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 بهداشت دانشکده -علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه 

 
                                                      کلیات پزشکی -ترمی قالب نگارش طرح درس

                                                      کلیات پزشکی  :عنوان درس

 مارکارشناسی ارشد آ یکترم   انیدانشجو مخاطبان: 

 نظری    واحد 2: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  

 اخر هر جلسه قهیدق 10 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 (  1400-1401اول  یلیتحص مسالین  10-12شنبه،ساعت  ی)روزها  زمان ارائه درس: 

  یابانیس ایدکتر ثر مدرس:

  -پیش نیاز:

 

 کلیات در باره دانستنی های پزشکیاشنا کردن دانشجویان با  : هدف کلی درس 

تفسیر برخی از واژه های پزشکی مربوطه به بیماریهای قلب، دانشجویان  به در این درس سعی می شود کهتوضیح: 

اختالالت دستگاه تناسلی، اختالالت دستگاه گوارش و اختالالت وزن بدن، اختالالت دستگاه تنفس، اختالالت عروقی و 

 موثر بر سالمت بدن آموزش داده شودعصبی و عوامل فیزیکی 

 :ویژه اهداف

 سالمت وبیماریتعریف  .1
 بندی بیماریها همنشا و طبق .2
 علت های بوجود آورنده بیماریها .3
 آشنایی با اصول و اصطالحات و پیشوند ها و پسوندهای پزشکی .4
 عالیم و نشانه های بیماریها .5
 مزمن در دستگاه تنفسی مثل برونشیت، سل، آمفیزم ریوی و آسمبیماریهای دستگاه تنفسی: بیماریهای رایج عفونی حاد و  .6
 بیماریهای دستگاه گردش خون: بیماریهای رایج قلب مثل نارسایی قلب، آنفارکتوس قلبی، آنژین صدری .7
بیماریهای دستگاه گوارش: بیماریهای رایج جهاز هاضمه مثل زخم معده، زخم روده، انسداد مجاری صفراوی، آپاندیسیت،  .8

 هموروید، دیسفاژی، سو هاضمه، استفراغ، یبوست، ملنا و دردهای شکمی
 روماتیسم مفصلی -اختالالت استخوان و مفاصل  حرکتی: بیماریهای رایج -بیماریهای دستگاه عضالنی .9

 strokeبیماریهای دستگاه عصبی: بیماریهای رایج شامل صرع و  .10
شامل غدد درونریز)هیپوفیز، تیروید، پانکراس، دیابت، غدد فوق کلیه و  : بیماریهای رایجغددی بیماریهای دستگاه  .11

 پاراتیروید 
  چشم شایع بیماریهای .12
 بینی حلق و گوش و شایع بیماریهای .13

 
 

 ::بتواند دیبا جلسه هرفراگیر پس  : به تفکیک جلسات ویژه اهداف   

 
  جلسه اول:

 
 توضیح دهدرا  هایماریب یمنشا و طبقه بند را تعریف کند با ذکر مثال و  یماریسالمت وب

 
 جلسه دوم:

 را ذکر کند  هایماریب یو نشانه ها میعال - هایماریبوجود آورنده ب یها علت 
 

 جلسه سوم:
 اشنا باشد یپزشک یها و پسوندها شوندیبا اصول و اصطالحات و پ

 
 : رم و پنجماجلسه چه

 زمیسل، آمف ت،یمثل برونش یحاد و مزمن در دستگاه تنفس یعفون جیرا یهایماری: بیدستگاه تنفس یهایماریب کلیاتی در مورد
 بداند و آسم یویر
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 : هفتم وجلسه ششم 

 زمیسل، آمف ت،یمثل برونش یحاد و مزمن در دستگاه تنفس یعفون جیرا یهایماری: بیدستگاه تنفس یهایماریب کلیاتی در مورد
 .بداند و آسم یویر
 

 جلسه هشتم و نهم:
 بداند یصدر نیآنژ ،یقلب، آنفارکتوس قلب ییقلب مثل نارسا جیرا یهایماریدستگاه گردش خون: ب یهایماریب  کلیاتی در مورد

 
 :دهم و یازدهمجلسه 

 ،یصفراو یجهاز هاضمه مثل زخم معده، زخم روده، انسداد مجار جیرا یهایماریدستگاه گوارش: ب یهایماریبکلیاتی در باره 
 بداند  یشکم یملنا و دردها بوست،یسو هاضمه، استفراغ،  ،یسفاژید د،یهمورو ت،یسیآپاند

 
 :دوازدهمجلسه 

 بداند یمفصل سمیرومات -اختالالت استخوان و مفاصل  جیرا یهایماری: بیحرکت -یدستگاه عضالن یهایماریبکلیاتی در باره 
 :سیزدهمجلسه 

 بداند strokeصرع و  مخصوصا یدستگاه عصب یهایماریبکلیاتی در باره 

 
 :چهاردهمجلسه 

 
 بداند دیرویو پارات هیغدد فوق کل ابت،یپانکراس، د د،یرویت ز،یپوفی)هزیشامل غدد درونر جیرا یهایماریب یهایماریبکلیاتی در باره  

 

 :پانزدهمجلسه 

 بداند. ینیگوش و حلق و ب، چشم  عیشا یهایماریبکلیاتی در مورد 

 

 منابع:

 سیسل اخرین چاپ در دسترس کتاب بیماریهای

 کتاب بیماریهای داخلی هاریسون اخرین چاپ در دسترس

 کتاب بیماریهای چشم وگان اخرین چاپ در دسترس

 متن کنفرانسها اخرین چاپ در دسترس –و سامانه نویدکالس  ارایه شده توسط استاد در مطالب

 

به صورت انالین می باشد. سعی خواهد شد از همه راه های قابل ترم حاضر به علت پاندمی کرونا، تدریس روش تدریس: احتماال 

استفاده و امکانات موجود برای حد اکثر بهره وری دانشجویان استفاده شود. با اپلود مطالب، مقاالت و پاورپوینت و همچنین متن 

ر کالسها حضوری باشند روش تدریس سخنرانی توسط استاد و شرکت دانشجویان در صفحه مباحث امیدواریم به اهداف فوق برسیم. اگ

 سخنرانی و ارایه کنفرانس و ایده های نو توسط دانشجویان خواهد بود -بحث گروهی -به شکل حل مسله
 

 

 جدول زمانبندی دروس دوره
-تاریخ عنوان درس جلسه

 ساعت

 وسیله کمک اموزشی مدرس

تعریف تعاریف  -بیان اهداف و طرح درس -معارفه اول جلسه
 بندی بیماریها همنشا و طبق -  وبیماریسالمت 

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

عالیم و  - علت های بوجود آورنده بیماریها دوم جلسه
 نشانه های بیماریها

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی
اصطالحات و پیشوند ها و آشنایی با اصول و  سوم جلسه

 پسوندهای پزشکی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی
 چهارم  جلسه

 و پنجم
 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه10-12بیماریهای دستگاه تنفسی: بیماریهای رایج عفونی 

 فلش و سی دی
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حاد و مزمن در دستگاه تنفسی مثل برونشیت، 
 سل، آمفیزم ریوی و آسم

ششم و  جلسه
 هفتم

بیماریهای دستگاه تنفسی: بیماریهای رایج عفونی 
حاد و مزمن در دستگاه تنفسی مثل برونشیت، 

 سل، آمفیزم ریوی و آسم

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

و  جلسه هشتم
 نهم

بیماریهای رایج بیماریهای دستگاه گردش خون: 
قلب مثل نارسایی قلب، آنفارکتوس قلبی، آنژین 

 صدری

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

دهم و  جلسه
 یازدهم

بیماریهای دستگاه گوارش: بیماریهای رایج جهاز 
هاضمه مثل زخم معده، زخم روده، انسداد مجاری 

دیسفاژی، سو صفراوی، آپاندیسیت، هموروید، 
 هاضمه، استفراغ، یبوست، ملنا و دردهای شکمی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

 جلسه
 دوازدهم

حرکتی: بیماریهای  -بیماریهای دستگاه عضالنی
روماتیسم  -اختالالت استخوان و مفاصل  رایج

 مفصلی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

  جلسه
 سیزدهم

بیماریهای دستگاه عصبی: بیماریهای رایج شامل 
 strokeصرع و 

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

  جلسه
 چهاردهم

شامل  : بیماریهای رایجغددی بیماریهای دستگاه 
غدد درونریز)هیپوفیز، تیروید، پانکراس، دیابت، 

 غدد فوق کلیه و پاراتیروید 

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

  جلسه
 پانزدهم

بیماریهای شایع گوش و  -بیماریهای شایع چشم 
 حلق و بینی

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر سیابانی شنبه12-10

 فلش و سی دی

جلسه 
 شانزدهم

 –وایت برد  -ماژیک -کامپیوتر دانشجویان  آزمون پایان ترم

 فلش و سی دی

 
 منابع اصلی درس:

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

یک تا دو سوال تشریحی  یزیکو
 4در هر جلسه برای

 به صورت تصادفی جلسه

10% 
 

/////////////////////////// //////////////////////// 

کنفرانس و 
حضور فعال در 

 کالس

ارایه سخنرانی و شرکت 
در مباحث کالسی و عدم 

 غیبت 

20%   

  ابان ماه اواسط %35 تشریحی-تستی  آزمون میانترم

  حد اثر اخر دی ماه %35 تشریحی-تستی  آزمون پایان ترم
 

نام و امضای              دکتر فرزاد جلیلیاننام و امضای مدیر گروه:            دکتر ثریا سیابانینام و امضای مدرس:    

 دانشکده: EDOمسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 


