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 داًطگبُ ػلَم پشضکی کزهبًطبُ

 داًطکذُ پیزاپشضکی

 ػلَم آسهبیطگبّیگزٍُ 
 

 2ًبپیَستِ ع. آسهبیطگبّی تزم  داًطجَیبى کبرضٌبسی هخبعجبى:                                                                   2خَى ضٌبسی ػٌَاى درس : 

  84-88 سِ ضٌجِ :پبسخگَیی ثِ سَاالت فزاگیز سبػت      (سْن استبد ٍاحذ 3) احذ تئَریٍ 3   : )یب سْن استبد اس ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

 فخزالذیي صجبدکتز  هذرس:                            84-82ضٌجِ ٍ یکطٌجِ   8444-8448سبل تحصیلی  اٍلًیوسبل سهبى ارائِ درس: 

  پیص ًیبس:ٍ درس 

 

 درس: ّذف کلی 

 وبری ّبی خًَی ٍ ثبًک خَى آضٌبیی داًطجَیبى ثب ثی

 ّذاف کلی جلسبت : )جْت ّز جلسِ یک ّذف(ا

  یخًَسبسآضٌبیی ثب  -8

 فقز آّي یثب جذة آّي ٍ کن خًَ ییآضٌب -2

 کیٍ هگبلَثالست یتیهبکزٍس یخًَ کنآضٌبیی داًطجَیبى ثب  -3

 ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت اٍل  یتبالسو ّبی  یخًَ کنآضٌبیی ثب  -4

 ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت دٍم  یالسوتب ّبی  یخًَ کنآضٌبیی ثب  -5

 کیآپالست ّبی  یکن خًَ، ضکل یداس یخًَ کنآضٌبیی ثب  -6

 قسوت اٍل کیتیّوَل ّبی یخًَ کنآضٌبیی ثب  -7

  قسوت دٍم کیتیّوَل ّبی یخًَ کنآضٌبیی ثب  -8

 یبختِ ّبی سفیذ: گزاًَلَسیت ّب، هٌَسیت ّب ٍ اختالالت خَش خین آًْب  -9

 ش خین آى ّب لٌفَسیت ّب ٍ ثیوبری ّبی خَ -84

 اتیَلَصی ٍ صًتیک ثذخیوی ّبی خًَی -88

 لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی قسوت اٍل -82

 لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی قسوت دٍم -83

 لَسوی حبد لٌفَئیذی -84

 لَسوی هشهي هیلَییذی -85

 لَسوی هشهي لٌفَییذی  -86

 سٌذرم ّبی دیس پالسی هغش استخَاى -87

 هبلتیپل هبیلَهب -88

 اختالالت هیلَپزٍلیفزاتیَ  قسوت اٍل -89

 الالت هیلَپزٍلیفزاتیَ قسوت دٍماخت -24

 پالکت ّب ٍ اًؼقبد خَى ٍ ّوَستبس -28

 اختالالت خًَزیشی دٌّذُ ًبضی اس ًبٌّجبری ّبی پالکتی ٍ ػزٍقی -22

 اختالالت اًؼقبدی -23

 تزٍهجَس ٍ درهبى -24

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 جلسِ اٍل : خًَسبسی ٍ ًحَُ سٌتش ّوَگلَثیي

 ر ثبضذ:در پبیبى داًطجَ قبد

 تافت سهیٌِ ای هغش استرَاى را تَضیح زّس.
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 تٌظین ذًَساسی را ضزح زّس

 فاکتَرّای رضس  ذًَساس را تَضیح زّس.

 ًحَُ ساذت ّوَگلَتیي را تَضیح زّس.

 هتاتَلیسن ّای یاذتِ ّای سزخ را تَضیح زّس.

 هقازیز ًزهال پاراهتزّای گلثَل ّای قزهش را تَضیح زّس.

 ب جذة آّي ٍ کن خًَی فقز آّيجلسِ دٍم: آضٌبیی ث

 قبدر ثبضذ در پبیبى داًطجَ 

 هتاتَلیسن جذب آّي را تَضیح زّس.

 کن ذًَی فقز آّي را تَضیح زّس.

 ػالین تالیٌی، یافتِ ّای آسهایطگاّی ٍ زرهاى کن ذًَی فقز آّي را تَضیح زّس. 

 ي را تَضیح زّس. ػالین تالیٌی، یافتِ ّای آسهایطگاّی ٍ زرهاى کن ذًَی تیواری ّای هشه

 جلسِ سَم: کن خًَی هبکزٍسیتی ٍ هگبلَثالستیک

 قبدر ثبضذ در پبیبى داًطجَ 

 کن ذًَی ّای هاکزٍسیتی را تَضیح زّس.

 کن ذًَی هگالَتالستیک  را تَضیح زّس. 

 ٍ اسیس فَلیک را تَضیح زّس.  B12جذب ٍ ػولکزز تیَضیویایی ٍ کوثَز ٍیتاهیي 

 لَتالستیک را تَضیح زّس. ػالین تالیٌی کن ذًَی هگا

 یافتِ ّای آسهایطگاّی ٍ زرهاى کن ذًَی هگالَتالستیک را تَضیح زّس.

 ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت اٍل  یتبالسو  یّب یثب کن خًَ ییآضٌبجلسِ چْبرم: 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ

 کن ذًَی تاالسوی را تَضیح زّس. 

 تاالسوی هیٌَر ٍ هاصٍر را تَضیح زّس. 

 ٍ آلفا تاالسوی را تَضیح زّس.  تتا

 ػالین تالیٌی تاالسوی را تَضیح زّس. 

 یافتِ ّای آسهایطگاّی ٍ زرهاى تاالسوی را تَضیح زّس.

 ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت اٍل  یتبالسو  یّب یثب کن خًَ ییآضٌبجلسِ پٌجن: 

 در راستبی جلسِ قجل

 کیآپالست  یّب یضکل، کن خًَ یداس یثب کن خًَ ییآضٌبجلسِ ضطن: 

 قبدر ثبضذداًطجَ  بىیدر پب

 کن ذًَی زاسی ضکل را تَضیح زّس.

 کن ذًَی آپالستیک را تَضیح زّس.

 زّس.  حیرا تَض زاسی ضکل ٍ آپالستیک یکن ذًَ یٌیتال نیػال

 زّس. حیرا تَض زاسی ضکل ٍ آپالستیک یٍ زرهاى کن ذًَ یطگاّیآسها یّا افتِی

 وت اٍلجلسِ ّفتن: کن خًَی ّوَلیتیک  قس

 ثبضذ داًطجَ قبدر بىیدر پب

 ًحَُ ترزیة عثیؼی یاذتِ ّای سزخ را تَضیح زّس.

 زستِ تٌسی کن ذًَی ّای ّوَلیتیک را تَضیح زّس.

 ّوَلیش زاذل ػزٍقی ٍ ذارج ػزٍقی را تَضیح زّس.

 اسفزٍسیتَس ارثی را تَضیح زّس.

 الیپتَسیتَس ارثی را تَضیح زّس.

 را تَضیح زّس. G6PDکوثَز 

 ذًَی ًاضی زارٍّا را تَضیح زّس.  کن

 را تَضیح زّس.  ّوَگلَتثیٌَری حولِ ای یا ًاگْاًی ضثاًِ

 جلسِ ّطتن: کن خًَی ّبی ّوَلیتیک قسوت دٍم

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ: 
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 اّذاف هزتجظ ثب جلسِ قجل است

 ْب یبختِ ّبی سفیذ: گزاًَلَسیت ّب، هٌَسیت ّب ٍ اختالالت خَش خین آًجلسِ ًْن: 

 :ثبضذدر پبیبى داًطجَ قبدر 

 ػولکزز اًَاع گلثَل ّای سفیس را تَضیح زٌّس

 کارتزز فاکتَرّای رضس زر ساذت گلثَل ّای سفیس را تَضیح زّس

 اًَاع اذتالالت ذَش ذین هزتَط تِ گلثَل ّای سفیس را تَضیح زّس

 آى ّب نیخَش خ یّب یوبریّب ٍ ث تیلٌفَس:  دّنجلسِ 

 بدر ثبضذ:در پبیبى داًطجَ ق

 را تَضیح زٌّس لٌفَسیت ّاػولکزز 

 را تَضیح زّس لٌفَسیت ّاکارتزز فاکتَرّای رضس زر ساذت 

 را تَضیح زّس لٌفَسیت ّااًَاع اذتالالت ذَش ذین هزتَط تِ 

 

 یخًَ یّب یویثذخ کیٍ صًت یَلَصیات:  یبسدّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 ًَی را تَضیح زّسػَاهل ایجاز کٌٌسُ تسذیوی ّای ذ

 صًتیک تسذیوی ّای سیستن ذَى ساس را تَضیح زّس

 اذتالالت صًتیکی هزتثظ تا تسذیوی ّای ذًَی را ضزح زّس.

 قسوت اٍل یذیلَئیحبد ه یّب یلَسو:  دٍاسدّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 عثقِ تٌسی لَسوی ّای حاز هیلَئیسی را تَضیح زّس

 ٍ تالیٌی لَسوی ّای حاز هیلَئیسی را تَضیح زٌّسًحَُ تطریص آسهایطگاّی 

 دٍمقسوت  یذیلَئیحبد ه یّب یلَسو:  سیشدّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 اّذاف در راستبی جلسِ قجل هی ثبضذ

 : لَسوی حبد لٌفَئیذی چْبردّنجلسِ 

 عثقِ تٌسی لَسوی ّای حاز لٌفَئیسی را تَضیح زّس

 ٌفَئیسی را تَضیح زٌّسَُ تطریص آسهایطگاّی ٍ تالیٌی لَسوی ّای حاز لًح

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 : لَسوی هشهي هیلَییذی پبًشدّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 لَسوی ّای هشهي هیلَئیسی را تؼزیف کٌس

 زٌّسًحَُ تطریص آسهایطگاّی ٍ تالیٌی لَسوی ّای هشهي هیلَئیسی را تَضیح 

 : لَسوی هشهي لٌفَییذی  ضبًشدّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 لَسوی ّای هشهي لٌفَئیسی را تؼزیف کٌس

 ًحَُ تطریص آسهایطگاّی ٍ تالیٌی لَسوی ّای هشهي لٌفَئیسی را تَضیح زٌّس

 : سٌذرم ّبی دیس پالسی هغش استخَاى ّفذّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 زیس پالسی هغش استرَاى را تَضیح زّسسٌسرم ّای 

 اًَاع سٌسرم ّای زیس پالسی هغش استرَاى را ًام تثزز.

 ًحَُ تطریص آسهایطگاّی ٍ تالیٌی سٌسر ّای زیس پالسی هغش استرَاى را تَضیح زٌّس

 :  هبلتیپل هبیلَهب ّیجذّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 ا را تَضیح زّسهؼیار ّای اصلی ٍ فزػی هالتیپل هایلَه

 ًحَُ تطریص آسهایطگاّی ٍ تالیٌی هالتیپل هایلَها را تَضیح زٌّس
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 اختالالت هیلَپزٍلیفزاتیَ قسوت اٍل:  ًَسدّنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 اذتالالت هیلَپزٍلیفزاتیَ را تَضیح زّس

 عثقِ تٌسی اذتالالت هیلَپزٍلیفزاتیَ را ًام تثزز

 زٍیفزاتیَ را تَضیح زّس اًَاع اذتالالت هیلَپ

 اختالالت هیلَپزٍلیفزاتیَ قسوت دٍم:  ثیستنجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 اّساف راستای جلسِ قثل هی تاضس

 پالکت ّب، اًؼقبد ٍ ّوَستبس:  ثیست ٍ یکجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 ػولکزز پالکت را تَضیح زّس

 آتطار اًؼقازی را تَضیح زّس

 اختالالت خًَزیشی دٌّذُ ًبضی اس ًبٌّجبری ّبی پالکتی ٍ ػزٍقی:  ثیست ٍ دٍ جلسِ

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 را عثقِ تٌسی کٌس.اذتالالت ذًَزیشی زٌّسُ 

 کٌس. تَضیحاًَاع اذتالالت ذًَزیشی زٌّسُ را 

 اختالالت اًؼقبدی:  ثیست ٍ سِجلسِ 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ثبضذ:

 را عثقِ تٌسی کٌس. قازیاًؼاذتالالت 

 کٌس. تَضیحرا  اًؼقازیاًَاع اذتالالت 

 درهبى ٍتزٍهجَس :  چْبرثیست ٍ جلسِ 

 زر پایاى زاًطجَ قازر تاضس:

 فاکتَرّای ذغز تزٍهثَس ضزیاًی ٍ ٍریسی را تَضیح زّس

 لیسیي را تَضیح زّس. 5اّویت فاکتَر 

 تیاى کٌس.هَثز زر هْار تزٍهثَس را  ػولکزز زارٍّا
 

 هٌبثغ:

 ، هتزجن هحوَز ضوس 2017 سسَىیَیز ی، اًؼقاز ٍ عة اًتقال ذَى ، ٌّز یکتاب ذًَطٌاس  .1

 1389آساز،  یهْس شازُ،یرازهي، هتزجن ضؼثاى ػل یتاًک ذَى ٍ عة اًتقال ذَى سال زرسٌاهِ .2

 ضَز یکِ زر کالس ارائِ ه یجشٍات زرس .3

  رٍش تذریس:

 سسرٌزاًی، پزسص ٍ پاسد، ارائِ کٌفزاًس زر کال

 آهَسضی : ٍسبیل

 ٍیسیَ، پزٍصکتَر، ٍایت تزز، کاهپیَتز

   سٌجص ٍ ارسضیبثی

 تبریخ )ثز حست درصذ(سْن اس ًوزُ کل رٍش آسهَى

 %  84 کتجی تکبلیف

 

 هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ

 هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ % 25 کتجی ) تستی( آسهَى هیبى تزم

 هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ   %65 تطزیحی(-کتجی ) تستی آسهَى پبیبى تزم

 ًوزُ هزثَط ثِ سْن استبد ثؼذ اس تصوین گیزی هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ

 

 ٍ اًتظبرات اس داًطجَ:کالس هقزرات 
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 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل                ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:ًبم ٍ اهضبی هذرس:             

   دکتز ًصزالِ سْزاثی                                              

 

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

فخزالذیي صجب

 حضَر فؼال زاًطجَیاى زر تحث ّای گزٍّی کالس

 اًجام تِ هَقغ تکالیف تؼییي ضسُ

 



 

 

6 

 

 خَى  اًتقبلخًَطٌبسی ٍ  جذٍل سهبًجٌذی درس                              

 84-82سِ ضٌجِ  رٍس ٍ سبػت جلسِ :                                    

 هذرس هَضَع ّز جلسِ ًظزی تبریخ جلسِ

 فرزالسیي صثازکتز   یخًَسبسآضٌبیی ثب  20/6/1400 1

 یي صثازکتز فرزالس فقز آّي یثب جذة آّي ٍ کن خًَ ییآضٌب 21/6/1400 2

 زکتز فرزالسیي صثا کیتٍ هگبلَثالس یتیهبکزٍس یخًَ کنآضٌبیی داًطجَیبى ثب  27/6/1400 3

 زکتز فرزالسیي صثا ی  ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت اٍلتبالسو ی ّبی خًَ کنآضٌبیی ثب  28/6/1400 4

 رزالسیي صثازکتز ف ی  ضبهل ثتب  ٍ آلفب قسوت دٍمتبالسو ی ّبی خًَ کنآضٌبیی ثب  3/7/1400 5

 زکتز فرزالسیي صثا کیستآپال ی ّبی کن خًَ، ضکل یداس یخًَ کنآضٌبیی ثب  4/7/1400 6

 زکتز فرزالسیي صثا قسوت اٍل کیتیّوَل ّبی یخًَ کنآضٌبیی ثب  10/7/1400 7

 زکتز فرزالسیي صثا قسوت دٍم کیتیّوَل ّبی یخًَ کنآضٌبیی ثب  11/7/1400 8

 
ی سفیذ: گزاًَلَسیت ّب، هٌَسیت ّب ٍ اختالالت خَش یبختِ ّب 17/7/1400 9

 خین آًْب 

 یي صثازکتز فرزالس

 زکتز فرزالسیي صثا لٌفَسیت ّب ٍ ثیوبری ّبی خَش خین آى ّب  18/7/1400 10

 زکتز فرزالسیي صثا اتیَلَصی ٍ صًتیک ثذخیوی ّبی خًَی 24/7/1400 11

 زکتز فرزالسیي صثا للَسوی ّبی حبد هیلَئیذی قسوت اٍ 25/7/1400 12

 فرزالسیي صثا زکتز لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی قسوت دٍم 1/8/1400 13

 زکتز فرزالسیي صثا لَسوی حبد لٌفَئیذی 2/8/1400 14

 زکتز فرزالسیي صثا لَسوی هشهي هیلَییذی 8/8/1400 15

 زکتز فرزالسیي صثا لَسوی هشهي لٌفَییذی  9/8/1400 16

 زکتز فرزالسیي صثا ّبی دیس پالسی هغش استخَاىسٌذرم  15/8/1400 17

 زکتز فرزالسیي صثا لَهبهبلتیپل هبی 22/8/1400 18

 زکتز فرزالسیي صثا اختالالت هیلَپزٍلیفزاتیَ  قسوت اٍل 29/8/1400 19

 زکتز فرزالسیي صثا اختالالت هیلَپزٍلیفزاتیَ قسوت دٍم 6/9/1400 20

 زکتز فرزالسیي صثا خَى ٍ ّوَستبسپالکت ّب ٍ اًؼقبد  13/9/1400 21

 زکتز فرزالسیي صثا ًبضی اس ًبٌّجبری ّبی پالکتی ٍ ػزٍقیاختالالت خًَزیشی دٌّذُ  20/9/1400 22

 زکتز فرزالسیي صثا اختالالت اًؼقبدی 27/9/1400 23

 زکتز فرزالسیي صثا تزٍهجَس ٍ درهبى 4/10/1400 24

 

 

 

 

 


