی
پرسش
ماژیک-وایت
وپاسخ
برد
1-1
1-3

هقبیظَ کٌذ.
-اصْل درهبى اّرژاًظی آًشیي را ثیبى کٌذ.

1-1

-ثتْاًذ در یک هْقؼیت فزضی اصْل پیؼگیزی اس1-4

آًژیي را ثَ کبرثٌذد.
ػالین MIرا ثیبى کٌذ.-درهبى اّرژاًظی MIرا ػزح دُذ.

1-1
1-1

ویدیو پرژکتور سخنرانی
پرسش
ماژیک-وایت
وپاسخ
برد

ػلل ًبرطبیی قلجی را تْضیخ دُذ.ػالین ًبرطبیی طوت راطت را ثب ػالینًبرطبیی طوت چپ هقبیظَ کٌذ.
-تذاثیز طجی در ًبرطبیی قلجی را تْضیخ دُذ

1-1
 1-3ویدیو پرژکتور سخنرانی
ماژیک-وایت بر پرسش
وپاسخ
1-1

فؼبرخْى ثبال را تؼزیف کٌذ.تظبُزات ثبلیٌی فؼبرخْى ثبال راػزح دُذ.-تذاثیز طجی در ُبیپزتبًظیْى را در یک

1-1
1-4

هْقؼیت فزضی ثَ کبر گیزد.
ثیوبری دیبثت ّپبتْلْژی اى راثیبى کٌذ.ػالین دیبثت ًْع  2ّ1را هقبیظَ کٌذ.رّع ُبی درهبى دیبثت را ثیبى کٌذ.-ثزای ثیوبر هجتال ثَ دیبثت اصْل تغذیَ

1-1
1-3
1-1
1-3

ویدیو پروژکتور سخنرانی
ماژیک-وایت پرسش و
پاسخ
برد

صذیخ را آهْسع دُذ.
اصْل ّرسع در دیبثت را تْضیخ دُذ.7

داًؼجْثب ثیوبری دیبثت ّاصْل پیؼگیزی اس آى آػٌب ػْد.

-ػْارض دیبثت را طجقَ ثٌذی کٌذ.

1-3

ػالین ُیپْگلیظوی خفیف –هتْطط ّػذیذرا ثیبى کٌذ.

1-1

دیبثت 2

-درهبى ُیپْگلظیوی خفیف را ثیبى کٌذ.

 8ثیوبری ُبی هتبثْلیک
اطتخْاى

9

اطتئْ هبالطی

-ػالین ًفزّپبتی دیبثت را ػزح دُذ.

1-1

اصْل پیؼگیزی اس ػْارض هشهي راػزح دُذ.

1-1

داًؼجْثب ثیوبری اطتئْپزّسیض ّاصْل پیؼگیزی اس آى آػٌب ػْد.

داًؼجْثب ثیوبری اطتئْهبالطی ّاصْل پیؼگیزی اس آى آػٌب ػْد.

ویدیوپرژکتور
 1-1ماژیک-وایت
برد

ثیوبری اطتئْپزّسیض را اس ًظزّWHOکویتَ پْکی اطتخْاى هقبیظَ کٌذ.

 1-1ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
 1-1برد

ریظک فبکتْرُبی قبثل تؼذیل ّ غیزقبثلتؼذیل در پْکی اطتخْاى را تْضیخ دُذ.

1-1

-ػالین پْکی اطتخْاى را ػزح دُذ.

1-1

اصْل پیؼگیزی اس پْکی اطتخْاى دریک ثیوبر فزضی را آهْسع دُذ.

1-3

-ثیوبری اطتئْ هبالطی را تؼزیف کٌذ.

1-1

ثب ػزح چزخَ طبختَ ػذى ّیتبهیي Dػللاطتئْهبالطی را تْضیخ دُذ.

1-2
1-2

ػالین اطتئْهبالطی در کْدکبى ّثشرگظبالى را هقبیظَ کٌذ.

1-2
1-4

رّع پیؼگیزی ّدرهبى اطتئْ هبالطی راثیبى کٌذ.

1-1

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

سخنرانی
پرسش
وپاسخ
ه

 11آرتزیت رّهبتْئیذ

داًؼجْثب ثیوبری آرتزیت رّهبتْییذ ّاصْل هزاقجت در هٌشل اس آى
آػٌب ػْد.

 11اختالالت کجذ

داًؼجْثب ثیوبری ُبی کجذ ًّذٍْ ثزخْرد ثب اى در جبهؼَ اػٌب ػْد.

 12اختالالت کجذ2

داًؼجْثب ثیوبری ُبی کجذ ًّذٍْ ثزخْرد ثب اى در جبهؼَ اػٌب ػْد.

خصْصیبت اختالالت التِبثی هفصل راػزح دُذ.

1-1
ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
 1-1برد

سخنرانی
پرسش
پاسخ

ػلل ارتزیت را تْضیخ دُذ.ػالین آرتزیت رّهبتْئیذ را ثیبى کٌذ.اصْل درهبى ّهزاقجت در هٌشل را ثَثیوبر هجتال آهْسع دُذ.

1-1
1-3

1-2

سردی ّاًْاع اى را اسًظز ػلتّپبتْلْژی طجقَ ثٌذی کٌذ .

ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
 1-1برد

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

را ُِبی اًتقبل ُپبتیت Aرا تْضیخ دُذ.راٍ ُبی پیؼگیزی اس ُپبتیت Aرا آهْسعدُذ.
ػالین هزدلَ ایکتزیک ّپزٍ ایکتزیک راهقبیظَ کٌذ.

1-2
1-3

1-1

ًقغ اطتزادت ّدرهبى ّیتبهیٌی را درُپبتیت Aػزح دُذ.

1-2

را ُبی اًتقبل ُپبتیت ُ ّBپبتیت Cراهقبیظَ کٌذ.

1-1

ػالین ُپبتیت Bرا ػزح دُذ.راٍ ُبی پیؼگیزی اس ُپبتیت Bرا اهْسعدُذ.
ػالین ُپبتیت Cرا ػزح دُذ.
-راٍ ُبی پیؼگیزی اس ُپبتیت Cرا اهْسع

ویدئو پروژکتور
 1-3ماژیک-وایت
برد
1-1
1-3

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

دُذ.
ُپبتیت Dرا ثب ُپبتیت Bاس ًظز ّیزّص،ػذت ثیوبریشایی ،را ُبی پیؼگیزی
هقبیظَ کٌذ.

1-3

1-1

ثیْتزّریظن ًّقغ ُپبتیت Eدر آى راتْضیخ دُذ.
 13اختالالت کلیْی

داًؼجْ ثب اختالالت ػبیغ کلیْی ّپیؼگیزی اس آى آػٌب ػْد.

 14ژًتیک طالهت

داًؼجْثب اختالت ژًتیکی ػبیغ آػٌب ػْد.

1-1
ویدئوپروژکتور
ماژیک-وایت
برد

ػالین ثبلیٌی ّآسهبیؼگبُی ػفًْتادراری را تْضیخ دُذ.
ًکبت پیؼگیزی ّهزاقجت در هٌشل را ثَ
ثیوبر هجتال ثَ ػفًْت ادراری آهْسع دُذ.
ػالین ثبلیٌی ّآسهبیؼگبُی طٌگِبی ادرایػزح دُذ.
ًبرطبیی کلیْی ّاًْاع آى را تْضیخ دُذ.

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

1-3
1-1
1-1
1-2

ػالین ًبرطبیی کلیْی دبد ّهشهي راهقبیظَ کٌذ.
1-1

-ژًْتیپ ّ فٌْتیپ را تؼزیف کٌذ.

 1-1ویدئوپروژکتور
ماژیک-وایت
 1-1برد

طٌذرم کالیي فلچز را ػزح دُذ.

1-1

-ػالین طٌذرم تزًز را ػزح دُذ.

-تزیشّهیکزّهْسّم  21را تْضیخ دُذ.

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

کتبة جبهغ ثِذاػت ػوْهی ،اطبتیذ داًؼگبٍ ُبی ػلْم پشػکی کؼْر ،جلذ 2ّ1-چکیذٍ ثیوبری ُبی داخلی ُبریظْى -دکتز هظؼْد هجلظی-دکتز هجیذ فزّساى-اًتؼبرات گلجبى

-نحوۀارزیببی فعبلیت دانطجو:

 51نمره -امتحان پايان ترم كه به صورت تشريحي و چند گزينه اي مي باشد. 1نمره -فعالیت هاي كالسي وحضور شامل ارايه كنفرانس وپاسخ به پرسش هاي كالسي
تکبلیف دانطجو:ضرکت فعبل درکالس و پرسص وپبسخ-ارایه مقبله وکنفرانس آن

