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زاًطکسُ پسضکی : هرکس/ زاًطکسُ

 فیسیَلَشی: گرٍُ آهَزضی

  Course Planعرح زرس زٍرُ 

 هطرػبت فراگیراى هطرػبت زرس

 :هرکس آهَزضی زرهبًی/ زاًطکسُفیسیَلَزی تٌفس : ػٌَاى ٍاحس زرسی

 پسضکی: رضتِ تحػیلیاذتػبغی اججبری :  ًَع ٍاحس زرسی

 تؼساز ٍاحس
: ًظری

59./ 

: ػولی

06./ 
 زکترای حرفِ ای: هغقغ تحػیلی :کبرٍرزی :کبرآهَزی

 تؼساز سبػت       
: ًظری

10 
 :کبرٍرزی :کبرآهَزی 2: ػولی

ترم 

 تحػیلی
 سبیر کبرٍرز کبرآهَز

    :   پیطٌیبز :کس زرس

 :سبیر: سبیر

 هطرػبت هسؤل زرس

 فیسیَلَشی: رضتِ تحػیلی  زکتر هحسي ػلیپَر :ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

 استبز :رتجِ ػلوی Ph.Dزکتری ترػػی : هقغغ تحػیلی

 09125417521:ضوبرُ توبس
: پست الکترًٍیک

mohsen26@zums.ac.ir 

 زتٌطکسُ پسضکی   :هحل کبر

 زکتر هحسي ػلیپَر:  (هسرسبى)ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسرس
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 :ثبزًگری ثر اسبس ًیبز جبهؼِ :تبرید تسٍیي عرح زرس :ًحَُ ثرگساری زٍرُ

 ترکیجی هجبزی حضَری 
تبرید  

ضوبرُ جلسبت ثبزًگری 

: ضسُ

      

اّساف آهَزضی 

آضٌبیی ٍ ارتقبء سغح زاًص زاًطجَیبى  زر ذػَظ ػولکرزّبی هرتلف سیستن تٌفس  -  1: ّسف کلی

 زرک اّویت کبرکرز سیستن تٌفس ثرای اّساف کبرثرزی- 2

  قبزر ثبضٌس (اى)زر پبیبى ثرًبهِ آهَزضی، اًتظبر هی رٍز فراگیر: (رفتبری)اّساف اذتػبغی: 

 حیغِ ضٌبذتی : 

  ًُبحیِ هجبزلِ کٌٌسُ گبز را ثب ّن  (فضبی هرزُ تطریحی )سبذتبر ٍ کبرکرز ًبحیِ ّسایت کٌٌس ٍ

 هقبیسِ کٌس

  فطبر را زر ریِ ّب  ثب تَجِ ثِ تغییرات فطبر جٌت ٍ ریِ زر جریبى زم ٍ ثبززم رسن –هٌحٌی حجن 

 .کرزُ ٍ ضرح زّس

 کوپلیبًس ریِ را تؼریف کرزُ، ػَاهل هَثر ثر آى را تحلیل ًوَزُ ٍ آًرا از ذبغیت ارتجبػی تویس زّس. 

  حجن ّب ٍ ظرفیتْبی هرتلف ریَی را ثب ّن هقبیسِ کرزُ ٍ هقبزیر ػسزی آًْب، ٍ رٍاثظ ثیي آًْب را

 .ثٌَیسس

 ِتغییرات فطبر سْوی گبزّبی تٌفسی از هحیظ ثیرٍى،سراسر را ثب تَجِ ثِ  رًٍس تجبزالت گبزی زر ری

سیستن ضریبًی تب زاذل سلَلْب، سراسر سیستن ٍریسی، ریِ ٍ َّای ثبززهی را تحلیل کرزُ ٍ ثب رسن 

 . ضکل ًطبى زّس

 تَضیح زّس ٍ ثرًٍطی را ضرح زازُ ٍ تَزیغ تَْیِ زر ریِ راگرزش ذَى ریَی  
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 ػلل ضبیغ ازم ریَی را ثِ تفػیل ضرح زازُ ٍ زر هَرز آى ثحث کٌس.. 

 را ضرح زّسرٍضْبی اًتقبل گبزّبی تٌفسی زر ذَى ٍ ػَاهل هَثر ثر آى  

 ضیویبیی تٌفس را ثب رسن ضکل ثِ تفضیل تطریح ًوبیسػػجی  تٌظین ٍ 

 ثیوبریْبی اًسسازی ریِ ٍ ثیوبریْبی ، ضوي تؼریف اغغالحبت ثبلیٌی رایج  هرثَط ثِ سیستن تٌفسی

.  ًوبیسهحسٍز کٌٌسُ ریِ را از ّن تویس زازُ ٍ زر ثبرُ آًْب ثحث

 

 حیغِ ػبعفی: 

 زر جریبى تسریس زر ذػَظ کبرثرز ثبلیٌی ّر هجحث عرح سَال ًوَزُ ٍ هطبرکت فؼبل زاضتِ ثبضس. 

  ِػالٍُ ثر هغبلت تسریس ضسُ زر کالس، ػالقِ هٌسی ذَز را جْت هغبلؼبت تکویلی ٍ کبرثرزی ٍ ارائ

 .آى زر کالس ًطبى زّس

 فؼبل زر ًگبرش گسارش کبر هرثَط ثِ تست ّبی غَرت گرفتِ زر کالس  ػالقِ هٌسی ٍ هطبرکت 

 .زاضتِ ثبضس

 احسبس کٌس کِ هغبلت الزم را فرا گرفتِ ٍ ثب رضبیتوٌسی ثِ هرحلِ ثؼسی ٍارز هی ضَز .

 

 حیغِ رٍاًی حرکتی: 

  هؼبیٌبت فیسیکی الزم زر هحسٍزُ زرس فیسیَلَشی جْت ارزیبثی ػولکرز سیستن تٌفس ٍ تطریع

 .ثیوبریْبی هرثَط ثِ سیستن تٌفس را اًجبم زّس

  اجساء هرتلف زستگبُ اسپیرٍهتر را ثِ غَرت ػولی ًطبى زازُ ٍ چگًَگی کبرکرز آًْب را تَضیح

 .زّس

  ِحجوْب ٍ ظرفیت ّبی ریَی را ثب استفبزُ از زستگبُ اسپیرٍهتر اًسازُ گرفتِ، هقبزیر آًْب را هحبسج
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 ًوَزُ ٍ تحلیل ًوبیس

  حجن ثبززهی سریغ زر ثبًیِ اٍل(FEV1)  را اًسازُ گیری کرزُ، هحبسجِ ًوَزُ ٍ تغییرات آى را زر

 ثیوبریْبی هحسٍز کٌٌسُ ٍ هسسٍز کٌٌسُ ریِ تحلیل ًوبیس

 

. 

 :رٍش ّبی تسریس

ایفبی                                                                                                                                                                         ثحث گرٍّی                                                                                                                                                                        پرسص ٍ پبسد                                                                                                                                                                                                                               سرٌراًی

ضجیِ سبزی ضسُ             ثیوبر                                                                                                       کبرگبُ آهَزضی                                                                                                                 ًوبیص ػولی                                                                                                                                                                                                                        ًقص

                                                                                             Bedside teaching                                  

    :               (ثٌَیسیس ) سبیر

: هَاز ٍ ٍسبیل آهَزضی

 اسپیرٍلت-  زستگبُ اسپیرٍهتر – ٍایت ثَرز –اسالیس پبٍرپَیٌت 

 

: (حیي تسریس)تجبرة یبزگیری 

تطَیق زاًطجَ ثِ عرح سَال ٍ هطبرکت زر تسریس 

 سَال کرزى از زاًطجَ زر جریبى تسریس

 

: (ثؼس تسریس )تکبلیف یبزگیری

جستجَ ٍ یبفتي پبسد سَاالت هغرح ضسُ زر کالس ٍ تحلیل آًْب ثب رجَع ثِ هٌبثغ هؼرفی ضسُ 
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 ًگبرش گسارش کبر هغبثق ثب اغَل ٍ تحلیل ٍ تغجیق ًتبیج حبغل از کبر ػولی ثب هغبلت تئَری فرا گرفتِ ضسُ

 ضَاثظ آهَزضی ٍ سیبست ّبی هسرس

هطبرکت فؼبل ٍ پَیب زر فرایٌس -   رػبیت ًظن ٍ اًظجبط ٍ هسبئل اذالقی –حضَر ثِ هَقغ زر کالس :  اًتظبرات

 آهبزُ ثَزى کالس زر سبػت هقرر ثِ ّوکبری ًوبیٌسُ – پبسد ثِ سَاالت هغرح ضسُ زر کالس –تسریس 

 هطبرکت فؼبل زر ًگبرش گسارش کبر هرثَط ثِ ثرص ػولی- کالس ٍ آهَزش زاًطکسُ 

آزازی کبهل زر ذػَظ ارائِ ّر گًَِ سَال، پیطٌْبز ٍ -  ذرٍج از کالس زر غَرت ًیبز ٍ ضرٍرت :  هجبزّب

 یب اًتقبز زر ارتجبط ثب زرس ثِ هٌظَر ارتقبء کیفیت آهَزش 

 ػسم ٍرٍز ٍ ذرٍخ – هوٌَػیت ذَرزى ٍ آضبهیسى  زر حیي آهَزش –ػسم استفبزُ از هَثبیل :  هحسٍزیتْب

 زر جریبى آهَزش

(: ػرغِ/ثبلیٌی/آزهبیطگبّی/زرٍس ػولی)تَغیْْبی ایوٌی 

استفبزُ غحیح ٍ هراقجت از زستگبّبی هَرز استفبزُ تحت -  استفبزُ از رٍپَش سفیس زر توبم عَل کالس 

ًظر کبرضٌبس 

هوٌَػیت ّر گًَِ زذل ٍ تػرف ٍ استفبزُ از سبیر ٍسبیل هَز زر آزهبیطگبُ ثسٍى اجبزُ 

فیسیَلَشی پسضکی :  هٌبثغ کوکی .    ًَیسٌسُ پرٍفسَر گبیتَى–فیسیَلَشِی پسضکی : فْرست هٌبثغ زرسی

 گبًًَگ

 

 :رٍش ارزیبثی

 هطبّسُ ػولکرز

 (چک لیست) 

 هػبحجِ 

 (ضفبّی )
     آزهَى کتجی

  

ػیٌی تطریحی 

گسترزُ 

پبسد 
چٌس گسیٌِ ای کَتِ پبسد 

 
غلظ / غحیح جَرکرزًی 
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 : ( ًور20ُاز  )ثبرم ثٌسی ًورُ 

 .( هی ثبضس10، ثراثر 20ًورُ قجَلی از  )   

 ًورُ 2تب :اًجبم تکبلیف ػولی ٍ پرٍشُ  ًورُ 2تب :هطبرکت کالسیًورُ :    حضَر ٍ غیبة کالسی

 18:  اهتحبى پبیبى ترم: اهتحبى هیبى ترم: کَئیس

: سبیر هَارز
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جسٍل زهبًی ارائِ  زرس فیسیَلَشی تٌفس 

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

ارائِ 
رٍز 

 تبرید

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 ػٌَاى جلسِ 

هسرس 

  (هسرسبى)

(هقسهبت ٍ هکبًیک تٌفس )فیسیَلَشی تٌفس  8-10 19/8/98 ضٌجِیک حضَری 1  زکتر ػلیپَر 

25/8/98 یکطٌجِ حضَری 2 حجوْب ٍ ظرفیتْبی ریَی- کوپلیبًس ریِ  10-8   زکتر ػلیپَر 

26/8/98 ضٌجِ حضَری 3  زکتر ػلیپَر زیفَزیَى گبزّب از ٍرای غطبی تٌفسی 10-8 

2/9/98 یکطٌجِ حضَری 4 تَْیِ ٍ جریبى ذَى- گرزش ذَى ریَی  10-8   زکتر ػلیپَر 

5 

 

3/9/98 ضٌجِ حضَری  زکتر ػلیپَر  تٌظین تٌفس–چگًَگی اًتقبل گبزّب زر ذَى  10-8 

25/8/98 ضٌجِ حضَری 7  زکتر ػلیپَر  گرٍُ الف–اًسازُ گیری حجوْب ٍ ظرفیت ّبی ریَی  14-12 
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28/8/98 ضٌجِ حضَری  زکتر ػلیپَر  گرٍُ ة–اًسازُ گیری حجوْب ٍ ظرفیت ّبی ریَی  14-12 

 


