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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

   علوم بهداشتی و تغذيه گروه آموزشی:                                           بهداشت دانشکده:

 کارشناسی ارشد علوم تغذيه حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ندارد یش نیاز:پ   نظری د:نوع واح        2 واحد:تعداد         کلیات پزشکینام درس: 

 سالن كنفرانس مکان برگزاري: ----11-15---- :ساعت  شنبه  :روز                     زمان برگزاري كالس: 

 دکتر جزايری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دکتر جزايری مسئول درس:  7 تعداد دانشجویان:

 هید()لطفا شرح د شرح دوره:

 آشنایي دانشجویان با كلیات درباره دانستني هاي پزشکي

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 عفوني ،يكلیو ،ي عروقيقلب يمربوط به بیماریهاواژه هاي پزشکي بعد از گذراندن این واحد دانشجو باید قادر باشد 

، سیستم م ایمني، سیستم عصبي، سیستغدد درون ریز  ، ، دستگاه تنفسدستگاه گوارشاختالالت  روانپزشکي، و

 عوامل موثر بر سالمت را تفسیر كند. و تغذیه ايو  ماهیچه اي اسکلتي

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
مي و محورهاي اصلي برنامه را نشان است نسبت به اهداف كلي روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلي به اجزاي تخصصي شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصي اهداف بینابیني دهد.

 قلبي عروقي را تفسیر كند. يپزشکي مربوط به بیماریها يواژه هابرخي دانشجو باید قادر باشد  -1

 را تفسیر كند. كلیوي ياریهاپزشکي مربوط به بیم يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -2

 را تفسیر كند. عفوني يپزشکي مربوط به بیماریها يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -3

 را تفسیر كند. اختالالت گوارشيپزشکي مربوط  يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -4

 را تفسیر كند. ساختالالت دستگاه تنفپزشکي مربوط به  يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -5

 را تفسیر كند. غدد درون ریز يپزشکي مربوط به بیماریها يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -6

 را تفسیر كند. به سیستم عصبيپزشکي مربوط  يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -7

 را تفسیر كند. سیستم ایمنيپزشکي مربوط به  يباید قادر باشد برخي واژه ها دانشجو -8

 را تفسیر كند. اختالالت تغذیه ايپزشکي مربوط به  يباید قادر باشد برخي واژه ها دانشجو -9

 را تفسیر كند. عوامل موثر بر سالمتپزشکي مربوط به  يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -11

 را تفسیر كند. سیستم ماهیچه اي اسکلتيپزشکي مربوط به  يدانشجو باید قادر باشد برخي واژه ها -11

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ریزي شده   سخنراني

 (TBLیادگیري مبتني بر تیم)  (PBLیادگیري مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 ام دهد.هر جلسه را انجدانشجو تکالیف 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

 ------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد  پروژكتور اسالید خته و گچت وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد ---80---آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد ---10--شركت فعال در كالس     نمره درصد --10---انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردني         ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحي

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
Harrison’s Principles of Internal Medicine 

Andreoli and Carpenter’s Cecil Essentials of Medicine 

Medical terminology: An illustrated guide 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 

 

 استاد مربوط تاريخ عنوان مطالب جلسه

 يدكتر جزایر 1/7/96 بیماریها يه بندقطب ،يو بیمارمقدمه، اهداف درس، تعاریف سالمت  1

 دكتر جزایري 15/7/96  و پسوندها در پزشکيآشنایي با اصطالحات و پیشوندها  2

 دكتر جزایري 22/7/96 1عروقي -بیماریهاي قلبي 3

 دكتر جزایري 29/7/96 2عروقي -بیماریهاي قلبي 4

 ريدكتر جزای 7/8/96 بیماریهاي غدد درون ریز  5

 دكتر جزایري 13/8/96 عفونيبیماریهاي  6

 دكتر جزایري 21/8/96 خون و سیستم ایمنيبیماریهاي  7

 دكتر جزایري 27/8/96   عصبي روانپزشکيبیماریهاي  8

 دكتر جزایري 4/9/96 1بیماریهاي دستگاه گوارش  9

 دكتر جزایري 11/9/96 2بیماریهاي دستگاه گوارش  11

 دكتر جزایري 18/9/96 گاه تنفسبیماریهاي دست 11

 دكتر جزایري 25/9/96 اختالالت وزن 12

 دكتر رهیده 2/11/96 بیماریهاي كلیوي 13

 دكتر رهیده 9/11/96 اسکلتي -بیماریهاي دستگاه عضالني 14

 


