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  هبهبییگرٍّ آهْزغی: خرم آثبد ییّ هبهب یپرضتبر  داًػکذٍ:

                    ییهبهبًبپیْضتَ  یکبرغٌبض2ترم  ذصیلی:ت یرغتَ ّ هقغغ

 76-79تذصیلی ضبل اّلًیوطبل تذصیلی 

 3: ّادذ تؼذاد یزًبى ّ ًبثبرّر یوبری: ثیًبم ّادذ درض

 یًظر:ًْع ّادذ

(ثیوبریِبی داخلی ّ 1غیر عجیؼی)ثبرداری ّ زایوبى :بزیً عیپ

  (2جرادی در ثبرداری ّزایوبى)

 13-10ضبػت:  کػٌجَیرّزکالش: یزهبى ثرگسار

 6کالش غوبرٍ  ییّ هبهب یداًػکذٍ پرضتبر: یثرگسار هکبى

 خبًن هطؼْدی:درش هطئْلًفر  20: بىیداًػجْ تؼذاد

  خبًن دکتر پیردادٍ–خبًن هطؼْدی : ذیاضبت

 10-12چِبرغٌجَ :شجوساعات مشاوره با دان

 

ّ  یدرش ضوي هرّر ضبختوبى دضتگبٍ تٌبضل يیا: غرح دّرٍ

ّ  یقبػذگ یْلْژیسیف هجبدث صیگرفتي غرح دبل ثَ تذر یچگًْگ

 دضتگبٍ یِبیوبریّ ث یبئطگیاختالالت هرثْط ثَ آى ، دّراى 

 یه یکوک ثبرّر یُب یّتکٌْلْژ یی، پطتبى ، ًبزا یتٌبضل

 پردازد .

 درش: یکل ُذف
دضتگبٍ  یِبیوبریّ ث یوبریدبالت زى در ٌُگبم ضالهت ّ ث صیتػخ 1

 یدر اجرا تیاّلْ اًتخبة-هٌبضت در  یریگ نیهثل ّ تصو ذیتْل

 ) ی، اجتوبػ ی، رّاً یهرثْعَ ( جطوبً یدرهبًِب ّ هراقجتِب

( ارجبع ، درهبى ،  یّ اقذام هقتض نی، تصو صیتػخ ییتْاًب 2

 دضتگبٍ- یِبیوبریّ ث ِبیٌجبر، ًبُ ؼبتیهراقجت ) در هْرد ضب

 هثل ذیتْل

 ییهثل در زًبى ، آغٌب ذیدضتگبٍ تْل یِبیوبریغٌبخت ػلل ث 3

 هرثْعَ یهراقجتِب-،درهبى ّ  صی، تػخ یریػگیپ یثب رّغِب

ثَ  یجٌذیّ پب یدرفَ ا یُب تیُب ّ هذذّد تیهطئْل صیتػخ -4

 خذهبتدر ٌُگبم ارائَ  یغرػ يیّ هْاز یاصْل اخالق

 :یٌیٌبثیث اُذاف
 قبدر خْاٌُذ ثْد : بىیپص از اتوبم ثرًبهَ داًػجْ 

 زًبًَ راغرح دُذ.  یهختلف دضتگبٍ تٌبضل یثخػِب -1

 دُذ. خیزًبى راتْض یِبیوبریدرث صیتػخ یرّغِب -2

 زًبى رااًجبم دُذ.  یِبیوبریث صیتػخ وبرجِتیث ٌَیهؼب -3

 هرثْعَ راغرح دُذ.  راتییرًّذثلْؽ ّتغ -4

ًوْدٍ ّ  ییرا غٌبضب یقبػذگ یؼیعج ریّ غ یؼیعج یالگْ -5

 را غرح دُذ.  یؼیعج ریدر هْارد غ یدرهبً یراُکبرُب

 کٌذ. بىیراث جیرا یػالئن ػْارض ّدرهبًِب یبئطگیدّراى  -6

طوتِب یِبیوبریث -9 ثَ ق ثْط  ضل یهر ضتگبٍ تٌب لف د غرح  یهخت را

 .ٌذیًوب َیالزم راتْص یدُذّدرهبى ّهراقجتِب

ّ  خیپطتبى را تْض نیّ ثذخ نیخْظ خ ؼبتیضب ّ ِبیوبریث-8

 را ثذاًذ.  کیثرخْرد ثب ُر یرّغِب

هْثرّ  یّدرهبًِب صیتػخ ػبتیػلل ّػْاهل هْثر آزهب یًبازائ -7

 دٌُذ خیراتْض يیًْ
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 :صیتذر یُب ٍْیغ
   یپرضع ّ پبضخ  ،   ثذث گرُّ ، یضخٌراً

 

 داًػجْ:  فیّ تکبل فیّظب
 

 کالش فؼبل ّ ثَ هْقغ در دضْر

 یّ ثِذاغت یغرػ يیظبُر ثر اضبش هْاز تیرػب

 کردى تلفي ُوراٍ خبهْظ

 یفؼبل در ثذث گرُّ هػبرکت

 

 

 :  یکوک آهْزغ لیّضب

   ذیاضال  power point ثرد تیّا

 

 : )از نمره کل(و درصد نمره یابیارزش نحوه

   درصذ ًورٍ 80ترم بىیپب آزهْى

    درصذ ًورٍ 15 فیتکبل اًجبم

 درصذ ًورٍ 5فؼبل در کالش  غرکت

 

 آزهْى ًْع
 غلظ، -خیصذ ،یکردً ،جْریا ٌَیچٌذگس

   

 :)لغفب ًبم ثجریذ(: هٌبثغ پیػٌِبدي ثراي هغبلؼَ

 ترجوَ ًّبزایی زًبى ثبلیٌی اًذّکریٌْلْزی اضپیرّف-1

 - چبپ آخریي تیوْرزادٍ اًتػبرات)ًبغر( دکترفردٌبزاهیٌی

 اًتػبرات زًبى ثیوبریِبی رهبىّد اصلی تظبُرات پرّیس خبًی فرٍ -2

 - چبپ آخریي.تیوْرزادٍ

 قبضی دکترثِرام ترجوَ زًبى ّثیوبریِبیْثِذاغت کیطتٌراصل -3

 1393 گلجبى اًتػبرات)ًبغر( جِبًی

. ترجوَ فبعوَ  2012زًبى ًْاک  یِبیوبریثرک، جبًبتبى. ث -4

 عت يیتٌِب،الِبم پْر هغرّد، اًتػبرات آرت یداّر

Sciencedirect.com                                                                                                        ذیهف یتِبیضب : 

Pubmed.org      , Uptodate.com 
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 جذّل ُفتگی کلیبت  ارائَی درش

 
 اضتبد هرثْط ػٌْاى هغبلت تبریخ جلطَ

 یْلْزیسیّف یآًبتْه 26/6/76 1

زًبى،  یدضتگبٍ تٌبضل

 صیتػخ یرّغِب

 زًبى یِبیوبریدرث

 خبًن هطؼْدی

 ،یثرثلْؽ، قبػذگ یهرّر 2/9/76 2

 طوٌْرٍ،ید

PMS 

 یخبًن هطؼْد

3 7/9/76* 

 تؼغیل رضوی

ػالئن ػْارض  یبئطگی

 درهبى ّهراقجت

 یخبًن هطؼْد

 یخبًن هطؼْد یؼیرعجیغ یِبیسیخًْر 16/9/76 4

 صی، تػخآهٌْرٍ (اًْاع 23/9/76 5

 درهبى)

 یخبًن هطؼْد

ّلْ ّ ّاژى،  یِبیوبریث 30/9/76 6

 ػالئن درهبى ّهراقجت

 یخبًن هطؼْد

ّ  نیخْظ خ یِبیوبریث 9/8/76 9

 کصیضرّ نیثذخ

 یخبًن هطؼْد

 یخبًن هطؼْد ردن نیخْظ خ یِبیوبریث 14/8/76 8

 یخبًن هطؼْد ردن نیثذخ یتْهْرُب 21/8/76 7

10 28/8/76* 

 یرضو لیتؼغ

 ػالئن( ردوی لْلَ ثیوبریِبی

 دضتگبٍ ضل ،)ّهراقجت درهبى
 تٌبضلی

 یخبًن هطؼْد

تخوذاى ،  یِبیوبریث 5/7/76 11

 نیّثذخ نیخْظ خ یتْهْرُب

 یخبًن هطؼْد

 یخبًن هطؼْد تخوذاى کیطتیک یپل یوبریث 12/7/76 12

 ادراری دضتگبٍ ُبی ًبرادتی 17/7/76 13

 ،فیطتْل اختیبری ثی(

 ) ،پرّالپص

 یخبًن هطؼْد

 ضٌذرم( کرّهْزّهی اختالالت 26/7/76 14
 فیلتر کالیي

 )،ترًر،ُرهبفرّدیطن

 یخبًن هطؼْد

ّ  نیخْظ خ یِبیوبریث 3/10/76 15

 پطتبى نیثذخ

 یخبًن هطؼْد

 یخبًن هطؼْد ییًبزا 10/10/76 16

جلطَ * 

 ججراًی

  

 


