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 داًطکذُ پسضکی: هرکس/ داًطکذُ

 فیسیَلَشی: گرٍُ آهَزضی

  Course Planعرح درس دٍرُ 

 هطخػات فراگیراى هطخػات درس

 :هرکس آهَزضی درهاًی/ داًطکذُفیسیَپاتَلَزی تیواریْای ریِ : ػٌَاى ٍاحذ درسی

 پسضکی هَلکَلی: رضتِ تحػیلیًظری :  ًَع ٍاحذ درسی

 دکتری تخػػی: هغقغ تحػیلی :کارٍرزی :کارآهَزی : ػولی : ًظری تؼذاد ٍاحذ

 تؼذاد ساػت       
: ًظری

10 
 :کارٍرزی :کارآهَزی 2: ػولی

ترم 

 تحػیلی
 سایر کارٍرز کارآهَز

    دٍم:   پیطٌیاز 21: کذ درس

 :سایر: سایر

 هطخػات هسؤل درس

 فیسیَلَشی: رضتِ تحػیلی  دکتر هحسي ػلیپَر :ًام ٍ ًام خاًَادگی

 استاد :رتثِ ػلوی Ph.Dدکتری تخػػی : هقغغ تحػیلی

 09125417521:ضوارُ تواس
: پست الکترًٍیک

mohsen26@zums.ac.ir 

 داًطکذُ پسضکی   :هحل کار

 دکتر هحسي ػلیپَر:  (هذرساى)ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرس
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 :تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ :تاریخ تذٍیي عرح درس :ًحَُ ترگساری دٍرُ

 ترکیثی هجازی حضَری 
تاریخ  

ضوارُ جلسات تازًگری 

: ضذُ

    1398 98اردیثْطت  

اّذاف آهَزضی 

 سیستن تٌفس در حذ آضٌایی تا کلیات فیسیَلَشی ریِ تا تکیِ تر فیسیَپاتَلَزیآهَزش -  1: ّذف کلی

تیواریْای سیستن تٌفس جْت اّذاف کارتردی 

  قادر تاضٌذ (اى)در پایاى ترًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیر: (رفتاری)اّذاف اختػاغی: 

 حیغِ ضٌاختی : 

  را تیاى کٌذکلیات ساختار ٍ کارکرد هجاری تٌفسی. 

  حجن ّا ٍ ظرفیتْای هختلف ریَی را تا ّن هقایسِ کردُ ٍ هقادیر ػذدی آًْا، ٍ رٍاتظ تیي آًْا را

 .تٌَیسذ

 ِتغییرات فطار سْوی گازّای تٌفسی تِ ّوراُ تَْیِ ٍ  را تا تَجِ تِ  رًٍذ تثادالت گازی در ری

 . جریاى  را تحلیل کردُ ٍ تا رسن ضکل ًطاى دّذ

 ّوراُ تا چگًَگی ادم ریِ  تَضیح دّذ را ضرح دادُ ٍ تَزیغ تَْیِ در ریِ راگردش خَى ریَی  

 تطریح ًوایذًقص سیستن تٌفس را در تٌظین تؼادل اسیذ ٍ تاز  

  کلیاتCOPD را تا ررک هثال ضرح دادُ ٍ از تیواریْای Restrictiveتویس دّذ  

 درهاى تیواری آسن تیاى ًوایذػلل، ػالئن، رٍضْای تطخیع ٍ  

 درهاى تیواری آهفیسم ضرح دّذػلل، ػالئن، رٍضْای تطخیع ٍ  
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 درهاى تیواری ترًٍطیت را تَضیحػلل، ػالئن، رٍضْای تطخیع ٍ  

 درهاى پٌَهًَی ٍ پلَریت را  تَضیح دّذػلل، ػالئن، تطخیع ٍ  

 درهاى تیواری آهثَلی ریِ تحث کٌذدر هَرد ػلل، ػالئن، تطخیع ٍ . 

 هکاًیسم ّای دفاػی ریِ را در تراتر اتتالی تِ ػفًَت ضرح دّذ 

 تیواری سل آضٌا ضذُ، ػلل ػالئن، تطخیع، پیطگیری ٍ ًحَُ درهاى آًرا تیاى کٌذتا فیسیَپاتَلَزی  .

 

 حیغِ ػاعفی: 

 در جریاى تذریس تا عرح سَال ٍ پاسخ تِ سَاالت هغرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ. 

  ِػالٍُ تر هغالة تذریس ضذُ در کالس، ػالقِ هٌذی خَد را جْت هغالؼات تکویلی ٍ کارتردی ٍ ارائ

 .آى در کالس ًطاى دّذ

 احساس کٌذ کِ هغالة الزم را فرا گرفتِ ٍ تا رضایتوٌذی تِ هرحلِ تؼذی ٍارد هی ضَد .

 

 حیغِ رٍاًی حرکتی: 

  هؼایٌات فیسیکی ٍ تست ّای الزم در هحذٍدُ درس فیسیَپاتَلَشی جْت ارزیاتی ػولکرد سیستن

 .تٌفس ٍ تطخیع تیواریْای هرتَط تِ سیستن تٌفس را اًجام دّذ

 تا تکیِ ترداًص ّای پایِ از جولِ فیسیَلَشی در ارتثاط تا هکاًیسم تیواریْای ریِ  ایذُ پردازی کٌذ 

 

. 



4 
 

 :رٍش ّای تذریس

ایفای                                                                                                                                                                         تحث گرٍّی                                                                                                                                                                        پرسص ٍ پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخٌراًی

ضثیِ سازی ضذُ             تیوار                                                                                                       کارگاُ آهَزضی                                                                                                                 ًوایص ػولی                                                                                                                                                                                                                        ًقص

                                                                                             Bedside teaching                                  

    :               (تٌَیسیذ ) سایر

: هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

  ٍایت تَرد –اسالیذ پاٍرپَیٌت 

 

: (حیي تذریس)تجارب یادگیری 

استفادُ از ٍسایل کوک آهَزضی 

تطَیق داًطجَ تِ عرح سَال ٍ هطارکت در تذریس 

 سَال کردى از داًطجَ در جریاى تذریس

 

: (تؼذ تذریس )تکالیف یادگیری

جستجَ ٍ یافتي پاسخ سَاالت هغرح ضذُ در کالس ٍ تحلیل آًْا تا رجَع تِ هٌاتغ رٍز 

 

 ضَاتظ آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

هطارکت فؼال ٍ پَیا در فرایٌذ -   رػایت ًظن ٍ اًظثاط ٍ هسائل اخالقی –حضَر تِ هَقغ در کالس :  اًتظارات

 .انجام تکالیف خواسته شده تذریس 

آزادی کاهل در خػَظ ارائِ ّر گًَِ سَال، پیطٌْاد ٍ -  خرٍج از کالس در غَرت ًیاز ٍ ضرٍرت :  هجازّا
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 یا اًتقاد در ارتثاط تا درس تِ هٌظَر ارتقاء کیفیت آهَزش 

 ػذم استفادُ از هَتایل :  هحذٍدیتْا

(: ػرغِ/تالیٌی/آزهایطگاّی/درٍس ػولی)تَغیْْای ایوٌی 

 

 :  هٌاتغ کوکی .    ًَیسٌذُ پرٍفسَر گایتَى–فیسیَلَشِی پسضکی : فْرست هٌاتغ درسی

Harrisons         Principles               of              Internal Medic 

 :رٍش ارزیاتی

 هطاّذُ ػولکرد

 (چک لیست) 

 هػاحثِ 

 (ضفاّی )
     آزهَى کتثی

  

ػیٌی تطریحی 

گستردُ 

پاسخ 

 

کَتِ پاسخ 

 

چٌذ گسیٌِ ای 

 
غلظ / غحیح جَرکردًی 

 : ( ًور20ُاز  )تارم تٌذی ًورُ 

 .( هی تاضذ10، تراتر 20ًورُ قثَلی از  )   

 ًورُ 2تا :اًجام تکالیف ػولی ٍ پرٍشُ 3تا :هطارکت کالسیًورُ :    حضَر ٍ غیاب کالسی

 15:  اهتحاى پایاى ترم: اهتحاى هیاى ترم: کَئیس

: سایر هَارد
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جذٍل زهاًی ارائِ  درس فیسیَپاتَلَشی تریِ 

ضوارُ 

 جلسِ

رٍش 

ارائِ 
رٍز 

 تاریخ

 ارائِ 

ساػت 

 ارائِ 
 ػٌَاى جلسِ 

هذرس 

  (هذرساى)

و ریهکلیات ساختار و کارکرد هجاری تنفسی  8-10 22/3/98 چهارضنبه حضوری 1  

، تبادل گاز در ریه حجوها و ظرفیتهای ریوی  

 دکتر علیپور

27/3/98 دوضنبه حضوری 2 ادم ریه،  تهویه و جریاى خوى، نقص سیستن تنفس در تنظین  12-10 

 تعادل اسید و باز

 دکتر علیپور

4/4/98 سه ضنبه حضوری 3  دکتر علیپور فیسیوپاتولوشی پنوهونی، پلوریت، برونطیت، آسن و آهفیسم  12-10 

10/4/98 دوضنبه حضوری 4  دکتر علیپور هبولی ریه آ،گردش خوى ریه،  10-8 
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17/4/98 دوضنبه حضوری ، توهور های ریه بیواری سلفیسیوپاتولوزی 10-8   دکتر علیپور 

 


