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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکس توسعه آموزش پسشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                         کارشناسی ارشد     :آخریي هذرک تحصیلی  هعصَهِ هعصَهی                       :     ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس
                        اتبق عول :گرٍُ آهَزشی             هربی:      رتبِ داًشگبّی                                                  پرستبري:     تحصیلیرشتِ 

 

                                         7: ترم                                          پیَستِ   كبرشٌبسی :علَم آزهبیشگبّی                   هقطع: رشتِ تحصیلی فراگیراى
 ًفر 28 :تعذاد فراگیراى

 

 بیوبریْبي داخلی : عٌَاى درس بِ طَر كبهل
 د ٍاح 2:تعذاد ٍاحذ                            □كبر آهَزي   □                عولی                □تئَري :                 ًَع درس

: پبیبى ترم                       دارین : تبریخ اهتحبى هیبى ترم:                   زهبى خبتوِ كالس          1/7/1391:   زهبى شرٍع كالس

 

  □تکَیٌی                   □هراحل ارزشیببی                     هرحلِ اي  

درصذ از ًورُ ًْبیی .......30..........فعبلیت داًشجَ اًجبم تکبلیف حضَر ٍ غیبة 
                                     ًورُ  1حضَر ٍ غیبة 

                                     ًورُ   2ارائِ كٌفراًس
 درصذ از ًورُ ًْبیی............................30...............................اهتحبى هیبى ترم)

 درصذ از ًورُ ًْبیی........................................................شذُ كَئیسّبي اًجبم
 درصذ از ًورُ ًْبیی.................40.............................................اهتحبى پبیبى ترم

                 □صحیح ٍ غلط            □یٌِ اي   چٌذ گس                  □تشریحی             □ًَع اهتحبى هیبى ترم        شفبّی 
  □جَر كردًی

                 □صحیح ٍ غلط             □چٌذ گسیٌِ اي                     □تشریحی             □ًَع اهتحبى پبیبى ترم        شفبّی 
   □جَر كردًی

 

:  شرحی از  درس
 سیستن ّبي هختلف ٍ عالئن آزهبیشگبّی ّر كذام آشٌب هی شًَذ  در ایي درس داًشجَیبى بب بیوبریْبي 

 

 

: هٌببغ اصلی تذریط درض هَرد ًظر

 1390.ًؽر جبهؼِ ًگر . برًٍر ٍ ظَدارث . پرظتبری داخلی جراحی برًٍر-1

. پرٍراىترجوِ پیرٍی، ًبزًیي ٌّر . الَئیط هبالرمی ، هری الی هل هبرٍ. تعت ّبی تؽخیصی ٍ آزهبیؽگبّی در پرظتبری-2

. 1384تحفِ : تْراى، ًؽر ٍ تبلیغ بؽری 
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:  درض اّذاف ملی

 (جلعِ 2) ؼرح هختصری از بیوبریْبی ػضالًی ، اظتخَاى بٌذی ٍ ببفت ّوبٌذ ؼبیغ  -1

 (جلعِ 2) ؼرح هختصری از بیوبریْبی اظتخَاى ٍ هتببَلیعن هَاد هؼذًی -2

 (جلعِ 2) ُملیبتی در هَرد بیوبریْبی گلَهرال ٍ غیر گلَهرال ملی -3

 ( جلعِ 2)بیوبریْبی ؼبیغ ٍ هْن ریِ ٍ ًحَُ برخَرد بب فرد دچبر بیوبری تٌفعی  -4

 ( جلعِ 2)بیوبری ّبی ؼبیغ گَارؼی ٍ ًقػ آزهبیؽگبُ در تؽخیص ایي اختالالت  -5

 (جلعِ  2)بیوبریْبی مبذ ٍ هجرای صفراٍی ًظیر ّپبتیت ، ظیرٍز  -6

 (جلعِ 2)یوبریْب بب اظتفبدُ از رٍغ آزهبیؽگبّی بیوبریْبی هْن قلبی ٍ ػرٍقی ٍ تؽخیص ایي ة  -7

 (جلعِ 1)بیوبریْبی غذد درٍى ریس ٍ تفعیر آزهبیؽبت هرتبط بب ّر بیوبری   -8

 (جلع1ِ) ملیبت بیوبریْبی اػصبة  -9

    

       

 :جلسِ اٍل*

 هؼصَهی هؼصَهِ :ًبم هذرض

ّوبٌذ ؼبیغ   ؼرح هختصری از بیوبریْبی ػضالًی ، اظتخَاى بٌذی ٍ ببفت: عٌَاى هبحث  

 اّذاف اختصاصي

ظیعتن ػضالًی  آًبتَهی-1  

بیوبریْبی آرتریت را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ-2  

بیوبری ًقرض را بِ طَر خالصِ تَضیح دّذ . 3  
  

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

پرظػ ٍ پبظخ ، ظخٌراًی   :رٍغ آهَزؼی

 فیلن، ظخٌراًی، پرظػ ٍ پبظخ : ٍظیلِ مول آهَزؼی

 

 :جلسِ دٍم*

 هؼصَهی هؼصَهِ :ًبم هذرض

ؼرح هختصری از بیوبریْبی اظتخَاى ٍ هتببَلیعن هَاد هؼذًی: عٌَاى هبحث  

 اّذاف اختصاصي

آًبتَهی دظتگبُ اظنلتی را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -1  

تئَپرٍز را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ بیوبری اض-2

بیوبر اظتَهبالظی را ؼرح دّذ  -3
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بیوبری پبشُ را ؼرح دّذ  . 4

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

ظخٌراًی ، پرظػ ٍ پبظخ    :رٍغ آهَزؼی

اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشمتَر : ٍظیلِ مول آهَزؼی

 

 :جلسِ سَم*

 هؼصَهی هؼصَهِ:ًبم هذرض

 ملیبتی در هَرد بیوبریْبی گلَهرال ٍ غیر گلَهرال ملیِ: عٌَاى هبحث

 اّذاف اختصاصي

آًبتَهی ملیِ ٍ ظیعتن هجبری ادراری را ؼرح دّذ-1  

بیوبری ظٌذرم ًفرتیل را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -2  

بیوبری گلَهرٍلًَفریت حبد ٍ هسهي را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -3  

  ًٍت هجبری ادراری را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ  بیوبری ػف-4

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پبظخ، هؽبرمت گرٍّی  :رٍغ آهَزؼی

اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشمتَر : ٍظیلِ مول آهَزؼی

 :جلسِ چْارم*

 صَهِ هؼصَهی هغ:ًبم هذرض

بیواریْای شایع ٍ هْن ریِ ٍ ًحَُ برخَرد با فرد دچار بیواری تٌفسي  :عٌَاى هبحث  

 اّذاف اختصاصي

  بیوبری پٌَهًَی را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -1

  بیوبری اًعذاد هسهي ریِ را بِ طَر هخبصر ؼرح دّذ -2

  بیوبری برًٍؽیت را هختصر ؼرح دّذ -3

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پبظخ :رٍغ آهَزؼی

اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشمتَر : ٍظیلِ مول آهَزؼی

 :پٌجنجلسِ *

 هؼصَهی هؼصَهِ :ًبم هذرض

بیواریْای شایع گَارشي ٍ ًقش آزهایشگاُ در تشخیص ایي اختالالت  : عٌَاى هبحث

اصي اّذاف اختص

  زخن پپتیل را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -1
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  فتق ّیبتبل را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ اًَاع -2

  زخن مَلیت اٍلعراتیَ ٍ مرٍى را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -3

   زخن فیؽر ٍ فیعتَل هقؼذی را ؼرح دّذ -4

 □حرمتی رٍاًی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

 ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پبظخ:رٍغ آهَزؼی

 اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشمتَر: ٍظیلِ مول آهَزؼی

 :ششنجلسِ *

هؼصَهی هؼصَهِ  :ًبم هذرض

 اّذاف اختصاصي

بیواریْای کبذ ٍ هجرای صفراٍی ًظیر ّپاتیت ، سیرٍز : عٌَاى هبحث

  بیوبری ظیرٍز مبذی را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -1

  ی مبذ چرة را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ  بیوبر -2

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

 فیلن، ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پبظخ :رٍغ آهَزؼی

اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشمتَر : ٍظیلِ مول آهَزؼی

 :جلسِ ّفتن*

 هؼصَهی هؼصَهِ :ًبم هذرض

 بیوبریْبی هْن قلبی ٍ ػرٍقی ٍ تؽخیص ایي بیوبریْب بب اظتفبدُ از رٍغ آزهبیؽگبّی: عٌَاى هبحث

اّذاف اختصاصي 

ػالین بیوبری ظنتِ قلبی را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ -1  

  ػالین آًصیي صذری پبیذار ٍ ًبپبیذار را بِ طَر هختصر تَضیح دّذ  -2 

ػالئن ًبرظبئی قلبی را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ -3  

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

 ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پبظخ:رٍغ آهَزؼی

اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشمتَر : ٍظیلِ مول آهَزؼی

 :جلسِ ّشتن*

 هؼصَهی هؼصَهِ:ًبم هذرض

بط با ّر بیواریبیواریْای غذد درٍى ریس ٍ تفسیر آزهایشات هرت: عٌَاى هبحث  

 اّذاف اختصاصي

بیوبری دیببت را بِ طَر هختصر ؼرح دّذ  -1  

بیوبری پرمبری تیرٍئیذ را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ -2  
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بیوبری من مبری تیرٍئیذ را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ -3  

.بیوبری من مبری ٍ پرمبری پبراتیرٍئیذ را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ-4  

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

 ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پبظخ:رٍغ آهَزؼی

اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشمتَر : ٍظیلِ مول آهَزؼی

 

 :ًْنجلسِ *

 هؼصَهی هؼصَهِ:ًبم هذرض

کلیات بیواری اعصاب : ػٌَاى هبحج  

 اّذاف اختصاصي

  صر ؼرح دّذ بیوبری ظنتِ هغسی را بِ طَر هخت-1

بیوبری هٌٌصیت را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ -2  

بیوبری تؽٌج را بِ طَر خالصِ ؼرح دّذ -3  
 

 □رٍاًی حرمتی                       □ػبطفی                       □ؼٌبختی :   حیطِ 

 ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پبظخ:رٍغ آهَزؼی

تَر اظتفبدُ از پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشك: ٍظیلِ مول آهَزؼی

 
 


