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  ّذف کلی درض: 

 فیضیَلَطی بیواسی پشفـاسی خَى ٍ سٍؿْای تـخیصیآؿٌا ًوَدى داًـجَ با  .1

 تـخیصْای افتشاقی .2

 اصَل اٍلیِ دسهاى .3

 دسهاى داسٍیی .4

 آؿٌایی با گشٍّْای اصلی داسٍیی .5
 

  ( جْت ّر جلعِ یک ّذف: )اّذاف کلی جلعات 

 آؿٌایی داًـجَیاى با فیضیَلَطی گشدؽ خَى .1

 آؿٌایی داًـجَیاى با فیضیَپاتَلَطی افضایؾ فـاسخَى .2

 آؿٌایی داًـجَیاى با پشفـاسی خَى اٍلیِ .3

 آؿٌایی داًـجَیاى با ػَاهل هحیطی هؤثش دس ایجاد پشفـاسی خَى اٍلیِ .4

 آؿٌایی داًـجَیاى با ػَاهل اسثی ایجاد پشفـاسی خَى اٍلیِ .5

 آؿٌایی داًـجَیاى با پشفـاسی خَى ثاًَیِ ٍ ػلل آى .6

 بیواس با پشفـاسی خَى آؿٌایی داًـجَیاى با هؼایٌات ٍ آصهایـات الصم دس هَسد .7

 آؿٌایی داًـجَیاى با اقذاهات تـخیصی تخصصی دس بیواس با پشفـاسی خَى .8

 آؿٌایی داًـجَیاى با ًحَُ گشفتي فـاسخَى دس بیواساى .9

 (اقذاهات غیش داسٍیی) آؿٌایی داًـجَیاى با اصَل اٍلیِ دسهاى پشفـاسی خَى  .10

 ًَیِآؿٌایی داًـجَیاى با سٍؿْای دسهاًی پشفـاسی خَى ثا .11

 ( ػَاسض داسٍ -دٍص داسٍ -ًحَُ تجَیض) آؿٌایی داًـجَیاى با داسٍّای اٍلیِ دس دسهاى پشفـاسی خَى  .12

 آؿٌایی داًـجَیاى با داسٍّای هؼوَل دس دسهاى پشفـاسی خَى .13

   فـاس خَى  :ػٌَاى درض
 هقطغ فیضیَپاتَلَطی –داًـجَیاى پضؿکی  :هخاطباى 

   ٍاحذ ًظشی 2  :تؼذاد ٍ ًَع ٍ احذ 

  ٍاحذ 2اص  09/0 :ظْن اظتاد 
لَم پایِ پضؿکی ع   :درض پیػ ًیاز 

 4/3/1401    :زهاى ارائِ درض 

         10/8-10/10  :ضالکظاػت  

 فلَؿیپ ایٌتشًٍـٌال کاسدیَلَطی – دکتش هصطفی بْشُ هٌذ :هذرض 
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  ِاّذاف ٍیصُ رفتاری بِ تفکیک اّذاف ّر جلع: 

 آشنبیی دانشجویبن بب فیسیولوشی گردش خون : 

 .باؿذ با ًحَُ گشدؽ خَى ٍ ػَاهل هؤثش دس ایجاد فـاسخَى طبیؼی آؿٌا ؿَد داًـجَ بایذ قادس  .1

 .با ػیؼتوْای ػصبی هؤثش دس ایجاد فـاسخَى طبیؼی ٍ ًحَُ افضایؾ فـاسخَى دس ٌّگام فؼالیت آؿٌا ؿَد  .2

 

 آؼٌایی داًؽجَیاى با فیسیَپاتَلَشی افسایػ فؽارخَى 

 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 
 .ایجاد ؿذُ دس ػیؼتن گشدؽ خَى سا دس بیواس با پشفـاسی خَى بیاى ًوایذتغییشات   .1

 .ػَاهل ػصبی کِ دس بیواس با پشفـاسی خَى اصکٌتشل فیضیَلَطیک خاسج ؿذُ اًذ بیاى ًوایذ  .2
 

 

 آشنبیی دانشجویبن بب پرفشبری خون اولیه 

 

 در پایاى داًؽجَ بایذ قادر باؼذ: 

 .ًوایذپشفـاسی خَى اٍلیِ سا تؼشیف   .1

 .ػَاهل هتؤثش دس ایجاد ٍ بشٍصػالئن پشفـاسی خَى اٍلیِ سا بیاى ًوایذ  .2
 

 ِآؼٌایی داًؽجَیاى با ػَاهل هحیطی هؤثر در ایجاد پرفؽاری خَى اٍلی 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 
 سا دس ایجاد پشفـاسی خَى ( ػیگاس –چاقی –اػتشع –ًحَُ فؼالیت  -هاًٌذ ػَاهل خَساکی)هؼائل اثش هحیطی  .1

 .فْویذُ باؿذ ٍ اثش اصالحی آًْا سا دس دسهاى پشفـاسی خَى بیاى ًوایذ

 

 ِآؼٌایی داًؽجَیاى با ػَاهل ارثی ایجاد پرفؽاری خَى اٍلی 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 
 .ًوایذًقؾ طًتیک ٍ ػَاهل فاهیلی ٍ خاًَادگی سا دس ایجاد پشفـاسی خَى بیاى  .1
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 (ػلل فؽار خَى ثاًَیِ . )آؼٌایی داًؽجَیاى با بیواریْایی کِ هیتَاًذ باػث افسایػ فؽارخَى ؼَد 

  در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .پشفـاسی خَى ثاًَیِ سا تؼشیف کٌذ .1

 .بیواسیْایی سا کِ باػث پشفـاسی خَى ثاًَیِ هیـًَذ ًام ببشد .2

 .سا بذاًذسٍؿْای دسهاًی ایي بیواسیْا  .3

 .پیگیشی بؼذی ایي بیواساى سا بیاى ًوایذ .4
 

 آؼٌایی داًؽجَیاى با هؼایٌات ٍ آزهایؽات الزم در هَرد بیوار با پرفؽاری خَى 

  در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .ًحَُ هؼایٌِ بیواساى با پشفـاسی خَى سا بیاى ًوایذ .1

 .اػضای هَسد تأکیذ دس ٌّگام هؼایٌِ سا بیاى ًوایذ .2

 .حَُ هؼایٌِ ّش ػضَ سا بیاى ًوایذى .3

 .آصهایـات پاساکلیٌیک کِ هَسد ًیاص بشای بشسػی ایي بیواس اػت سا رکش ًوایذ .4

 

 آؼٌایی داًؽجَیاى با اقذاهات تؽخیصی تخصصی در بیوار با پرفؽاری خَى 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .ًوایذ بیواساًی کِ ًیاص بِ اقذاهات تـخیصی تخصصی داسًذ تفکیک  .1

 .ٍ آًظیَگشافی سا بیاى ًوایذ MRI–صهاى دسخَاػت اػکي   .2

 

 آؼٌایی داًؽجَیاى با ًحَُ گرفتي فؽارخَى در بیواراى 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .دػتگاُ ٍ سٍؽ هٌاػب بشای گشفتي فـاسخَى سا بیاى ًوایذ .1

 .سٍؽ هٌاػب گشفتي فـاسخَى سا بیاى ٍ اجشا ًوایذ  .2

 .هٌاػب بشای گشفتي فـاسخَى سا بیاى ًوایذصهاى ٍ تشتیب  .3
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  (اقذاهات غیر دارٍیی) آؼٌایی داًؽجَیاى با اصَل اٍلیِ درهاى پرفؽاری خَى 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .اثش سطین غزایی سا دس دسهاى پشفـاسی خَى بیاى ًوایذ  .1

 .اثش کاّؾ ٍصى سا دس دسهاى پشفـاسی خَى بیاى ًوایذ  .2

 .اثش فؼالیت ٍسصؿی ٍ ًحَُ ٍسصؽ سا دس دسهاى پشفـاسی خَى بیاى ًوایذ  .3

 .ًقؾ ًوک سا دس دسهاى پشفـاسی خَى بیاى ًوایذ  .4

 .ًقؾ کٌتشل قٌذ خَى ٍ تشک ػیگاس سا دس دسهاى پشفـاسیخَى بیاى ًوایذ  .5

 .سطین غزایی هٌاػب بشای بیواس با پشفـاسی خَى سا بیاى ًوایذ .6

 

  رٍؼْای درهاًی پرفؽاری خَى ثاًَیِآؼٌایی داًؽجَیاى با 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .بیواسیْایی کِ باػث ایجاد پشفـاسی خَى ثاًَیِ هی ؿًَذ ًام ببشد .1

 .سٍؿْای تـخیص ایي بیواسیْا سا بلذ باؿذ .2

 .ًحَُ دسهاى ایي بیواسیْا سا بذاًذ .3

 .باؿذاثش دسهاى اٍلیِ سا بش پشفـاسی خَى بیواس دس دساص هذت بلذ  .4

 

  ( ػَارض دارٍ -دٍز دارٍ -ًحَُ تجَیس)آؼٌایی داًؽجَیاى با دارٍّای اٍلیِ در درهاى پرفؽاری خَى 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .تقؼین بٌذی پشفـاسی خَى سا بیاى ًوایذ  .1

 .صهاى ؿشٍع دسهاى غیش داسٍیی سا بیاى ًوایذ  .2

 .صهاى ؿشٍع دسهاى داسٍیی سا بیاى ًوایذ  .3

 .اثش فاسهاکَلَطیک داسٍّای ضذ فـاسخَى سا تَضیح دّذ  .4

 .گشٍّْای داسٍیی اصلی دس دسهاى پشفـاسی خَى سا بیاى ًوایذ  .5
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 آؼٌایی داًؽجَیاى با دارٍّای هؼوَل در درهاى پرفؽاری خَى 

 در پبیبن دانشجو ببید قبدر ببشد: 

 .گشٍّْای اصلی دسهاى پشفـاسی خَى سا رکش ًوایذ .1

 .داسٍّای ّش گشٍُ سا بیاى ًوایذ  .2

 .اثش داسٍیی ایي داسٍّا سا بیاى ًوایذ  .3

 .ًحَُ تجَیض ٍ دٍص داسٍیی سا بیاى کٌذ  .4

 .ػَاسض جاًبی ایي داسٍّا سا بیاى ًوایذ  .5
 

  ُهٌابغ هَرد اظتفاد: 
 Kasper ,fauci  et al , Harrison’s principle of internal medicine 2018 

 

  رٍغ تذریط: 

 ػخٌشاًی ّوشاُ با پشػؾ ٍ پاػخ 

 بحث گشٍّی 

 

  رظاًِ ّای کوک آهَزؼی : 

  ٍایت بَسد 

 ٍیذئَپشٍطکتَس 

 کاهپیَتش 

 ٍیظٍاالیضس 
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 :ًحَُ ارزؼیابی 
 

 سبعت تبریخ  نمره  روش آزمون آزمون
   2 چٌذ گضیٌِ ای  کَئیض 

   4 " آصهَى هیاى دٍسُ 

 30/8 21/03/1401 10 " آصهَى پایاى دٍسُ 

   2 " آصهَى پایاى ّش جلؼِ 
 

 

  َهقررات درض ٍ اًتظارات از داًؽج : 
 

 دس جلؼات تذسیغ حضَس هٌظن داؿتِ باؿذ. 

 دس ٌّگام تذسیغ بِ هطالب تَجِ کاهل داؿتِ باؿذ ٍ اص صحبت با دیگشاى پشّیض ًوایذ. 

 دس پشػؾ ٍ پاػخ گشٍّی ؿشکت ًوایذ. 

  ُهطالؼِ ًوایذهبحث تذسیغ سا اص هٌبغ هؼشفی ؿذ. 

 اص خشٍج بی هَسد اص کالع دس ٌّگام تذسیغ پشّیض ًوایذ. 

 اص ّوشاُ داؿتِ تلفي ّوشاُ پشّیض ًوایذ. 

 
 :دانشکده EDOنبم و امضبی مسئول                               : نبم و امضبی مدیر گروه                                :                  نبم و امضبی مدرس         

  :تبریخ ارسبل                                                 :          تبریخ ارسبل                               :                          تبریخ تحویل             

                                                                                                                      

 


