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   عمومی دکتري – پزشکی :تحصیلی مقطع و رشته
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 :درس شرح
هاي  شاخه از یکی بعنوان )زا بیماري هاي ارگانیسم و عوامل از ناشی بیماریهاي(عفونی  بیماریهاي

 زودرس، تشخیص اهمیت بدن، مختلف درگیري ارگانهاي امکان سبب به داخلی طب پراهمیتمهم و 

 از دیگر، بیماریهاي از بسیاري تشخیص افتراقی در گرفتن قرار و موارد اکثر در بودن درمان قابل

 در الزم توانایی کسب به منظور پزشکی دانشجویان دلیل همین به .هستند برخوردار خاصی اهمیت

و نحوه مراقبت این  با آنها پیشگیرانه و درمانی برخورد عفونی، بیماریهاي موقع به و صحیح تشخیص
 مبانی با است الزم آنها، خانواده و بیماران به علمی هاي مشاوره ارانه توانمندي داشتن نیز بیماران و

 انواع حاضر، درسی مجموعه در بنابراین . شوند عفونی آشنا بیماریهاي انواع تئوریک و متعاقباً عملی

 به مختلف ابعاد از است، ضروري و الزم   (GP)پزشک عمومی  یک که براي حدي در عفونی بیماریهاي

  .نظري شرح داده می شود درس جلسه..........قالب در و زیر شرح
 ابعاد از عفونی بیماریهاي تئوریک مبانی با آشنایی (instruction objective ):درس کلی هدف

  شده ارائه هاي رفرانس اساس بر و مختلف
 رود دانشجو می انتظار آموزشی هبرنام این پایان در(learning Outcome ):  آموزش پیامدهاي
  :بتواند

  
 :بتواند دانشجو

 .کند بیان را بحث مورد عفونی بیماري هر به مربوط و مرسوم تعاریف و اصطالحات .1

 .دهد توضیح را نظر مورد عفونی بیماري) اتیولوژي( بیماریزا عامل .2

 .بداند را عفونی بیماري جغرافیائی توزیع و اپیدمیولوژي .3

 .نماید ذکر بحث، مورد عفونی بیماري هر مورد در را بیماریزا عامل انتقال راههاي .4

 .ببرد نام را عفونی بیماري ساز زمینه عوامل و خطر فاکتورهاي .5

 .دهد شرح را عفونی بیماري پاتوژنز .6

 .دهد توضیح عفونی، بیماري کنترل و بروز در را ایمنی سیستم نقش .7

 .دهد شرح را بحث مورد عفونی بیماریهاي از یک هر بالینی تظاهرات .8

 .ببرد نام را عفونی بیماري هر به مشکوك بیمار بالینی معاینه و حال شرح اخذ در مهم نکات .9

 .کند بیان را عفونی بیماري رادیولوژیک و آزمایشگاهی هاي یافته .10
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 .دهد توضیح را بحث مورد عفونی بیماري عوارض .11

 .بداند عفونی، بیماري هر در را قطعی تشخیص نحوه .12

 .ببرد نام عفونی، بیماري هر مورد در را افتراقی تشخیصهاي .13

 .دهد شرح را عفونی بیماري هر براي مناسب حمایتی و اختصاصی درمانی تدابیر و رویکرد .14

 .بشناسد را عفونی بیماري هر در استفاده مورد داروهاي مهم عوارض .15

 .نماید توصیف را عفونی بیماریهاي برخی کنترل در جراحی اقدامات نقش .16

 .نماید ذکر را عفونی بیماري بستري و سرپایی درمان اندیکاسیونهاي .17

 میزبان این در مناسب درمانی انتخاب نیز و حاملگی دوران در مهم عفونی بیماریهاي عوارض .18

 .دهد توضیح را خاص

 .نماید بیان عفونی بیماري هر در را پیشگیرانه راهکارهاي .19

 .بداند را عفونی بیماري هر از انتظار پیش آگهی و پیامد مورد .20
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  احمد رضا مبینطرح درسی دکتر 

  نفر 20- 30 :تعداد دانشجو  بیماریهاي عفونی :نام درس

  ساعت 2 :مدت کالس  نیمسال   :ترم

  Sepsis :درس  عنوان
 از و باالست مورتالیتی با عفونی بیماریهاي خطیرترین جزء سپتیک شوك و سمی سپتی: مقدمه و توجیه

 منظور به تئوریک کافی اطالعات پزشکی دانشجویان تمام است الزم لذا. رود بشمار می طب اورژانس موارد
  .باشند آن، داشته با اولیه برخورد و تشخیص

  :   )instruction objective( هدف کلی
 نحوه و آزمایشگاهی و بالینی تظاهرات پاتوفیزیولوژي، کننده، مستعد عوامل با پزشکی دانشجویان آشنایی 

 بهبود و زودرس تشخیص توانمندي کسب منظور به سپتیک، شوك و سمی سپتی دچار بیمار با برخورد
   بیماران

       : (Special objectives & learning outcome) آموزشی پیامدهاي و اختصاصی هدفا
 :اول بخش

 .کند بیان را سمی سپتی به مربوط تعاریف .1
 .دهد توضیح را سمی سپتی به کننده مستعد عوامل .2
 و موضعی پاسخ و بدن در میکروب شناسایی مکانیسم شامل سمی سپتی پاتوفیزیولوژي .3

 .دهد شرح اجماالً را آن به میزبان سیستمیک
 .دهد توضیح را سمی سپتی بالینی تظاهرات .4
 .دهد توضیح را) خونی عصبی، کلیوي، تنفسی، قلبی،( سمی سپتی مهم عوارض .5
 .نماید بیان را سمی سپتی آزمایشگاهی هاي یافته .6
  :دوم بخش
 .ببرد نام را سمی سپتی مهم افتراقی تشخیصهاي .1
 .ببرد نام را سپتیک بیمار کنترل و برخورد در مهم اقدامات .2
 اسپلینکتومی نوتروپنیک، ایمنی، ضعف بدون بیماران سمی سپتی در مناسب بیوتیکی آنتی درمان .3

 .نماید بیان تفکیک به را تزریقی شده،اعتیاد
   .دهد شرح را سمی سپتی در شده توصیه حمایتی اقدامات .4
  ومهارتهاي ذهنی )Cognitive(شناختی  :اهداف حیطه

با استفاده از   Case کردن مطرح دانشجویان، با مباحثه و پاسخ و پرسش – سخنرانی  :روش آموزش
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  پاورپوینت

  دوره پایان در جواب کوتاه تشریحی سواالت و در بعضی موارد  (MCQ)اي  گزینه چند سواالت: ارزشیابی

  :نحوه ارائه درس
  دقیقه 10          :                            مقدمه

  دقیقه 45           :                       بخش اول
  دقیقه 10          :   پرسش و پاسخ و استراحت

  دقیقه 45        :                         بخش دوم
  دقیقه 5        :                         جمع بندي

  دقیقه 10           :      ارزشیابی با طرح سوال

  و وایت بورد )Power point(کامپیوتر    :امکانات

  درسنامه جامع بیماریهاي عفونی ،هاریسون و اسنشیل سیسیل :منبع
1. Longo DL, Fauci AS, Kasper. Harrison's principles of internal medicine. 

18th ed. New York: McGraw-Hill; 2012 
2. Goldman Lee, Andrew I. Schafer. Goldman's Cecil Medicine, 24th Edition. 

Philadelphia; Elsevier,Saunders; 2012. 
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  احمد رضا مبینطرح درسی دکتر 

  نفر 20- 30 :تعداد دانشجو  بیماریهاي عفونی :نام درس

  ساعت 2 :مدت کالس  نیمسال   :ترم

  دار تب بیماران با برخورد نحوهتب و   :درس  عنوان
 عفونی بیماریهاي به اختصاص حال درعین. است عفونی بیماریهاي تظاهر شایعترین تب : مقدمه و توجیه

 همراهی تب با نیز...  و ها بدخیمی و روماتولوژیک بیماریهاي جمله از دیگر از بیماریهاي بسیاري و نداشته
 اندازه به گاهاً بیمار FUO بعنوان پزشکی دانشجویان.  است پیچیده و پیش مشکل در تب علت یافتن. دارند

 با آشنایی ضمن است الزم عفونی طب در مباحث مهمترین از حد یکی تا گاهاً و ساده چرکی، فارنژیت
  شوند آشنا دار تب با بیماران اولیه برخورد نحوه با تب، پاتوفیزیولوژي
  :   )instruction objective( هدف کلی
 منظور به سرپائی و بستري بیماران در آن علل شایعترین نیز و آن مکانیسم و تب با پزشکی دانشجویان آشنایی
     .دار تب بیماران با هدفمند برخورد

       : (Special objectives & learning outcome) آموزشی پیامدهاي و اختصاصی هدفا
  :اول بخش
  .کند بیان را هیپرترمی از آن تفاوت و کند تعریف را تب .1
  .دهد توضیح ساده، بطور را بدن در حرارت تنظیم مکانیسم .2
  .دهد توضیح را عفونی بیماریهاي در تب مفید آثار .3
  .دهد شرح را تب مختلف الگوهاي .4
  .نماید بیان را نسبی تاکیکاردي و برادیکاردي موارد و قلب ضربانات با تب ارتباط .5
  .دهد توضیح خالصه بطور و بشناسد را هیپوترمی و هیپرترمی مهم موارد .6
  .ببرد نام را سرپائی بیماران در تب علل شایعترین .7
  .ببرد نام را بستري بیماران در تب شایع علل .8
  :دوم بخش
  .بداند را ایکتر با همراه تب مهم تشخیصهاي .1
  .ببرد نام را هپاتواسپلینومگالی با تب موارد اهم .2
  .کند ذکر بتواند را لنفادنوپاتی و تب علل مهمترین .3
  .ببرد نام را است همراه هوشیاري اختالل با که زمانی تب، اصلی دالیل .4
 .دهد توضیح) پیرتیک آنتی( است درمانی دخالت نیازمند که تب مضر موارد .5
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 . را شرح دهد FUO موارد از یک هر تعریف و بندي طبقه  .6
  .دهد ارائه آنها از یک هر مورد در مختصري توضیح و بداند را کالسیک FUOمهمترین موارد  .7
  ومهارتهاي ذهنی )Cognitive(شناختی  :اهداف حیطه

با استفاده از   Case کردن مطرح دانشجویان، با مباحثه و پاسخ و پرسش – سخنرانی  :روش آموزش
  پاورپوینت
  دوره پایان در جواب کوتاه تشریحی سواالت و در بعضی موارد  (MCQ)اي  گزینه چند سواالت: ارزشیابی

  :نحوه ارائه درس
  دقیقه 10          :                            مقدمه

  دقیقه 45           :                       بخش اول
  دقیقه 10          :   پرسش و پاسخ و استراحت

  دقیقه 45        :                         بخش دوم
  دقیقه 5        :                         جمع بندي

  دقیقه 10           :      ارزشیابی با طرح سوال

  و وایت بورد )Power point(کامپیوتر    :امکانات

  درسنامه جامع بیماریهاي عفونی ،هاریسون و اسنشیل سیسیل :منبع
  

1. Longo DL, Fauci AS, Kasper. Harrison's principles of internal medicine. 
18th ed. New York: McGraw-Hill; 2012 

2. Goldman Lee, Andrew I. Schafer. Goldman's Cecil Medicine, 24th Edition. 
Philadelphia; Elsevier,Saunders; 2012. 
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  احمد رضا مبینطرح درسی دکتر 

  نفر 20- 30 :تعداد دانشجو  بیماریهاي عفونی :نام درس

  ساعت 2 :مدت کالس  نیمسال   :ترم

  پیشگیري و درمان و تشخیص انتقال، راههاي پاتوژنز، اپیدمیولوژي، HIV/AIDS   :درس  عنوان
  : مقدمه و توجیه

 دهه سه از بیش اي تاریخچه که آن از ناشی اکتسابی ایمنی نقص سندرم بروز نهایتاً و HIVویروس  با عفونت 
 خاصی اهمیت از جهانی گسترش و پرخطر رفتارهاي با ارتباط بدلیل ندارد، ویروس این شناسائی از  بعد

 آن مالحظه قابل گسترش بینی پیش خصوص در )WHO(جهانی بهداشت سازمان هشدارهاي. است برخوردار
 موضوع اهمیت کشورمان، در آن انتقال الگوي تغییر بینی پیش و نزدیک آینده در خاورمیانه و غربی آسیاي در
 و عملکرد ورود، نحوه از کافی علمی اطالعات است الزم ضرورتاً پزشکی دانشجویان. است کرده مضاعف را

  .باشند داشته انسان بدن در ویروس این سرانجام
  :   )instruction objective( هدف کلی

 بدن در آن بیماریزائی و انتقال نحوه آن، اپیدمیولوژيHIV ویروس مشخصات با پزشکی دانشجویان آشنایی 
 ارائه و ارجاع بیماریابی، در مهارت کسب منظور به آن با درمانی و پیشگیرانه مقابله و تشخیص شیوه انسان،
      .اولیه اي مشاوره خدمات

       : (Special objectives & learning outcome) آموزشی پیامدهاي و اختصاصی هدفا
  :اول بخش
  . و اجزاي مختلف آن را بداند  HIVمورفولوژي ویروس  .1
  . در بدن را توضیح دهد HIVچرخه تکثیر ویروس  .2
  .و توزیع جغرافیایی آنها آشنا شود) ویروسگروه بندي و تیپ هاي مختلف (با هتروژنیسیتی  .3
  آشنا شود HIVعفونت ) توزیع جهانی، منطقه اي و شیوع کشوري(با آخرین اطالعات اپیدمیولوژیک  .4
  . و تغییرات سیستم ایمنی در جریان این عفونت را شرح دهد HIV/AIDSپاتوژنز  .5
  . را نامبرده و مشخصات و ریسکهاي هر یک را جداگانه توضیح دهد HIVراههاي انتقال ویروس  .6
  . را توضیح دهد HIVتظاهرات کلینیکی عفونت اولیه  .7
8. AIDS patient را تعریف کند .  
   . آشنا شود و بتواند اهم آنها را نام ببرد)  AIDSبیماري معرف (  AIDS defining diseaseبا  .9

. )  و موارد کاربرد هر یک را توضیح دهد) غربالگري، تست هاي اثباتی( HIVروشهاي تشخیص عفونت  .10
 . را نام ببرد HIVاندیکاسیون هاي بررسی بیمار از نظر عفونت  .11
  :دوم بخش
 بداند را رتروویروسی ضد داروهاي بندي طبقه .1
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 .را تعریف کند (HAART)درمان موثر و کامل رتروویروسی  .2
 .را بیان نماید) شرایظ اولیه و انتخاب بیمار(اصولی کلی درمان ضد رتروویروسی  .3
 .رژیم هاي درمانی معمول ضدرتروویروسی در دسترس در ایران را بداند .4
 .تحت درمان ضد رتروویروسی را توضیح دهد AIDSنحوه ارزیابی بیماران  .5
 .شکست درمان ضدرتروویروسی را تعریف کرده، مکانیسم آن و نحوه برخورد با آن را توضیح دهد .6
 اروهاي ضدرتروویروسی سالم در دوران حاملگی را نام ببردد .7
  .را توضیح دهد HIVراهکارهاي پیشگیري از انتقال عفونت  .8

  
  ومهارتهاي ذهنی )Cognitive(شناختی  :اهداف حیطه

با استفاده از   Case کردن مطرح دانشجویان، با مباحثه و پاسخ و پرسش – سخنرانی  :روش آموزش
  پاورپوینت
  دوره پایان در جواب کوتاه تشریحی سواالت و در بعضی موارد  (MCQ)اي  گزینه چند سواالت: ارزشیابی

  :نحوه ارائه درس
  دقیقه 10          :                            مقدمه

  دقیقه 45           :                       بخش اول
  دقیقه 10          :   پرسش و پاسخ و استراحت

  دقیقه 45        :                         بخش دوم
  دقیقه 5        :                         جمع بندي

  دقیقه 10           :      ارزشیابی با طرح سوال

  و وایت بورد )Power point(کامپیوتر    :امکانات

  درسنامه جامع بیماریهاي عفونی ،هاریسون و اسنشیل سیسیل :منبع
1. Longo DL, Fauci AS, Kasper. Harrison's principles of internal medicine. 

18th ed. New York: McGraw-Hill; 2012 
2. Goldman Lee, Andrew I. Schafer. Goldman's Cecil Medicine, 24th Edition. 

Philadelphia; Elsevier,Saunders; 2012. 
 

 


