
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

  داخلی رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 کارآموزی بیماریهای داخلی  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              عملی          تئوری نوع واحد درسی

 ماه 3:  ( ساعت زمان )                                  9تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

 811 کد درس

 --- پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 خانم دکتر طیبه خواجه علی 

 داخلی  مدرس  رشته تحصیلی

 تخصص مدرس  مقطع تحصیلی

 ---- رتبه علمی

 t-khajehali@yahoo.com پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان کوثر  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 آشنایی کاراموزان با بیماریهای داخلی 

 آشنایی کارورزان با شکایت اصلی بیماران داخلی 

 توانایی شناسایی به موقع موارد اورژانس وارجاع به موقع وفوری آن ها

 توانایی ارائه تشخیص افتراقی با توجه به شکایت های بیماران 

 ویادگیری تشخیص های شایعشرکت در درمانگاههای آموزشی 

 

 اهداف اختصاصی

 یادگیری رفتار حرفه ای مناسب پزشک در برخورد با بیمار وپرسنل وهمراهان بیمار -

 آموزش نحوه صحیح اخذ شرح حال دقیق وکامل  -

 نحوه معاینات فیزیکی صحیح -

 ارائه تشخیص افتراق های مهم با توجه به شرح حال  -

 یادگیری اتیولوژی واپیدمیولوژی بیماریها -

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           شبیه سازی شده بیمار          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

های  مدیریتی سیاست 

 کلاس

 خلاق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 0201هاریسون منابع اصلی درس : 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ئهارا

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   بحث گروهی   علل اصلی کاهش سطح هوشیاری 8

   معاینه   ضعف وبی حالی علل وتشخیص افتراقی  0

   طرح سوال    علل وتشخیص افتراقیتنگی نفس 3

   علل وتشخیص افتراقی ادم 4
سخنرانی 

 استاد 
  

   علل وتشخیص افتراقی کم خونی  5
سخنرانی 

 دانشجو
  

      علل وتشخیص افتراقی تب 6

      علل لنفادنوپاتی 7

      علل کاهش وزن چشمگیر  1

      BPعلل هیپرتانسیون ونحوه صحیح چک  9

      نحوه برخورد با بیمارام مسمومیت دارویی 82

88       

80       

83       

84       

85       

86       

87       



 تاریخ امتحان میان ترم: 
آخرین روز بخش  تاریخ امتحان پایان ترم:

 داخلی 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی - 2ی  چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                                   8422خرداد تاریخ تکمیل فرم :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 بیماریهای پوست ومو رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

  عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی                عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 یک ماه زمان ) ساعت ( :                           3تعداد واحد :              تعداد واحد/ ساعت

 003 کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 آقای دکتر رامین طاهری ،خانم دکتر مریم عزیززاده 

 دکترای تخصصی درماتولوژی  رشته تحصیلی مدرس 

 دکترای تخصصی  مقطع تحصیلی مدرس 

 به ترتیب : دانشیار ، دانشیار  رتبه علمی

 ramintaheri@yahoo.com پست الکترونیک

 29808388185 آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

در راندهای آموزشی ودرمانگاهها وانجام تکالیف فردی  در این چرخش آموزشی کارآموز باید از طریق حضور

وگروهی به اهداف مشخص شده دست یابد برای تامین دانش نظری کلاس های اموزش نظری مورد نیاز برگزار 

 گردد

 اهداف اختصاصی

لائم بیمار عدر پایان این چرخش کارآموزی باید بتواند با مراجعان وبیماران به نحو شایسته ارتباط برقرار کند از 

وشکایات شایع را شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی لازم را انجام دهد تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند 

 ونحوه مدیریت درمانی را پیشنهاد دهد.

مشکلات بیماران مبتلا به بیماری های شایع را شناسایی کند بر اساس شواهد علمی وراهنمایی های بالینی در 

 توانن بخشی ، درمان وپیگیری در حد پزشک عمومی راهکار ارائه نماید. –مورد رفع مشکلات 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 های تدریسروش 

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

  یادگیری در درمانگاه آموزشی سایر ) لطفا قید نمایید ( :

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : درسنامه جامع بیماریهای پوست 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   تئوری وعملی    ضایعات پوستی 8

   تئوری وعملی    خارش پوستی  0

   تئوری وعملی    ریزش مو 3

   تئوری وعملی    آکنه وروزاسه 4

   تئوری وعملی    درماتیت ها 5

   تئوری وعملی    بیماریهای قارچی سطحی پوست  6

   تئوری وعملی    بیماریهای باکتریال پوست  7

   تئوری وعملی    بیماریهای ویروسی پوست  1

   تئوری وعملی    بیماریهای شایع مو 9

   تئوری وعملی    بیماریهای شایع ناخن  82

   تئوری وعملی    بیماریهای انگلی پوست  88

   تئوری وعملی    بیماریهای مایکو باکتریال پوستی  80

   تئوری وعملی    بیماریهای مقاربتی  83

   تئوری وعملی    بیماریهای تاولی 84

   تئوری وعملی    بیماریهای اریتماتو اسکوامو 85

   تئوری وعملی    اورژانس های پوستی  86

   تئوری وعملی    خارش ژنوالیزه  87

   تئوری وعملی    بیماریهای شایع بومی  81

   تئوری وعملی    بیماریهای رنگدانه ای پوست 89

 تاریخ امتحان پایان ترم: آخرین روز بخش تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 



 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 (     کوتاه پاسخ   -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 نمایید () لطفا قید سایر  -  7(کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                                8422تاریخ تکمیل فرم :        خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    ..پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 هماتولوژی رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 کارآموزی هماتولوژی عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  درسی نوع واحد

 تعداد واحد :                                       زمان ) ساعت ( :  تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 خانم دکتر معصومه مسعودیان  –آقای دکتر محمد امیر سرابی  –خانم دکتر فرحناز قهرمانفرد 

 دکتر مسعودیان متخصص رادیو تراپی  فوق تخصص هماتولوژی مدیکال انکولوژی و    رشته تحصیلی مدرس 

 فوق تخصص مقطع تحصیلی مدرس 

 غیر هیات علمی  -استادیار  -به ترتیب دانشیار  رتبه علمی

 f _Ghahremanfardyahoo.com پست الکترونیک

 بیمارستان کوثر سمنان    آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 کارآموزان با بیماریهای خون آشنا باشند 

 اهداف اختصاصی

 بداند.کارآموزرفتارمناسب با بیماران مراجعه کننده را 

 کارآموز علائم ونشانه های بیماریهای خون را بشناسد.

 کارآموز معاینات مربوط به بیماریهای خون را بداند.

 کارآموز بتواند مشکلات بیمار را لیست کند .

 کارآموز بتواند  تشخیص افتراقی یک علامت یا نشانه را لیست کند.

 ل را بشناسد .کارآموز بتواند روش برخورد تشخیصی ودرمانی با مشک

 اپید میولوژی واتیولوژی مشکل را بداند.

 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

* * * 

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)مسئلهیادگیری مبتنی بر حل       پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 0281منابع اصلی درس : هاریسون 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 رائها
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

 پاور پوینت  بحث گروهی   مختل CBCشناخت کلی اختلالات خونی و 8
پرسش 

 وپاسخ

0 
برخورد تشخیصی با انمی میکروسیتیک 

 اکروسیتیک ونرموسیتیکم،
  " " " 

 " " "   روش تشخیصی لنفادنوپاتی  3

 " " "   روش تشخیصی با اسپلنومگالی  4

 " " "   تشخیص ودرمان آنمی فقر آهن  5

 " " "   تشخیص ودرمان کم خونی همولیتیک  6

7 
تشخیص ودرمان کم خونی آنمی 

 مگالوبلاستیک
  " " " 

1 
برخورد تشخیصی ودرمانی در اختلالات 

 پلاکتی 
  " " " 

9 
برخورد تشخیصی ودرمانی در اختلالات 

 انعقادی 
  " " " 

82 
شناخت انواع فراورده های خونی وعملکرد 

 آن 
  " " " 

 " " "   عوارض انتقال خون  88

80       

83       

84       

85       

86       



87       

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -  2ی چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) - 6مشارکت کلاسی -5

                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 نفرولوژی  رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 نفرولوژی عنوان واحد درسی

 کارورزی             کارآموزی                عملی        تئوری نوع واحد درسی

 هفته 0زمان ) ساعت ( :                             9تعداد واحد :            تعداد واحد/ ساعت

 811 کد درس

 --- پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 خانم دکتر ملیحه یارمحمدی 

 فوق تخصص نفرولوژی  رشته تحصیلی مدرس 

 دکترای فوق تخصص مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار  رتبه علمی

 malihehyarmohamai پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان کوثر  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 کارآموزان  با بیماران کلیوی آشنا گردند 

 اهداف اختصاصی

 بیماران مراجعه کننده را بدانندکارآموزان رفتار مناسب با  -8

 کارآموزان علائم ونشانه های بیماریهای کلیوی را بشناسند -0

 کارآموزان معاینات مربوط به سیستم مجاری ادراری وکلیوی را بدانند -3

 کارآموزبتواند بر اساس یافته های شرح حال ومعاینه مشکلات بیمار را لیست کند -4

 ال ونشانه های بیمار تشخیص افتراقی ارائه دهدکارآموز بتواند بر اساس معاینه شرح ح -5

 کارآموز بتواند بر اساس تشخیص افتراقی برخورد تشخیصی ودرمانی را ارائه دهد -6

 اپیدمیولوژی اتیولوژی تشخیص های محتمل بیماری را بداند -7

 

 پیامدهای یادگیری : 
 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



دانشجویان وکارآموزان از طریق ساختن سناریوی بالینی بیمار بر روش های تشخیصی بالینی مسلط سایر ) لطفا قید نمایید ( :

 می گردد.

آموزشی و ضوابط 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

  سایر:

 منابع اصلی درس : هاریسون ، سیسیل ) گاها مقالات مرتبط ( 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 رائها

ساعت 

 رائها
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

 بحث گروهی    شناخت کلی اختلالات کلیوی ودیالیز  8
از طریق 

 واتساپ 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

0 
راههای جایگزینی کلیه ) شناخت 

 آنها وعوارض هریک (  
  بحث گروهی  

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

3 
برخورد تشخیصی یا آزمایش ادرار یا 

 سدیمان ادرار
  بحث گروهی   

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

   برخورد با بیماران دچار ادم  4

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

   روش برخورد با بیماران پلی اوری 5

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

6 
روش برخورد تشخیصی با بیماران 

 دچار هماچوری 
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 



7 
روش برخورد با بیماران دچار 

 دیزوری 
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

1 
روش برخورد با بیماران الیگوری 

 وآنوری
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

9 

برخورد درمانی با عوارض وروش 

)  AKIبرخورد تشخیصی با بیماران 

 نارسایی حاد کلیه (  

  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

82 
روش برخورد تشخیصی ودرمانی با 

 بیماران سنگ کلیه 
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

88 
روش برخورد با بیماران نارسایی 

 مزمن کلیه 
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

80 
روش تشخیصی با بیماران دیالیزی 

 وتب دار
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

83 
روش تشخیص با بیماران دچار 

 عفونت ادراری 
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

84 
عوارض مربوط به همودیالیز وعفونت 

 کانتر
  

 بحث گروهی 

 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

85 
عوارض همودیالیز ) افت فشارخون 

 حین دیالیز( 
  

با لین بیماران  بحث گروهی 

دیالیز بخش 

 دیالیز

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 



   آشنایی با دستگاه همودیالیز 86

با لیف بیماران  بحث گروهی 

دیالیز بخش 

 دیالیز

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

87 
آشنایی وراه تشخیص در بیماران 

 دچار پروتئینوری
  

 بحث گروهی 

 درمانگاه 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

81 
با اختلالات الکترولیتی در آشنایی 

 بیماران ) هیپوناترمی (
  

 بحث گروهی 

 بالین بیمار 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

89 
اشنایی با اختلال الکترولیتی 

 هیپرناترمی 
  

 بحث گروهی 

 بخش ویژه 

پرسش 

وپاسخ  

ونحوه شرح 

 حال گیری 

 تاریخ امتحان میان ترم: 
تاریخ امتحان پایان ترم:آخرین روز بخش 

 داخلی 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -  2ی چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                      8422تاریخ تکمیل فرم :                  خرداد 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 روماتولوژی  رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 روماتولوژی عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 تعداد واحد :                                       زمان ) ساعت ( :  تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 خانم دکتر جمیله مقیمی

 روماتولوژی  رشته تحصیلی مدرس 

 فوق تخصص مقطع تحصیلی مدرس 

 دانشیار  رتبه علمی

  پست الکترونیک

  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 آشنایی فراگیران با شکایات روماتولوژیک بیماران 

 اهداف اختصاصی

 شناسایی تشخیص های افتراقی شکایات بیماران  -

 ارجاع مناسب بیمار با توجه به بیشترین احتمال در تشخیص های افتراقی  -

 شناسایی به موقع موارد اورژانس وارجاع فوری  -

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

جهت هر بیماریی که به دانشجویان آموزش داده شده سناریوی بیمار باید همانند ایفای نقش اجرا  سایر ) لطفا قید نمایید ( :

  شود 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

علاقه دانشجو به کلاس ضامن اجرای کلاسهاست وهرگونه اجبار به معنای عدم جذابیت کلاسها جهت  سایر:

 دانشجویان می باشد 

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 و  0281منابع اصلی درس :  هاریسون 

 سیسیل

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

8 
مشکلات پوست ، مخاط وناخن در 

 روماتولوژی 
  

ایجاد سناریوی 

مراجعه بیمار 

 وبحث گروهی

 
سوال 

 وجواب 

0 
-محوری روماتولوژیک )مشکلات اسکلتی 

 (محیطی
  "  " 

 "  "   پری آرتریت ها در روماتوژی 3

 "  "   مشکلات چشمی وروماتولوژی  4

 "  "   مشکلات عضلانی  5

 "  "   ریوی  –مشکلات قلبی  6

 "  "   مشکلات گوارشی 7

 "  "   GYNمشکلات  1

 "  "   PNS_CNSمشکلات  9

 "  "   علائم بالینی ومعیارهای بالینی لوپوس  82

 "  "   شوگرن بالینی ومعیارهای بالینیعلائم  88

 "  "   RA علائم بالینی ومعیارهای بالینی 80

 علائم بالینی ومعیارهای بالینی 83

scleroderma 
  "  " 

 علائم بالینی ومعیارهای بالینی 84

vasculation 
  "  " 

 علائم بالینی ومعیارهای بالینی 85

spondiloartropathy 
  "  " 

 "  "   استئوآرتریت  86

 "  "   وسایر بیماریهای روماتولوژی 87

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 
 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  



 ارزشیابی

  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -  2ی چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 نمایید () لطفا قید سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) - 6مشارکت کلاسی -5

                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی گروه آموزشی 

 ریه رشته/گرایش

تحصیلی مقطع 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 کارآموزی بیماریهای ریه عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عمل         تئوری  نوع واحد درسی

 هفته0زمان ) ساعت ( :                                واحد بخش داخلی 9تعداد واحد :         تعداد واحد/ ساعت

 811 کد درس

 ---- پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 خانم دکتر محبوبه دربان –آقای دکتر محمد معماریان  –آقای دکتر فرهاد ملک 

 ریه -داخلی  رشته تحصیلی مدرس 

 فوق تخصص ریه -متخصص داخلی   مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار  –استادیار  –به ترتیب دانشیار  رتبه علمی

 Farhadmalek 40@yahoo.com پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان کوثر       29808381416  تماسآدرس / شماره 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

تشخیص های افتراقی  "به نشانگان بیماری ونهایتا approachکارآموزان باید با شرح حال گرفتن ،معاینه ریوی و

 بیمار ریوی آشنا شوند

 اهداف اختصاصی

 بتواند شرح حال کامل بگیرد  -

 را انجام دهندمعاینه کامل ریه  -

 نشانگان بیماری را بررسی کنند  -

 تشخیص افتراقی بیماری را ذکر کنند -

 آشنا باشندCXR با پاراکلینیک ) اسپیرومتری ،سی تی اسکن ریه و-

-  

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    مجازی آموزش                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 0281اصلی درس :  هاریسون منابع 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 رائها

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   آسم 8
در بالا ذکر 

 گردیده
  

0 COPD      

      پنومونی وآبسه  ریه 3

4 PTE-DVT      

      اسپیرومتری 5

6 IDL      

      برونشکتازی 7

      برخورد با سرفه 1

      برخورد با هموپتزی  9

      یافته های رادیولوژیک در بیماریهای ریوی 82

      بیماریهای پلور ومدیاستن 88

      کانسر های ریه  80

83       

84       

85       

86       

87       

 تاریخ امتحان میان ترم: 
تاریخ امتحان پایان ترم: آخری روز بخش 

 داخلی 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 
 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  



 ارزشیابی

  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی - 2ی  چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) - 6مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                                  8422تاریخ تکمیل فرم :      خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 نورولوژی  گروه آموزشی 

 نورولوژی  رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی            دکترای حرفه ای

 کارآموزی بالینی بیماریهای اعصاب  عنوان واحد درسی

 کارورزی                    کارآموزی                عملی         تئوری  واحد درسینوع 

 یک ماه زمان ) ساعت ( :                                     3تعداد واحد :    تعداد واحد/ ساعت

 002 کد درس

 کارآموزی داخلی ، کارآموزی کودکان ، کارآموزی جراحی عمومی  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 آقای دکتر افشین سمائی ، خانم دکترپروانه  ممقانی راد ، خانم دکتر نازیلا ملکیان 

 نورولوژی  رشته تحصیلی مدرس 

 تخصص مقطع تحصیلی مدرس 

 به ترتیب : استادیار ، غیر هیئت علمی ، غیر هیئت علمی  رتبه علمی

  پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان کوثر  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

آشنایی وچگونگی برخورد با بیماران با شکایات نورولوژی ودر صورت  لزوم تشخیص افتراقی وشکایات بیمار 

 بیمارانجام  ولزوم تشخیص افتراقی بیمار وبراساس وشرح حال ومعاینه

 تشخیص درمان بیماریهای خاص نورولوژیک  اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      و پاسخ پرسش

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 ترغیبی دانشجویان به ارائه کنفرانس درس در ارتباط با بیماریهای تشنج  سایر:

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 منابع اصلی درس : 

 درسنامه بیماریهای مغز واعصاب 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 رائها

ساعت 

 رائها
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   اصول معاینه عصبی  8
در بالا ذکر 

 شده 
  

      پاراکلینیک نورولوژی  0

      بیماریهای عروقی مغز 3

      صرع  4

      تومور مغزی  5

      CNSعفونت های  6

7 
عوارض نورولوژیک بیماری 

 سیستمیک
     

      سردرد  1

      سرگیجه واختلالات  9

      دمانس  82

      ام اس  88

      تومورهای مغز  80

      اختلالات حرکتی  83

      بیماریهای اعصاب محیطی  84

      بیماری عضلانی  85

      بیماری نخاع 86

      خواب واختلالات وابسته 87

      اختلالات وابسته به مواد 81

      اختلالات تکامل  89

      اختلالات عصب وعضله  02

      کما  08

      سردرد وگردن درد 00

      بیماری نورون حرکتی  03



 تاریخ امتحان پایان ترم: آخرین روز بخش  تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                              8422تاریخ تکمیل فرم :          خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی   پزشکی دانشکده

 داخلی گروه آموزشی 

 بیماریهای عفونی رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 بیماریهای عفونی عنوان واحد درسی

         کارورزی           کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 یک ماهزمان ) ساعت ( :                                   3تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

 087 کد درس

 تئوری بیماریهای عفونی پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر علی گوهری -0نساجی  محمد دکتر -8

 بیماریهای عفونی رشته تحصیلی مدرس 

 بورد تخصصی مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار -0دانشیار  -8 رتبه علمی

 -hnassaji@yahoo.com    0-8 پست الکترونیک

 بیمارستان کوثر آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 و حیحص تشخیص به رسیدن منظور به عفونی بیماران با برخورد چگونگی  و عفونی شایع بیماریهای با آشنائی-8

 درمانی اصول از آگاهی

 کنترل آنهاو  پیشگیری روشهایآشنایی با اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی شایع در ایران، -0

 اهداف اختصاصی

 دوره باید: درپایان پزشکی دانشجوی

 .دهد صتشخی مارانهاي عفونی شایع را در بی ماريعلائم و نشانه هاي بی -1

 ارتباط مناسب و اخلاقی با بیماران برقرارکند -2

 .کند هشرح حال کامل بر مبناي کتب منبع از بیماران تهی -3

 .را انجام دهد حی مناسب وصحیکیزات فینمعای -4

 .دهاي افتراقی مناسب را مطرح نمای صتشخی Problem listبر اساس شرح حال و معاینات و  -5

 .ی و تصویر برداري آگاه شودکینجهت تایید تشخیص از روشهاي پاراکلی -6

 درمانی مورد نیاز براي بیماران را بشناسد حاقدامات صحی  -7

 آشنا شودبا روشهاي پیشگیري و کنترل بیماریهاي عفونی  -8

با ارزش ثبت مستندات درپرونده بیماران و اهمیت  آن در پرورش ا ستدلال وقضاوت بالینی و رسیدن  -9
 به تشخیص آگاهی یابد

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

* * * 

 نمایش عملی       سخنرانی توسط دانشجو سخنرانی و تدریس توسط استاد روش های تدریس

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:1-hnassaji@yahoo.com


    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

 آموزش مجازی             Bedside teachingایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و سیاست 

 های  مدیریتی کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر

 منابع اصلی درس : 

 فونیهای کشوری بیماریهای عدستورالعمل -3 سیسیل-0هاریسون  -8

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

8 
آشنایی با اصول کلی شرح حال و 

 معاینه در طب عفونی
   

 ویدئو پروژکتور

Skill lab 

 کامپیوتر،گوشی

 همراه

 مصاحبه

مشاهده 

 عملکرد

انجام تکالیف 

 عملی و پروژه

مشارکت  

 کلاسی

0 

راههای انتقال و  کلی اصول با آشنایی

 بط پیشگیری از بیماریهای عفونی 

 عفونی

   " " 

 " "    FUOنحوه برخود با بیمار تبدار و  3

 " "    گلودرد با برخود نحوه 4

5 
دچار  بیمار با برخود نحوه

 گاستروآنتریت
   " " 

6 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 سرماخوردگی کنترل و درمان
   " " 

7 

اتیولوژی، اپیدمیولوژی، تشخیص، 

 septic ، بیماری کنترل و درمان

shock ,sepsis 

   " " 

1 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 مننژیت بیماری کنترل و درمان
   " " 

9 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 مالاریا بیماری کنترل و درمان
   " " 



82 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 سل بیماری کنترل و درمان
   " " 

88 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 وبا بیماری کنترل و درمان
   " " 

80 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 بروسلوز بیماری کنترل و درمان
   " " 

83 

 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

تیفویید و  بیماری کنترل و درمان

 سالمونلوزیس

   " " 

84 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 ایدز بیماری کنترل و درمان
   " " 

85 

 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

عفونتهای  کنترل و درمان

 استافیلوکوکی

   " " 

86 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 CoVid-89 بیماری کنترل و درمان
   " " 

87 

 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 عفونتهای کنترل و درمان

 رپتوکوکیاست

   " " 

81 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 پیشگیری کزاز و درمان
   " " 

89 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 پیشگیری هاری و درمان
   " " 

02 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 هپاتیتهای وایرال پیشگیری و درمان
   " " 

08 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 کنترل پنومونی و درمان
   " " 

00 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 کنترل عفونتهای ادراری و درمان
   " " 

03 
آشنایی با اصول کاربرد منطقی آنتی 

 بالینبیوتیکها در 
   " " 



04 
واکسیناسیون و  اصول با آشنایی

 دستورالعمل واکسیناسیون کشوری
   " " 

05 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 STD کنترل و درمان
   " " 

06 
 تشخیص، اپیدمیولوژی، اتیولوژی،

 آندوکاردیت کنترل و درمان
   " " 

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -5

                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 روانپزشکی  رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 بیماریهای اعصاب وروان عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی                عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 تعداد واحد :                                       زمان ) ساعت ( :  تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر نیلوفر صفائی ،دکتر بهناز بهنام ، دکتر صباحت لواف ، دکتر یاسمن زاهدی 

 متخصص اعصاب وروان  رشته تحصیلی مدرس 

 دکتری تخصصی مقطع تحصیلی مدرس 

 به ترتیب : استادیا ، دانشیار ،غیر هیئت علمی ، غیر هیئت علمی  رتبه علمی

  پست الکترونیک

 دفتر آموزش گروه داخلی   –بیمارستان کوثر  –سمنان  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 آشنایی با معاینه ، گرفتن شرح حال ، تشخیص ، تشخیص افتراقی ، درمان ورز برخورد با بیماریهای اعصاب وروان 

 اهداف اختصاصی

 آشنایی با سمیولوژی بیماریهای اعصاب وروان  -8

 آشنایی با نحوه شرح حال گیری وثبت گزارش روانپزشکی  -0

  (MSE)آشنایی با معاینه بالینی در روانپزشکی  -3

 (     DSM   7آشنایی با طبقه بندی اختلالات روانپزشکی وتشخیص )براساس -4

 آشنایی با نحوه مدیریت بیماری وطراحی نقشه درمانی -5

 ارویی ) غیر رادویی ( آشنایی با انواع درمانهای روانپزشکی ، درمانهای د -6

 آشنایی با نحوه آموزش به بیمار وخانواده  -7

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)حل مسئلهیادگیری مبتنی بر       پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی            Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

مشارکت فعال دانشجو در بحث های کلاسی ، فراهم آوردن امکان پرسش وپاسخ ، ترغیب دانشجو به مطالعه  سایر:

 منابع دیگر مقالات ، سایر کتب رفرنس ، ترغیب جهت تفکر 

منابع اصلی درس : درسنامه روانپزشکی بالینی وعلائم رفتاری ، استادان روانپزشکی دانشگاههای علوم 

 انتشارات ارجمند  8391 –پزشکی ایران 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 رائها
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

8 
علامت شناسی وسمیولوژی 

 روانپزشکی 
 سخنرانی ،   

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

0 
نحوه شرح حال گیری وانجام 

 مصاحبه بالینی 
 سخنرانی ،   

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات اضطرابی  3

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات خلقی 4

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات شبدجسمی 5

 پاور

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات ساکلوتیک 6

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 



 سخنرانی ،    اختلالات وابسته به  مواد 7

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات روانی ، جنسی  1

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات خواب ، بیداری  9

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    رفتارهای مخرب به اختلال کنترل  82

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات انطباقی 88

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات شخصیت  80

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

83 
اورژانس های روانپزشکی ) شامل 

 خودکشی( 
 سخنرانی ،   

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    روانپزشکی سالمندان  84

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    روانپزشکی کودک ونوجوان  85

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    درمانهای عضوی در روانپزشکی  86

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 



 سخنرانی ،    درمانهای جایگزین وطب مکمل  87

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    روان درمانی  81

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

89 
اصول اخلاقی وحرفه ای ، ارتباط 

 پزشک وبیمار 
 سخنرانی ،   

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیز)آزمون  -6 مشارکت کلاسی -5

                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی گروه آموزشی 

 غدد رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 بیماریهای داخلی عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عمل         تئوری  نوع واحد درسی

 هفته 0زمان ) ساعت ( :                                 واحد  9کل داخلی تعداد واحد :    تعداد واحد/ ساعت

 811 کد درس

 ---- پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 

خانم دکتر معصومه  –خانم دکتر ثریا دوست محمدیان  –خانم دکتر آتوسا نجم الدین  –آقای دکتر مجید فروتن 

 بیطرف 

 غدد -داخلی   رشته تحصیلی مدرس 

 فوق تخصص  مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار  رتبه علمی

 Dr- forotan @yahoo.com پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان کوثر  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 شرکت در راندهای بالینی

 شرکت در درمانگاههای آموزشی 

 پاورپوینت و...( –انجام تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده است ) مطالعه دروس 

 

 اهداف اختصاصی

 آموزش رفتار حرفه ای مناسب در مورد خود فردودربرخورد با بیمار وپرسنل 

گرفتن شرح حال دقیق وکاملبه همراه معاینات فیزیکی ودقت در بررسی شکایات وعلائم شایع مربوط به بیماری 

 غدد

 تکمیل شرح حال بیماران به صورت نوشتن تشخیص های افتراقی ،تشخیص ونحوه مدیریت مشکلات بیمار 

مطالعه گاید لاین هایی که مربوط به  بیماریهای شایع ومهم در رشته غدد می باشد وبه ویژه مظالعه مطالبی که 

 مربوط به شکایات ومشکلات بیماران می باشد 

 آموزش نحوه صحیح معاینه بیماران غدد ) معاینه تیروئید و...(

 با رعایت تمام پروتوکل های استاندارد FNAآموزش انجام 

 

 

 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 بعد از هر بار تدریس وراند، از دانشجویان بازخورد مبنی بر میزان آموزشی گرفته می شود. سایر:

 0281هاریسون  منابع اصلی 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 رائها

ساعت 

 رائها
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   سخنرانی    هیپو گلیسمی 8

   بحث گروهی    دیابت  0

   اسلاید   چاقی  3

   معاینه    هایپوتیروئیدی 4

   مجازی    هیپر تیروئیدی  5

   طرح سوال    ندول تیروئید 6

   مدل    تیروئیدیت ها  7

      گواتر  1

      دیس لیپیدمی  9

82 

PCOD وهیرسوتیسم وهیپر

 آندروژن درزمان استئوپروز 

 

     

      استئوپروز  88

80 
سندرم کوشینگ وکوشینگ اگزوژن 

 )دارویی و...(
     

      آدرنال  83

      هیپوفیز )افزایش پرولاکتین و....( 84



      کلسیم وفسفرو... 85

      نازایی در مردان وزنان  86

87       

 تاریخ امتحان میان ترم: 
تاریخ امتحان پایان ترم: آخرین روز بخش 

 داخلی

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                                   8422تاریخ تکمیل فرم :     خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 قلب وعروق  رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

  درسیعنوان واحد 

         کارورزی             کارآموزی                عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 یک ماه زمان ) ساعت ( :                                 واحد 0تعداد واحد :        تعداد واحد/ ساعت

 892 کد درس

 دروس مقدمات بالینی  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 

خانم دکتر اسکندریان ، آقای دکتر دارابیان ،خانم  دکتر محرابی ،خانم  دکتر مخیری ،خانم  دکتر عباسی نژاد، 

 آقای دکتر صادق 

 قلب وعروق  رشته تحصیلی مدرس 

 فلوشیب اینترونشین  مقطع تحصیلی مدرس 

 دانشیار ، غیر هئیت علمی ، غیر هئیت علمی ، غیر هئیت علمی ، غیر هئیت علمی ،به ترتیب : دانشیار ،  رتبه علمی

  پست الکترونیک

  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

کارآموزان در پایان دوره باید بتوانند علائم شایع واختصاصی قلبی عروقی را تشخیص پروگنوز بیماران را درآورده  

 وبر اساس تشخیص های افتراقی راه های درمانی  را بر اساس ارجحیت واحتمال برای بیماران پیشنهاد دهند 

 اهداف اختصاصی

 های قلبی عروقی  sign/symptomآشنایی کارآموزان با علائم  -8

 در پایان دوره باید کارآموزان بتوانند نوار قلب را تفسیر نمایند  -0

 معاینه کامل قلبی عروقی را کارآموزان باید بتوانند بصورت منظم انجام دهند  -3

تیک قلبی عروقی آشنایی یابند وموارد اورژانس قلبی عروقی را مدیریت آترواسکلروبا بیماری های شایع  -4

 نمایند

 بیماری های قلبی عروقی پیشرفته ونیازمند ارجاع را به سیستم تخصصی ارجاع نمایند -5

 احیای پیشرفته قلبی عروقی را بصورت کامل انجام دهند  -6

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 نمایش عملی            دانشجوسخنرانی توسط     سخنرانی و تدریس توسط استاد

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 روش های تدریس

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 شرکت در گروه نوار قلب وپاسخ به کیس های مطرح شده  سایر:

 و آموزش احیاء باید توانمندی پیدا کند   ccuکیسهای قلبی عروقی و CPR علاقه دانشجو آموزش 

منابع اصلی درس : اصول طب داخلی هاریسون ، اصول طب داخلی هاریسون،دستورالعمل های کشوری قلب 

 وعروق ، دستورالعمل های بین الملل قلب وعروق ، کتاب مرجع 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 رائها
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   راند کلاس    شرح حال ومعاینه قلب وعروق  8

   راند کلاس   نوار قلب پایه  0

   کلاس مجازی    نوار قلب پیشرفته  3

   کلاس حضوری     8اورژانس های قلب وعروق  4

   کلاس حضوری   0اورژانس های قلب وعروق  5

   راند بالینی    عروقی احیای پیشرفته قلبی 6

   کلاس مجازی   مدیریت بیمار با درد قفسه سینه  7

      مدیریت بیمار با تنگی نفس  1

   کلاس حضوری    بیماریهای دریچه  9

82 
کاردیولوژی پیشگیری دیابت 

 وفشارخون و چربی خون 
  

 کلاس حضوری 

  

   راند بالینی   اندوکاردیت عفونی  88

   کلاس مجازی   مدیریت اریتمی  80

   کلاس مجازی   فیبریلاسیون دهلیزی  83

   کلاس حضوری   بیماری قلبی عروقی در بارداری 84

   راند بالینی   داروهای شایع قلب عروقی 85

   کلاس حضوری   برخورد با بیمار سکته قلبی  86



   راند بالینی   مدیریت بیمار نارسایی قلبی  87

   کلاس مجازی   تنظیم وارفارین 81

89 
روشهای تشخیصی در بیماریهای 

 قلبی 
   راند بالینی  

   کلاس حضوری   آشنایی با آناتومی کرونر قلب  02

 
آشنایی با عوارض شایع بیماریهای 

 قلبی 
   کلاس مجازی   

   کلاس تئوری    فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی قلب  08

 تاریخ امتحان پایان ترم:آخرین روز بخش  تاریخ امتحان میان ترم 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 (     کوتاه پاسخ   -  2 گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -  3  جورکردنی -   2یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( - 4انجام تکالیف عملی و پروژه - 3مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  -  7(کوئیزآزمون ) - 6مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                      8422تاریخ تکمیل فرم :                  خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 گوارش وکبد  رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 گوارش وکبد عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی                عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 هفته 0زمان ) ساعت ( :                                   واحد کل داخلی 9تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

 811 کد درس

 ----- پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 آقای دکترحسین  نوبخت ، آقای دکتر سید رضا دبیری ، آقای دکتر علیر ضا پیمان فر 

 فوق تخصص گوارش وکبد  رشته تحصیلی مدرس 

 فوق تخصص  مقطع تحصیلی مدرس 

 به ترتیب : دانشیار ، استادیار ، استادیار  رتبه علمی

  پست الکترونیک

  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 درس( )شرح توصیف

 آشنایی کارآموزان با بیماریهای کبد -8

 آشنایی کارآموزان با بیماریهای پانکراس -0

 آشنایی کارآموزان با بیماریهای مری ، معده ، روده باریک وکولون  -3

 اهداف اختصاصی

 کارآموزان با بیماریهای کبد آشنا شوند  -8

 کارآموزان با تظاهرات بالینی بیماریهای کبد آشنا شوند -0

 کارآموزان روش های تشخیص بیماریهای کبد را درک کنند -3

 کارآموزان با بیماریهای پانکراس اشنا شوند -4

 کارآموزان با تظاهرات بالینی بیماریهای پانکراس آشنا شوند  -5

 کارآموزان روش های تشخیص بیماریهای پانکراس را درک کنند  -6

 آشنا شوند کاراموزان با بیماریهای مری ، معده ، روده باریک وکولون -7

 کارآموزان با تظاهرات بالینی بیماریهای مری ، معده ، روده باریک وکولون آشنا شوند  -1

 کارآموزان روشهای تشخیص بیماریهای مری ، معده ، روده باریک وکولون را درک کنند -9

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی         

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 0281 (Textbook)منابع اصلی درس :  هاریسون 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   درد شکم  8
گذاری از تمام روشهای علامت 

 شده استفاده می شود
 

  " "   دیسفاژی  0

  " "   تهوع واستفراغ  3

  " "   دیس پپسی 4

  " "   اسهال  5

  " "   یبوست  6

  " "   یرقان  7

  " "   آسیت  1

  " "   خونریزی گوارش  9

  " "   هپاتیت ویروسی  82

  " "   ریفلاکس مری 88

  " "   زخم معده  80

  " "   زخم دئودنوم 83

  " "   سندروم روده تحریک بینی 84

  " "   گاستریت ودئودنیت   85

  " "   سنگ صفراوی  86

  " "   کنسر پانکراس 87

  " "   کنسرمعده  81



  " "   کنسرکولون  89

02 IBD   " "  

  " "   پانکراتیت حاد 08

       

       

 تاریخ امتحان میان ترم :
تاریخ امتحان پایان ترم: آخرین روز بخش 

 امتحان داخلی 

 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد . ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2   گسترده پاسخ   -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -  2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کلاسی -5

 امضاء :                                                                                                                            8422تاریخ تکمیل فرم :            خرداد 

 

 

 

 


