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 بسمه تعالي

 

زشكيدانشكده پ -زاد اسالمي واحد نجف آبادآدانشگاه   

 1398 - 99سال تحصيلي    اول نيمسال

 

هاي آشنايي دانشجو با كليات درباره دانستني هاي پزشكي، تفسير برخي از واژه هاي پزشكي مربوط به بيماري  :هدف كلي

ادراري، اختالالت دستگاه گوارش و اختالالت وزن بدن، اختالالت دستگاه تنفس، اختالالت  -قلبي، اختالالت دستگاه تناسلي

 و عصبي و عوامل فيزيكي موثر بر سالمت بدنعروقي 

 اهداف رفتاري: از دانشجويان عزيز انتظار مي رود در پايان كالسها قادر باشند:

تاريخچه اي از كشف ميكروارگانيسم ها، واكسن، گردش خون، روشهاي تشخيص بيماري ها و شيوه هاي درماني   -

 را در چند جمله بيان كنند.

 شايع در پزشكي را با ذكر مثال بيان كنند.پيشوندها و پسوندهاي  -

 سالمت و بيماري را از ديدگاههاي مختلف تعريف نمايند. -

 مفهوم درد را در چند جمله تعريف نمايند . -

 مفهوم كلي سرطان و روش هاي درمان آن را بيان نمايند.  -

 تنفس را به همراه روشهاي درماني انها ليست نمايند. دستگاهبيماريهاي كلي  -

 شيوع آنها ليست نمايند.قلب و عروق را بر اساس  دستگاهبيماريهاي  -

 مشكالت شايع گوارشي را با تاكيد بر مراقبت نام ببرند. -

 صفراوي را طبقه بندي نمايند. دستگاهبيماري هاي كبد و  -

 مشكالت شايع ادراري را با روش درمان آنها توضيح دهند. -

كليات پزشكي نام درس:   
واحد 2 تعداد واحد:  

نظري نوع واحد:  
ي بهداشتكارشناسرشته تحصيلي: مقطع و   
تشريح و فيزيولوژي  پيشنياز :دروس   

2477تلفن داخلي دفتر:   
شنبهچهارساعات حضور در دفتر: شنبه تا   

آذربرزين دكتر مهرداد : مدرس  
آذربرزين مهرداد مسئول درس: دكتر  

E.mail: m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir 
  كالس : دانشكده پزشكيمكان 

شنبهيكروز كالس :   
  10:15-11:45 ساعت كالس :

12/8/1398امتحان ميان ترم:   
8:30ساعت  25/10/1398ترم: تاريخ امتحان پايان   
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 ر جداگانه در چند سطر شرح دهند.ي شايع را به طوهر يك از بيماري هاي عصب -

 شايع را همراه با روش درمان در چند سطر توصيف نمايند. بيماري هاي خوني -

:روش تدريس  

پرسش و پاسخ و بحث گروهي.سخنراني و    

وايت برد و ماژيك و نرم افزار پاورپوينت -وسايل كمك آموزشي: كتاب درسي  

 فعاليتهاي فراگيران:

موقع و فعال در تمام جلسات درسحضور فيزيكي به  -1  

شركت در پرسش و پاسخ و بحث گروهي -2  

پاسخ به سواالت درسي مطرح شده در كالس  -3  

:روش ارزشيابي  

                                       % نمره40امتحان ميان ترم        

% نمره60  امتحان پايان ترم        

  1385انتشارات بشري  -تاليف منير نوبهار و عباسعلي وفايي   -2و  1كليات پزشكي   منابع اصلي درس:

 انتشارات سمت   -منابع ديگر: كتاب جامع بهداشت عمومي تاليف اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور 
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 برنامه زمان بندي كالسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه روز تاريخ مبحث درسي

24/6/1398 و برخي اصطالحات پزشكي  آشنايي با تاريخچه پزشكي  
 1 يكشنبه

31/6/1398 تعريف سالمت و بيماري  
 2 يكشنبه

7/7/1398 سرطان و درمانهاي آن  
 3 يكشنبه

14/7/1398 ادامه مبحث سرطان  
 4 يكشنبه

21/7/1398 دستگاه تنفس  
 5 يكشنبه

28/7/1398 ادامه مبحث دستگاه تنفس  
 6 يكشنبه

5/8/1398 تعطيل رسمي  
 7 يكشنبه

12/8/1398 ***** امتحان ميان ترم  تا پايان دستگاه تنفس *****  
 8 يكشنبه

19/8/1398 عروقي –قلبي  دستگاه  
 9 يكشنبه

26/8/1398 عروقي –قلبي  دستگاهادامه مبحث   
 10 يكشنبه

3/9/1398 دستگاه خونساز  
 11 يكشنبه

10/9/1398 دستگاه خون ساز و بيماري هاي خون  
 12 يكشنبه

17/9/1398 مبحث دستگاه گوارش  
 13 يكشنبه

24/9/1398 ادامه بيماري هاي گوارشي  
 14 يكشنبه

1/10/1398 بيماري هاي دستگاه ادراري  15 يكشنبه 

8/10/1398 ادامه مبحث بيماري هاي دستگاه ادراري  
 16 يكشنبه

15/10/1398 عصبي دستگاهبيماري هاي   
 17 يكشنبه


