
 

  

 

 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

 کارورزی بالینی بیماریهای داخلی  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              عمل          تئوری نوع واحد درسی

 ماه ( 3)کل داخلی هفته 2:  ( ساعت زمان )                                کل داخلی  9تعداد واحد :     تعداد واحد/ ساعت

 989 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

 کوثرسمنان بیمارستان  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 آشنایی کارورزان با بیماریهای داخلی 

 شکایت های اصلی بیماران داخلی آشنایی کارورزان با 

 توانایی شناسایی به موقع موارد اورژانس وارجاع به موقع وفوری آن 

 توانایی ارائه تشخیص افتراقی با توجه به شکایت های بیماران 

 درمانگاههای آموزشی ویادگیری تشخیص های شایعشرکت در 

 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 افتراقی 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           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

 خلاق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 2198هاریسون منابع اصلی درس : 

 

 

 

 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 استاد   علل اصلی کاهش سطح هوشیاری  9

   بحث گروهی    علل وتشخیص افتراقی درد شکم  2

   معاینه    علل وتشخیص افتراقی ضعف وبی حالی 3

   طرح سوال   افتراقی تنگی نفسعلل وتشخیص  4

   سخنرانی دانشجو   علل وتشخیص افتراقی ادم 5

      علل وتشخیص افتراقی کم خونی 6

      علل وتشخیص افتراقی تب 7

      علل لنفادنوپاتی  8

      علل کاهش وزن چشمگیر  9

      علل وافتراق آرتریت وپری ارتریت 91

      BPعلل هیپرتانسیون ونحوه صحیح چک  99

      نحوه برخورد با بیماران مسمومیت دارویی 92

93       

94       

95       

96       

97       

 تاریخ امتحان میان ترم: 
اخرین 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 تکالیف عملی و پروژه انجام -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

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

 امضاء :                                                                                                                                 9411خرداد 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 واحد به ازای هر هفته زمان ) ساعت ( :                            4تا  2تعداد واحد :              تعداد واحد/ ساعت

 224 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

 19929399895 آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 درس( )شرح توصیف

در این چرخش آموزشی کارورز باید از طریق مشارکت در ادامه خدمات سلامت در عرصه های مرتبط ) بیمارستان 

مرکز خدمات سلامت ( حضور در جلسات تعیین شده ومطالعه فردی توانمندی لازم برای انجام  –درمانگاه  –

انمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی خدمات مرتبط با این بخش را در حیطه طب عمومی متناسب با سند تو

 کسب کند 

 اهداف اختصاصی

در پایان این چرخش کارورز باید بتواند با کارکنان وسایر اعضای تیم سلامت به نحو شایسته همکاری کند ویژگی 

 شانهای رفتار حرفه ای مناسب را در تعاملات خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا در شرایط مختلف بالینی ن

دهد که مسئولیت پذیری به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا در شرایط مختلف بالینی نشان دهد که مسئولیت 

پذیری ورزیدگی و اعتماد به نفس لازم برای انجام وظایف حرفه ای را دارا ست از بیمارمبتلا شرح حال بگیرد 

کند اقدامات لازم را برای تشخیص ودر آخر معاینه ی لازم را انجام دهد تشخیص های افتراقی مهم مهم را فهرست 

 درمان را ارائه دهد .

 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

 

 استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



  یادگیری در درمانگاه آموزشی سایر ) لطفا قید نمایید ( :

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 

 رائها
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   تئوری وعملی    ضایعات پوستی 9

   تئوری وعملی    خارش پوستی  2

   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  8

   تئوری وعملی    بیماریهای شایع مو 9

   تئوری وعملی    بیماریهای شایع ناخن  91

   تئوری وعملی    بیماریهای انگلی پوست  99

   تئوری وعملی    بیماریهای مایکو باکتریال پوستی  92

   تئوری وعملی    بیماریهای مقاربتی  93

   تئوری وعملی    بیماریهای تاولی 94

   تئوری وعملی    بیماریهای اریتماتو اسکوامو 95

   تئوری وعملی    اورژانس های پوستی  96

   تئوری وعملی    خارش ژنوالیزه  97

   تئوری وعملی    بیماریهای شایع بومی  98

   تئوری وعملی    بیماریهای رنگدانه ای پوست 99

 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( -2

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

 امضاء :                                                                                                                                9411تاریخ 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

 کارورزی بالینی بیماریهای داخلی  عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              ��عملی         تئوری  واحد درسینوع 

 ماه 3زمان ) ساعت ( :                                   واحدکل داخلی  92تعداد واحد :      تعداد واحد/ ساعت

 989 کد درس

 -- پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

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

 متخصص داخلی وفوق تخصص هماتولوژی مدیکال انکولوژی رشته تحصیلی مدرس 

 فوق تخصص  مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار  –به ترتیب دانشیار  رتبه علمی

 f-Ghagremanfard@yahoo.com پست الکترونیک

 بیمارستان کوثر سمنان آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 کارورزان با بیماریهای خون آشنا باشند 

 اهداف اختصاصی

 کارورز با روش برخورد مناسب با بیماران مراجعه کننده آشنا باشد . -

 . کارورز علائم ونشانه های بیماریهای خون را بشناسد -

 کارورز معاینات مربوط به بیماریهای خون را بداند . -

 کارورز مشکلات بیماریهای خون را بتواند لیست کند . -

 کارورز تشخیص افتراقی یک علامت یا نشانه یا مجموع آنها را بداند . -

 باروش برخورد تشخیصی ودرمانی مشکل آشنا باشد  -

 .کارورز اتیولوژی واپیدمیولوژی بیماریها را بشناسد -

 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

 Concept Map نقشه مفهومی  
----------------Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه   

-------------------------------------------------------

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه 

 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 

روش تدریس باید به گونه ای باشد که شانس یادگیری را افزایش دهد از فراگیر برای افزایش میزان یادگیری  سایر:

 کمک گرفته شود.

 2198منابع اصلی درس : هاریسون 

 

 

 

 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

9 
 CBCشناخت کلی اختلالات خونی  )

 مختل(
  

 بحث گروهی

با کارورزان 

وبکاربردن مدل 

برای تشخیص 

  ودرمان

 پاور پوینت
پرسش 

 وپاسخ

2 
برخورد تشخیصی ودرمانی با آنمی میکرو و 

 ماکرو سیتیک
  "   

   "   برخورد تشخیصی با لنفادنوپاتی  3

   "   برخورد تشخیصی با اسپلنو مگالی  4

   "   تشخیص ودرمان فقر آهن 5

   "   تشخیص ودرمان کم خونی همولیتیک 6

   "   تشخیص ودرمان کم خونی مگالوبلاستیک 7

8 
 تشخیص بیماری های میلوپرولیفراتیو

 
  "   

9 
برخورد تشخیصی ودرمانی اختلالات 

 پلاکتی 
  "   

   "   اندیکاسیون تزریق فراورده های خونی  91

   "   اندیکاسیون تزریق فراورده های خونی  99

   "   عوارض انتقال خون  92



93    "   

94       

95       

96       

97       

 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( -2

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

 امضاء :                                                                                                                               9411تاریخ تکمیل فرم :         خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 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 2زمان ) ساعت ( :                                  92تعداد واحد :       تعداد واحد/ ساعت

 989 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

  پست الکترونیک

  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 کارورزان با بیماران کلیوی وعوارض آن آشنا باشند 

 اهداف اختصاصی

 مراجعه کننده آشنا باشدکارورزان با روش تشخیصی وبرخورد مناسب بالینی بیماران  -9

 کارورزان علائم ونشانه های بیماران کلیوی را شناسایی کنند  -2

 کارورزان معاینات مربوط به بیماران کلیوی را بداند -3

 کارورزان بر اساس علائم ومعاینات گزارشی از مشکلات بیماررا بتواند لیست کند -4

تراقی مناسب را بر اساس یافته هاارائه کارورزان بر اساس لیست مشکلات بالینی بیمار تشخیص های اف -5

 دهد

در بین تشخیص های افتراقی بیشترین تشخیص محتمل را بر اساس بالین بیمار حدس زده وراه درست  -6

 تشخیص مرتبط با آن را ارئه دهد 

 کارورزان اتیولوژی واپیدمیولوژی بیماریها را بشناسد -7

 مانی را ارائه دهدکارورزان بتوانند بعداز حدس تشخیص بهترین اقدام در -8

 

 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         

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی 

 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  

  بر اساس سناریوی بالینی وسناریو سازی و همچنین شبیه سازی ارائه گرددسایر ) لطفا قید نمایید ( :

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

روش تدریس باید به گونه ای باشد که شانس یادگیری را افزایش دهدوفراگیر را در مواجهه با بیمار آمادده  سایر:

کند از کارورزان خواسته می شود در شرایط تصمیم گیری تشخیص ودرمانی بیماران با مشکلات بالینی کلیوی 

 متفاوت قرار گرفته وارائه راه حل داشته باشند

 ، سیسیل2198هاریسون منابع اصلی درس : 

 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 لسهج
 لسه جعناوین کلی درس در هر 

تاریخ 

 ئهارا

ساعت 

 ائهار
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

9 
شناخت کلی بیماران با درگیری 

 کلیوی 
 از طریق واتساپ  بحث گروهی   

پرسش 

 وپاسخ 

2 
برخورد تشخیص با بیماران دچار 

 آنوری و الیگوری 
  

کاربردن  به

سناریوی 

 بالینی 

 

پرسش 

 وپاسخ

3 
برخورد تشخیصی ودرمانی با بیماران 

 با نارسایی حاد کلیه 
  بحث گروهی   

پرسش 

 وپاسخ

4 
برخورد افتراق نارسایی حاد کلیه از 

 بیماران نارسایی مزمن کلیه 
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

5 
برخورد تشخیصی ودرمانی در 

 بیماران نارسایی مزمن کلیه 
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

6 
بر خورد تشخیصی ودرمانی دانستن 

 نیاز به دیالیز
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

7 
برخورد تشخیصی ودرمانی از نظر 

 سدیم ادراری 
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

8 
بیماران بر خورد تشخیصی ودرمانی 

 مبتلا به عفونت ادراری
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

   برخورد درمانی با عوارض همودیالیز  9
 بحث گروهی 

 
پرسش 

 وپاسخ



91 
برخورد تشخیصی ودرمانی افت 

 فشار خون حین دیالیز
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

99 
بر خورد تشخیصی وبالینی با عوارض 

 مربوط به دیالیز صفاقی
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

92 
برخورد وتشخیصی ودرمانی با 

 بیماران دچار هیپوناترمی
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

93 
بر خورد تشخیصی ودرمانی بیماران 

 دچار هیپرکالمی 
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

94 
برخورد تشخیص ودرمانی با بیماران 

 دچار ادم 
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

95 
برخورد تشخیص ودرمانی با بیماران 

 دچار سوزش ادرار وتکرار ادرار
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

96 
برخورد تشخیصی درمانی با بیماران 

 دچار پلی اوری
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

97 
برخورد تشخیصی با بیماران دچار 

 پرتئینوری 
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

98 
دستگاه آشنایی کارورزان با 

 همودیالیز
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

99 
برخورد تشخیصی با بیماران دچار 

 هماچوری 
  

 بحث گروهی 
 

پرسش 

 وپاسخ

 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( -2

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

 امضاء :                                                                                                             9411تاریخ 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

  عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عمل         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 

 تخصصفوق  مقطع تحصیلی مدرس 

 دانشیار  رتبه علمی

  پست الکترونیک

  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 آموزش کلی چگونگی برخورد با بیماران روماتولوژیک

 

 اهداف اختصاصی

 تشخیص های افتراقی هر شکایت سمیولوژی روماتولوژیک -

 شناسایی موارد اورژانس وبرخورد اولیه مناسب  -

 ارجاع مناسب وبه موقع بیماران روماتولوژیک  -

 درمان بیماران غیر التهابی روماتولوزیک -

 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  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 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 

 عدم علاقه به حضور در کلاس ناشی از عدم جذابیت کلاسها می باشد  سایر:

 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

9 
افتراق بیماریهای التهابی وغیر التهابی 

 روماتولوژی 
  

 سخنرانی استاد 

ایجاد سناریوی 

 بالینی 

آموزش بر بالین 

 بیمار 

 
پرسش 

 وپاسخ

2 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری لوپوس
  "  " 

3 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 RAاولیه با بیماری لوپوس
  "  " 

4 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری شوگرن
  "  " 

5 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری لواسکولیت ها 
  "  " 

6 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری اسپوندیلوآرتروپاتی
  "  " 

7 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری اسکلرودرمی 
  "  " 

8 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری پلی میوزیت 
  "  " 

9 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری استئوآرتریت
  "  " 

91 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری پری آرتریت 
  "  " 

99 
علائم بالینی ومعیارهای تشخیصی وبرخورد 

 اولیه با بیماری فیبرو میالژیا
  "  " 

92      " 



93       

94       

95       

96       

97       

 ترم: تاریخ امتحان پایان 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( -2

 ) 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 

 ریه رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

  عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عمل         تئوری  نوع واحد درسی

 هفته ریه 2 زمان ) ساعت ( :                                     واحد  92کل داخلی تعداد واحد :    تعداد واحد/ ساعت

 989 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

 Farhadmalek42@yahoo .com پست الکترونیک

 سمنان بیمارستان کوثر  19929398486 شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

کارورزان باید با گرفتن شرح حال کامل بیمار ریوی ،معاینه ریوی بیمار وبرخورد با نشانگان بیماری وتشخیص 

 درمان بیماریهای ریوی آشنا شوند  "افتراقی وتشخیص بیماری وپاراکلینیک بیماران ریوی ونهایتا

 اهداف اختصاصی

 شرح حال کامل بگیرد 

 معاینه فیزیکی ریوی را انجام دهند 

 نشانگان بیماری رابررسی کنند 

 تشخیص های افتراقی را ذکر کنند 

 (در تشخیص استفاده کنند.  CXRاسپیرومتری و -سی تی ریه  1در صورت امکان از پاراکلینیک /

 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

 

 بهداشتی درمانی استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 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 : 

 2198هاریسون 

 

 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 9
Bed 

sideوتئوری 
  

2 COPD   "   

   "   پنومونی ، آبسه ریه  3

4 PTE   ،DVT   "   

   "   اسپیرومتری  5

6 ILD   "   

   "   برونشکتازی  7

   "   برخورد با سرفه  8

   "   برخورد با برونشکتازی  9

91 
یافته های رادیولوژیک بیماریهای 

 ریوی
  "   

   "   بیماریهای پلور ومدیاستن 99

   "   کانسرریه 92

   Bed side   نارسایی تنفسی 93

   Bed side   درمانهای تهویه مصنوعی  94

95 ABG   Bed side   

96       

97       

 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( -2  

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

 امضاء :                                                                                                                                   9411تاریخ 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

 کارورزی بیماریهای اعصاب  عنوان واحد درسی

   کارورزی                کارآموزی                  عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 دو هفته تا یک ماه  زمان ) ساعت ( :                                  یک واحد به ازای هر هفته تعداد واحد :    تعداد واحد/ ساعت

 229 کد درس

  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(

توضیح مبانی نورولوژی شرح ارتباط بیماریهای داخلی ونورولوژی در موارد تشخیص افتراقی واورژانس 

 وبیماریهاوتشخیص به موقع بیماری 

 اهداف اختصاصی
ودر صورت لزوم ریفرم پزشک متخصص نورولوژی شرح حال وتوضیح ودرمان بیماریهای نورولوژی برای مقطع 

 دکترای عمومی 

 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  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

 عملا جذابیت تدریس باید جذب دانشجویان فعال کند  سایر:

 منابع اصلی درس : 

 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

 



 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  9
در بالا ذکر 

 شده 
  

      پاراکلینیک نورولوژی  2

      بیماریهای عروقی مغز 3

      کما  4

      صرع  5

      تومور مغزی  6

      CNSعفونت های  7

8 
عوارض نورولوژیک بیماری های 

 سیستمیک
     

      سردرد  9

      ترومای مغز  91

      سرگیجه واختلالات وستیبولار  99

      کمر درد و گردن درد 92

      دمانس  93

      ام اس  94

      تومورهای مغز  95

      اختلالات حرکتی  96

      بیماریهای اعصاب محیطی  97

      بیماری عضلانی  98

      بیماری نخاع 99

      خواب واختلالات وابسته 21

      اختلالات وابسته به مواد 29

      اختلالات تکامل  22

      اختلالات عصب وعضله  23

      بیماری نورون حرکتی  24



 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 -1)  عینی ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

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

 امضاء :                                                                                                                            9411تاریخ 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

 298 کد درس

 تئوری بیماریهای عفونی، کارآموزی بیماریهای عفونی پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر علی گوهری -2نساجی  محمد دکتر -9

 بیماریهای عفونی رشته تحصیلی مدرس 

 بورد تخصصی مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار -2دانشیار  -9 رتبه علمی

 -hnassaji@yahoo.com    2-9 پست الکترونیک

 بیمارستان کوثر آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 هب اعتماد مستقل، گیری تصمیم قدرت بایدقبلی  شده کسب مهارتهای و نگرش و دانش از استفاده با کارورز-9

 برخورد با بیماران عفونی تقویت کند در را خود خلاقیت و نفس

ی درست به را درمانگاه در سرپایی در بخش و بستری بیماران ، عفونیبیماران اورژانسی  موارد بتواند شخصاً -2

 نماید اداره

 یعموم پزشک عنوان به کار برای نیاز مورد شایع عفونی های بیماری درمان و درتشخیص مناسب دانش کسب -3

 اهداف اختصاصی

 بتواند باید بخش پایان در کارورز

کسب اجازه ازبیماربراي مصاحبه و انجام و برقرارکندارتباط مناسب، عاطفی و اخلاقی با بیماران  -1
 معاينه

 .شرح حال کامل بر اساس اصول علم پزشکی از بیماران بگیرد -2

 .را انجام دهد حی مناسب وصحیکيزات فینمعاي -3

چگونگی استفاده از آزمايشهاي مختلف در تشخیص بیماريهاي عفونی را شرح دهد و بطور صحیح و  -4
 کندمنطقی از آنها استفاده 

چگونگی و موارد استفاده از تکنیکهاي تصويربرداري در تشخیص بیماريهاي عفونی را توضیح دهد و  -5
 بطر منطقی مورد استفاده قرار دهد

 ارتباط بین معاينات بالینی و روشهاي پاراکلینیکی با علائم بیماريهاي مختلف عفونی را برقرار کند. -6

 .داقی را مطرح نمايهاي افتر صبر اساس شرح حال و معاينات تشخی -7

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:1-hnassaji@yahoo.com


روش درست استفاده از داروها را در درمان  ودنماي زدرمانی مورد نیاز را تجوي حاقدامات صحی  -8
 بیماريهاي شايع عفونی بیان کند.

 اصول پرونده نويسی را در قسمتهاي مختلف رعايت و اجرا نمايد -9

توضیح دهد و از وسايل اصول پیشگیري از بیماريهاي عفونی راجهت خود، پرسنل و بیماران را  -11
 خفاظت فردي به موقع و بصورت مناسب استفاده کند.

اقدامات عملی تشخیصی ودرمانی مثل رگ گیري، لام خون محیطی، کشت از نمونه ها، گرفتن مايع  -99
 نخاعی ............. به موقع و بصورت صحیح انجام دهد-مغزي

 روانی حرکتیحیطه  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 teachingنقش ایفای

    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 : 

 دستورالعمل های کشوری بیماریهای عفون-3سیسیل -2هاریسون  -9

 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

9 
کلیدی شرح حال و ومعاینه در نکات 

 طب عفونی
    

 ویدئو پروژکتور

Skill lab 

کامپیوتر، گوشی 

 همراه

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت  

 کلاسی

 "    برخورد با بیمار تب دار 2

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

3 
برخورد با سپسیس و سپتیک شوک 

 در اورژانس
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی



4 
بیماران مشکوک به  با برخورد

 اورژانس در CNSعفونتهای 
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

5 
 به مشکوک بیماران با برخورد

CoVid-99 اورژانس در 
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

6 
دچار گاز گرفتگی  بیماران با برخورد

 اورژانس درحیوان 
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

 "    اسهال حاد دچار بیماران با برخورد 7

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

 "    گلودرد دچار بیماران با برخورد 8

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

9 
مشکوک به  بیماران با برخورد

 هپاتیت حاد
   " 

 مشاهده

 عملکرد

 مصاحبه

مشارکت 

 کلاسی

 "    پنومونی کنترل و درمان ، تشخیص 91

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

99 
 بیماری کنترل و درمان ، تشخیص

 سل
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

92 
 بیماری کنترل و درمان ، تشخیص

 مالاریا
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

93 
 پیشگیری و درمان ، تشخیص

 بروسلوز
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد



مشارکت 

 کلاسی

 "    وبا پیشگیری و درمان ، تشخیص 94

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

95 
پیشگیری  و درمان ، تشخیص

 عفونت ادراری
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

96 
 پیشگیری و درمان ، تشخیص

 سرماخوردگی
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

97 
 پیشگیری و درمان ، تشخیص

 آندوکاردیت عفونی
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

98 
آشنایی با آنتی بوتیکهای رایج در 

 طب عفونی و کاربرد منطقی آنها
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

99 

پیشگیری  اصول با آشنایی

 دستورالعمل و واکسیناسیون

 کشوری واکسیناسیون

   " 
 مصاحبه

مشارکت 

 کلاسی

21 

ایزولاسیون و  اصول با آشنایی

احتیاطات همه جانبه و وسایل 

 حفاظت فردی

   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

29 
 و درمان ، تشخیصآشنایی، 

 از عفونتهای بیمارستانی پیشگیری
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد 

مشارکت 

 کلاسی



22 
به مشکوک  بیماران با برخورد

 آرتریت چرکی
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

مشارکت 

 کلاسی

23 
 پیشگیری و درمان ، تشخیص

 های پوست و نسج نرم عفونت
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

 مشارکت

 کلاسی

24 
 پیشگیری و درمان ، تشخیص

 تیفوئید و سالمونلوزیس
   " 

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

 مشارکت

 کلاسی

 "    خونی اسهال دچار بیماران با برخورد 25

 مصاحبه

 مشاهده

 عملکرد

 مشارکت

 کلاسی

 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( -2

 ( ) لطفا قید نماییدسایر  - 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(

دانشجو قادر خواهد بود بیماریهای روانپزشکی را مورد بررسی وتشخیص قرارداده وتوانایی لازم را جهت درمان 

 ومدیریت بیماری در حد دانش پزشکی عمومی کسب کند .

 اهداف اختصاصی

دانشجو بتواند شرح حال کاملی از بیمار روانپزشکی گرفته وطبق فرمت علمی آنرا ثبت نماید ودرمان  -9

 را انجام دهد  (MSE )رضایت روانپزشکی 

 دانشجو بتواند بر اساس شرح حال ومعاینه تشخیص های افتراقی را بنویسد -2

 دانشجو بتواند بر اساس تشخیص احتمالی ، طرح درمانی را مشخص کند  -3

انشجو با درمانهای دارویی وغیر دارویی آشنا شود وبتواند در حد دانش پزشکی عمومی از آن در درمان د -4

 بیمار استفاده کند 

دانشجو بتواند ارتباط مذهبی با بیمار وهمراهان بیمار برقرار کند وآموزش روانشناختی لازم را به آنان ارائه  -5

 کند .

 کاران برقرار کند دانشجو بتواند تعامل مناسبی با سایر هم -6

 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

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

  آموزشی ، تکالیف درسی ) ثبت گزارش روزانه به شرح حال و دستور پزشک (راندهای سایر ) لطفا قید نمایید ( :

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کلاس

 اخلاق دانشجویی            امتحانات        تکالیف کلاسی         حضور و غیاب 

حضور فعال در راندهای آموزشی ودرمانگاههای آموزشی ، حضور فعال در ساعات کشیک ، ارائه گزارش  سایر:

 مناسب از بیمار ، مدیریت مناسب بیماران بخش  

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

 انتشارات ارجمند  9398 –پزشکی ایران 

 

 

 

 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

9 
نحوه شرح حال گیری وانجام 

 مصاحبه بالینی
 سخنرانی ،   

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات خلقی 2

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات اضطرابی  3

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات شبدجسمی 4

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات سایکلوتیک 5

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات وابسته به  مواد 6

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 



 سخنرانی ،    اختلالات انطباقی 7

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اختلالات شخصیت 8

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    اورژانس های روانپزشکی  9

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    مدیریت  خودکشی 91

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    سایکوفارماکولوژی  99

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    آشنایی با عوارض دارویی  92

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    با اکتروشوکدرمان  93

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    روشهای روان درمانی  94

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    مدیریت بیمار  95

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    نسخه نویسی در روانپزشکی  96

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 



 سخنرانی ،    آموزش به بیمار وهمراه بیمار 97

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

 سخنرانی ،    روانپزشکی جامعه نگر  98

پاور 

پوئینت،گزارش 

 مورد

ایفای 

 نقش 

99       

 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 عملکرد )چک لیست(مشاهده  -2

 ) 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 

 غدد رشته/گرایش

مقطع تحصیلی 

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 کارآموزی بالینی بیماریهای داخلی  عنوان واحد درسی

         کارورزی             کارآموزی              عملی         تئوری  نوع واحد درسی

 هفته (2هفته کل داخلی )غدد  92زمان ) ساعت ( :                                 9تعداد واحد :        تعداد واحد/ ساعت

 989 کد درس

 ---- پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 خانم دکتر معصومه بیطرف –خانم دکتر ثریا دوست محمدیان  –خانم دکتر آتوسا نجم الدین  –آقای دکتر مجید فروتن 

 فوق تخصص غدد -متخصص داخلی   رشته تحصیلی مدرس 

 فوق تخصص مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار  رتبه علمی

 Soraya doust@yahoo.com پست الکترونیک

 39422921 -بیمارستان کوثر   آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 آشنایی کارورزان با بیماریهای شایع اندوکلرین ) دیابت ، تیروئید ، /آدرنال و....( 

 نحوه برخورد با بیماران درمانگاهی ، تشخیص ودرمان مناسب 

 شرکت در راندهای اموزشی ودرمانگاه  بالینی 

 اهداف اختصاصی

 کارورزان با بیماریهای اندوکلرین آشنا شوند 

 روشهای تشخیص بیماریهای شایع غدد را بشناسند 

 با تظاهرات بالینی بیماریهای دیابت و تیروئید و عوارض دیابت 

 نحوه غربالگیری ها ، پیگیری بیماریهای مزمن شکل دیابت نوع یک ودو هیپو تیروئیدیآشنا شوند

 دیابت از قلم های انسولین وداروهای خوراکی جدید آشنایی با درمانهای جدید 

 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  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 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:

 و سیسیل 2198منابع اصلی درس : هاریسون 

 

 

 

 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

   ودرمان آن  هیپوگلیسمی 9

*سخنرانی 

توسط استاد 

 ودانشجو

  

   *بحث گروهی   ) عوارض حاد ومزمن (  دیابت 2

   *اسلاید    وعوارض آن  چاقی 3

   * معاینه   هایپوتیروئیدی 4

   *مجازی    ندول تیروئیدبرخورد بالینی  5

   *طرح سوال    هایپرتیروئیدیبرخورد بالینی   6

   تکتیکتیروبرخورد با بیماری  7

از تمام روش های 

فوق برای کلیه 

مباحث استفاده 

 میشود

  

      گواتربرخورد بالینی  8

      دیس لیپیدمی 9

      تشخیص ودرمان بحران تیروئیدی 91

      تشخیص ودرمان نارسایی حاد آدرنال  99

      برخورد با هیپوکلسیمی  92

93 
علل افزایش پریولاکتین ونحوه برخورد با 

 آن 
     

94 
برخورد تشخیصی ودرمانی هیپرکلسیمی 

 حاد
     

      غربالگیری استئوپروز ودرمان آن  95

      برخورد بالینی با اختلالات سن 96

      تشخیص ودرمان کمبود ویتامین دی  97



      آمنوره وهیرسیوتیسم 98

       

       

 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( -2

 ) 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 

 قلب وعروق  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 ( :                                 4تعداد واحد :        تعداد واحد/ ساعت

 999 کد درس

  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 

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

  پست الکترونیک

  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

کارورزان در پایان  دوره مدیریت تشخیص ودرمان بیماریهای قلبی مدیریت اورژانس های قلب ارجاع بیماران 

 نیازمند اقدامات تخصصی و فوق تخصصی آشنا خواهند شد .  

 اهداف اختصاصی

آشنایی وتوانایی تفسیر نوار قلب وتشخیص یافته های اختصاصی اورژانسی غیر التهابی قلب آشنایی  -9

وتشخیص عکس قفسه سینه ویافته های مرتبط با بیماریهای قلب وعروق توانایی تشخیص بیماری حاد 

داروهای قلبی وبرای علائم در پایان کارورزان توانایی تجویز اولیه ودرمان اولیه هماپتی های دریچه 

وعوارض آنها   کارورزان توانایی مدیریت زمینه های نامنظم قلبی که اورژانسی می باشد همچنین ریتم 

 های نامنظم قلبی که نیازمندارجاع می باشد دارد

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

 نمایش عملی            سخنرانی توسط دانشجو    تدریس توسط استادسخنرانی و 

    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 ( : 

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 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 

، گرفتن شرح حال جداگانه حضور  CCUتفسیر نوار قلب در گروه آموزشی مجازی  حضور به موقع در راند  سایر:

 به موقع در کلینیک 

 

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 

 رائها

ساعت 

 رائها
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

   راند کلاس    شرح حال ومعاینه قلب وعروق  9

   راند کلاس   نوار قلب پایه  2

   کلاس مجازی    نوار قلب پیشرفته  3

   کلاس حضوری     9اورژانس های قلب وعروق  4

   کلاس حضوری   2اورژانس 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  8

   کلاس حضوری    بیماریهای دریچه  9

91 
کاردیولوژی پیشگیری دیابت 

 وفشارخون و چربی خون 
  

 کلاس حضوری 

  

   راند بالینی   اندوکاردیت عفونی  99

   کلاس مجازی   مدیریت اریتمی  92

   کلاس مجازی   فیبریلاسیون دهلیزی  93

   کلاس حضوری   بیماری قلبی عروقی در بارداری 94

   راند بالینی   داروهای شایع قلب عروقی 95

   کلاس حضوری   برخورد با بیمار سکته قلبی  96

   راند بالینی   مدیریت بیمار نارسایی قلبی  97

   کلاس مجازی   تنظیم وارفالین 98

99 
روشهای تشخیصی در بیماریهای 

 قلبی 
   راند بالینی  



   کلاس حضوری   آشنایی با آناتومی کرونر قلب  21

 
آشنایی با عوارض شایع بیماریهای 

 قلبی 
   کلاس مجازی   

   کلاس تئوری    فیزیولوژی وپاتوفیزیولوژی قلب  29

 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( -2

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

 امضاء :                                                                                                                           9411تاریخ تکمیل فرم :             خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 داخلی  گروه آموزشی 

 گوارش وکبد  رشته/گرایش

تحصیلی مقطع 

 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 2زمان ) ساعت ( :                                    92تعداد واحد :     تعداد واحد/ ساعت

 989 کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 آقای دکترحسین  نوبخت ،آقای  دکترسید رضا  دبیری ، آقای دکترعلیرضا  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 کارورزان  با بیماریهای کبد -9

 آشنایی کارورزان با بیماریهای پانکراس -2

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

 اهداف اختصاصی

 کارآموزان با بیماریهای کبد آشنا شوند  -9

 کارورزان با تظاهرات بالینی بیماریهای کبد آشنا شوند -2

 کارورزان روش های تشخیص بیماریهای کبد را درک کنند -3

 کارورزان با بیماریهای پانکراس اشنا شوند -4

 کارورزان با تظاهرات بالینی بیماریهای پانکراس آشنا شوند  -5

 کارورزان روش های تشخیص بیماریهای پانکراس را درک کنند  -6

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

 کارورزان با تظاهرات بالینی بیماریهای مری ، معده ، روده باریک وکولون آشنا شوند  -8

 کارورزان 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    تدریس توسط استادسخنرانی و 

    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

 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم 

 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:

 (Textbook) 2198منابع اصلی درس :  هاریسون 

 

 

 

 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

   درد شکم  9
گذاری از تمام روشهای علامت 

 شده استفاده می شود
 

  " "   دیسفاژی  2

  " "   تهوع واستفراغ  3

  " "   دیس پپسی 4

  " "   اسهال  5

  " "   یبوست  6

  " "   یرقان  7

  " "   آسیت  8

  " "   خونریزی گوارش  9

  " "   هپاتیت ویروسی  91

  " "   ریفلاکس مری 99

  " "   زخم معده  92

  " "   زخم دئودنوم 93

  " "   سندروم روده تحریک پذیر  94

  " "   گاستریت ودئودنیت  95

  " "   سنگ صفراوی  96

  " "   کنسر پانکراس 97

  " "   کنسرمعده  98



  " "   کنسرکولون  99

21 IBD   " "  

  " "   پانکراتیت حاد 29

       

       

 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( -2

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

 امضاء :                                                                                                                          9411تاریخ تکمیل فرم :              خرداد 

 

 

 

 

 


