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 تىام خذا

 داوطگاٌ علًم پسضکی کرماوطاٌ

 داوطکذٌ داريسازی

 قالة وگارش طرح درس

 98-97 ديم ویمسال تحصیلی: ویمٍ

 دًذاًپشؽکیپیَعتِ  دکتزای پٌجن تزم داًؾجَیبى مخاطثان:               ػوَهی فبرهبکَلَصی عىًان درس:

 1 پشؽکی ثیَؽیوی ًظزی،  فیشیَلَصی :ازدرس پیص وی                  ٍاحذ ًظزی 2تعذاد ي وًع ياحذ: 

 هحوذ حغیي فزساییدکتز  مذرس:      16-14 ضىثٍ َا دي :ساعت مطايرٌ      12 -11ّب  ؽٌجِیکزمان ارائٍ درس: 
 
 

 اَذف کلی:

داًؾجَ آؽٌبیی کبفی ثب فبرهبکَلَصی، ًحَُ ػولکزد ٍ عزًَؽت دارٍّب در اًتظبر هیزٍد در پبیبى ارائِ درط 

بى داؽتِ ثبؽذ. اًتظبر هیزٍد ثؼالٍُ ؽزح هختصزی اس دارٍّبی هَرد اعتفبدُ در درهبى ثیوبری ّبی ثذى اًغ

 را ثیبهَسد.  دارٍّبی هَرد اعتفبدُ در دًذاًپشؽکیهختلف ٍ 

 

 هٌبثغ اصلی درط:

 . فبرهبکَلَصی پشؽکی گبت آخزیي چبح1

 . فبرهبکَلَصی پشؽکی کبتشًٍگ آخزیي چبح2

 . هغبلت کالعی3

 تذریظ:رٍػ 

عخٌزاًی، ارائِ اعالیذ ٍ اًیویؾي ّبی هزتجظ ثب هَضَع درط جْت تفْین ثْتز هغبلت، پزعؼ ٍ پبعخ ٍ ثحث 

 گزٍّی

 رساوٍ َای کمک آمًزضی
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 ٍیذئَ پزٍصکتَر، ٍایت ثزد.

 : اَذاف کلی جلسات ي اَذاف يیژٌ تٍ تفکیک اَذاف کلی َر جلسٍ

 اَذاف يیژٌ: عىًان مطلة جلسٍ

 ٍ داوطجً تایذ قادر تاضذ:در پایان َر جلس

 ػلن فبرهبکَلَصی راتؼزیف کٌذ. (1 تؼزیف فبرهبکَلَصی 1

 دارٍّب را اس ًظز هٌؾب عجمِ ثٌذی کٌذ. (2

 ثب اًَاع ًبهگذاری دارٍّب آؽٌب ثبؽذ. (3

 هفَْم ًیوِ ػوز ثیَلَصیک دارٍّب را ثؾٌبعذ.  (4

 اًَاع اؽکبل دارٍیی را ؽٌبختِ ٍ ٍیضگی ّز یک را تَضیح دّذ. (5

 فبس یک ٍ فبس دٍ هتبثَلیغن دارٍ ّب را ثؾٌبعذ (1 لیغن دارٍّبهتبثَ 2

 المب ٍ هْبر هتبثَلیغن را تَضیح دّذ (2

عیز هتبثَلیغن دارٍّب ٍ اًذام ّبیی کِ در هتبثَلیغن دارٍیی ًمؼ  (3

 دارد را ثؾٌبعذ

 

 اصَل ایوٌی ثزای تجَیش دارٍّب را ثؾٌبعذ. (1 ایوٌی در تجَیش دارٍ 3

 را ثؾٌبعذ. فزآیٌذ دعتَر ؽفبّی دارٍّب (2

 آگبّی کبهل اس ًحَُ اعتفبدُ اس دعتَرات کتجی داؽتِ ثبؽذ. (3

 لبًَى جْت تجَیش دارٍ ثِ ثیوبر را تَصیف کٌذ. 5 (4

 رٍػ ّبی هختلف تجَیش دارٍّب را ثذاًذ. (5

 هشایب ٍ هؼبیت ّز رٍػ را تَضیح دّذ. (6

ثب خغزات ّز یک اس رٍػ ّبی تجَیش دارٍ آؽٌبیی کبفی داؽتِ  (7

 ثبؽذ. 

 ؽٌبخت کبهل اس عیغتن ّبی اًذاسُ گیزی داؽتِ ثبؽذ. (1 دٍس دارٍیی هحبعجِ 4

 غلظت دارٍّب ٍ درصذ دارٍیی را هحبعجِ کٌذ. (2

 دٍس دارٍ ثز اعبط ًغجت ّبی خبؿ را هحبعجِ کٌذ. (3
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 لغزات دارٍّبی ٍریذی را هحبعجِ کٌذ. (4

هحبعجِ دٍس دارٍیی در ًَساداى ٍ کَدکبى ٍ ّچٌیي افزاد کْي  (5

 بم دّذ.عبل را ثِ درعتی اًج

دارٍّبی هَثز ثز عیغتن  5

 ػصجی خَدکبر

 ؽٌبخت کلی اس عیغتن ػصجی ثذى داؽتِ ثبؽذ. (1

 ػولکزد عیغتن ػصجی عوپبتیک ٍ پبراعوپبتیک را ثؾٌبعذ. (2

 هیبًجی ّبی ػصجی ّز یک را ثؾٌبعذ. (3

دارٍّبی هملذ عوپبتیک ٍ پبراعوپبتیک را ؽٌبختِ ٍ کبرثزد ثبلیٌی  (4

 ّز یک را تَضیح دّذ.

ی اس ثیي ثزًذُ اثز عوپبتیک ٍ پبراعوپبتیک را ؽٌبختِ ٍ دارٍّب (5

 کبرثزد ثبلیٌی ّز یک تَضیح دّذ.

 ػَارض جبًجی ّز یک اس دعتِ ّبی دارٍیی فَق را تَصیف کٌذ. (6

 هؾکالتدارٍّبی هَثز در  6

  تٌفغی

 ثب تجَیش اکغیضى در ثیوبراى ثب هؾکالت تٌفغی حبد آؽٌب ثبؽذ. (1

ًؼ اػن اس اپی ًفزیي، عبلجَتبهَل ٍ اثز دارٍّبی گؾبد کٌٌذُ ثزٍ (2

 گشاًتیي ّب را تَصیف کٌذ.

کبرثزدّبی ثبلیٌی ّز یک اس دارٍّب ٍ هَارد هٌغ هصزف ّز یک را  (3

 تَضیح دّذ.

 ػَارض جبًجی ٍ احتیبعبت هصزف ّز دارٍ را ثؾٌبعذ. (4

 هؾکالتدارٍّبی هَثز در  7

  للت ٍ ػزٍق

لت ٍ ػزٍق را اثز ثیکزثٌبت عذین ٍ آتزٍپیي در فَریت ّبی ل (1

 تَضیح دّذ.

 دارٍّبی ضذ آریتوی )آهیَدارٍى، لیذٍکبئیي ٍ ...( را ثؾٌبعذ. (2

دارٍّبی هغذٍد کٌٌذُ کبًبل کلغین ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را  (3

 تَصیف کٌذ.

 گلیکَسیذّبی للجی ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را تَصیف کٌذ. (4

 کٌذ.دارٍّبی دیَرتیک ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را تَصیف  (5

 دارٍّبی فیجزیٌَلیتیک ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را تَصیف کٌذ. (6
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 ًیتزیت ّب ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را تَصیف کٌذ. (7

هغذٍد کٌٌذُ ّبی کبًبل پتبعین ٍ کبرثزدّبی ثبلیٌی آًْب را  (8

 تَصیف کٌذ.

اثز دارٍّبی هملذ عوپبتیک )اپی ًفزیي، ًَراپی ًفزیي، دٍپبهیي ٍ  (9

 دٍثَتبهیي را تَضیح دّذ.

 هؾکالتدارٍّبی هَثز در  8

در  ػصجی ٍ ضذ تؾٌج ّب

 حیي اػوبل جزاحی

اًَاع دارٍّبی ضذ تؾٌج اس جولِ دیبسپبم، لَراسپبم، فٌَثبرثیتبل ٍ  (1

 دّذ. فٌی تَئیي را ؽٌبختِ ٍ ًحَُ اثز ّز یک را تَضیح

خغزات ٍ ػَارض جبًجی تجَیش ّز یک اس دارٍّب را تَصیف  (2

 کٌذ.

 

در ثیوبریْبی دارٍّبی هَثز  9

  دیبثت

 ًحَُ ثزخَرد ثب ثیوبراى اٍرصاًغی دیبثتی را تَضیح دّذ. (1

% ٍ هحلَل ّبی گلَکش را 51کبرثزد ٍ ًحَُ هصزف دکغتزٍس  (2

 ثؾٌبعذ.

 ؾٌبعذ.خغزات هزثَط ثِ تجَیش ٍریذی ایي هحلَل ّب را ث (3

 کبرثزد ثبلیٌی ٍ ضزٍرت تجَیش گلَکبگَى را تَضیح دّذ. (4

 ػَارض ٍ خغزات تجَیشگلَکبگَى را تَضیح دّذ. (5

دارٍّبی هَثز در سایوبى ٍ  10

 ًَساداى

دارٍّبی هَرد هصزف در کٌتزل درد سایوبى، ٍضغ حول ٍ المبی  (1

 سایوبى را ثؾٌبعذ.

تَکَلیتیک  هکبًیغن اثز ٍ اثزات ػوَهی دارٍّبی اکغی تَعیک ٍ (2

 را تَضیح دّذ.

 هَارد ػذم اعتؼوبل ایي دارٍّب را تَضیح دّذ. (3

دارٍّبی هَرد اعتفبدُ جْت ایجبد عمظ کبهل ثِ دالیل پشؽکی را  (4

 ثؾٌبعذ.

دارٍّبی هَرد اعتفبدُ جْت جلَگیزی اس سایوبى سٍدرط را  (5

 تَصیف کٌذ. 
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 دارٍ ّبی کٌتزل کٌٌذُ درد 11

 )هغکي ّب ٍ هخذرّب(

 خذر را ؽٌبختِ ٍ تَضیح دّذ.هغکي ّبی ه (1

 ػَارض جبًجی هخذرّب را تَضیح دّذ. (2

 هغکي ّبی غیز هخذر را ؽٌبختِ ٍ تَضیح دّذ. (3

 ػَارض جبًجی هغکي ّبی غیز هخذر را تَضیح دّذ. (4

اثز آًتبگًَیغت ّبی عزتًَیي )اًٍذاًغتزٍى( در کٌتزل تَْع را  (1 ضذ تَْع ّب 12

 تَضیح دّذ.

ّیذریٌبت( در کٌتزل تَْع را تَضیح اثز آًتی ّیغتبهیي ّب )دیوي  (2

 دّذ.

 اثز آًتی کَلیٌزصیک ّب )ّیَعیي( در کٌتزل تَْع را تَضیح دّذ. (3

 اثز فٌَتیبسیي ّب )پزٍهتبسیي ٍ...( در کٌتزل تَْع را تَضیح دّذ. (4

 اثز هتَکلَپزاهیذ ٍ دٍهپزیذٍى در کٌتزل تَْع را تَضیح دّذ. (5

آؽٌبیی ثب ضذ ػفًَی کٌٌذُ  13

 ّبی رایج

 ز الکل ثِ ػٌَاى یک ضذ ػفًَی کٌٌذُ رایج را تَضیح دّذ.اث (1

 اثز ثتبدیي ثِ ػٌَاى یک ضذ ػفًَی کٌٌذُ رایج را تَضیح دّذ. (2

 اثز عبٍلي ثِ ػٌَاى یک ضذ ػفًَی کٌٌذُ رایج را تَضیح دّذ. (3

ثیَْػ آؽٌبیی ثب دارٍّبی  14

 کٌٌذُ

 داؽتِ ثبؽذ. ثیَْػ کٌٌذُآؽٌبیی کبفی ثب دارٍّبی  (1

داؽتِ  ثیَْػ کٌٌذُثز کبرثزدّبی اصلی دارٍّبی  ظ کبهللتغ (2

 ثبؽذ.

ثیَْػ تغلظ کبهل ثز ػَارض جبًجی ٍ هٌغ هصزف دارٍّبی   (3

 داؽتِ ثبؽذ. کٌٌذُ

 

 ًگْذاری همزراتآؽٌبیی ثب  15

 دارٍّبی همزرات دارٍّب،

  کٌتزل تحت ٍ عوی

 ( آؽٌبیی کبفی ثب همزرات ًگْذاری دارٍّب داؽتِ ثبؽذ1

 بی عوی ٍ تحت کٌتزل را ثیبى کٌذ( همزرات دار2ٍّ

( ػٌبٍیي ٍ لیغت ًبهْبی تجبری ٍ هصغلح دارٍّبی عوی ٍ تحت 3

 کٌتزل را ؽزح دّذ
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اػصبة  آؽٌبیی ثب دارٍّبی 16

 ٍ رٍاى

 ( هکبًیغن دارٍّبی اػصبة ٍ رٍاى در ثذى را تَضیح دّذ1

 ( کبرثزدّبی ثبلیٌی دارٍّبی اػصبة ٍ رٍاى را تَضیح دّذ.2

 جبًجی ایي دارٍّب را ؽزح دّذ( ػَارض 3

آؽٌبیی ثب دارٍّبی غذد  17

 درٍى ریش

 ( هکبًیغن دارٍّبی هَثز ثز عیغتن غذد درٍى ریش را ثیبى کٌذ1

 ( کبرثزد ّبی ثبلیٌی ایي دارٍّب را ثیبى کٌذ2

 ( ػَارض جبًجی ایي دارٍّب را ؽزح دّذ 3

 

 اطالعات تکمیلی ي قًاویه درس:

 ًوزُ خَاّذ داؽت. 12ًوزُ ٍ پبیبى تزم  8یبى تزم اهتحبى ه وحًٌ ارزضیاتی

 داًؾجَیبى هَظفٌذ ثِ هَلغ عز کالط حبضز ثبؽٌذ.*  حضًر ي غیاب ي يظایف فراگیران

 * هؾبرکت فؼبل در کالط

 * تَجِ ثِ هغبلت هغزح ؽذُ

 * پبعخ ثِ عَاالت ؽفبّی یب کَئیش کالعی

، عجك * در صَرتی کِ تؼذاد غیجت ّب ثیؼ اس حذ هجبس ثبؽذ

 لَاًیي آهَسؽی ثزخَرد خَاّذ ؽذ.

 

 

 مقررات درس ي اوتظارات از داوطجً:

 تَجِ ثِ هفَْهی ثَدى درط در ایي درط اس داًؾجَیبى اًتظبر هی رٍد همزرات سیز را رػبیت ًوبیٌذ: ثب

 در ّوِ جلغبت حضَر یبفتِ ٍ ثب دلت در هغبلت، اؽکبالت خَد را هغزح ًوبیٌذ. -1

 لؼِ ؽَد.هٌبثغ درط هغب -2



7 
 

 

 سىجص ي ارزضیاتی

 ساعت تاریخ ومرٌ ريش آزمًن آزمًن

 هیبى تزم
عَاالت تؾزیحی ٍ 

 هغئلِ
 ٍعظ تزم 8

11-8 

 پبیبى تزم
عَاالت تؾزیحی ٍ 

 هغئلِ
 پبیبى تزم 12

11-8 

 

 

 

 


