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 ّ هقغغ هبهبییآهْسػی: گزٍّ خزم آببد ییّ هبهب یپزطتبر  داًؼکذٍ:

                    ییهبهب ْطتَیپ یکبرػٌبط5تزم  ذصیلی:ت یرػتَ
 79-79تذصیلی طبل اّلًیوظبل تذصیلی 

 

                          یاختالل ػولکزد جٌظ :ًبم ّادذ درطی

 ًذاردیغ ًیبس:پ    زیًظذ:ًْع ّاد   1       تؼذاد ّادذ:
  9کالص هکبى بزگشاری:  8-01 :طبػت  ػٌبَ:سهبى بزگشاري كالص: رّس

  هژگبى هظؼْدیهظئْل درص: 01 تؼذاد داًؼجْیبى:

  

 8-01چِبرػٌبَ طبػبت هؼبّرٍ بب داًؼجْ:

 

 اًظبى  یاعالػبت ّ جِبى اهزّس کَ تکٌْلْژ یبیدر دً ػزح دّرٍ:

 ؼتزیبؼز ب یخْاطتَ ُب کٌذیه کیجْاهغ هختلف را بب ُن ًشد یُب

را درخْاطت  یؼتزی، آراهغ ، لذت ّ تٌْع ب یػذٍ ّ رفبٍ ،آساد

اس  یهختلف ػلو یُب ٌَیدر سه ذی. ارائَ اعالػبت جذ ٌذیًوب یه

ًَ تٌِب  یؼیعب زیّ غ یؼیعب یجٌظ یّ رفتبر ُب التیجولَ توب

 اطت . یبلکَ السم ّ ضزّر ذیهف

 

 

 

 

 یجٌظ التیّ ػٌبخت توب یبزرط .0 ()لغفب ػزح دُیذُذف کلی: 

 ّ هْارد يیا صیبب ًذٍْ تؼخ ییآػٌب ی ّؼیعب زیّ غ یؼیعب

 هؼکل یدارا وبراىیبب ًذٍْ آهْسع ّ هؼبّرٍ ب ییآػٌب

  

 

 

 :بیٌببیٌیاُذاف 

 درص داًؼجْ قبدر ببػذ :  يیا بىیپض اس پب

 .  ذیًوب ییرا ػٌبطب یاختالالت ػول جٌظ -0

 را اًجبم دُذ . یتالالت ػول جٌظهؼبّرٍ السم در اخ  -0

 

 

 

 ُبی تذریض:ػیٍْ

   بذث گزُّی ،  پزطغ ّ پبطخ، طخٌزاًی
 

 

 
 )لغفب ػزح دُیذ( ّظبیف ّ تکبلیف داًؼجْ:

 

 دضْر فؼبل ّ بَ هْقغ در کالص

 رػبیت ظبُز بز اطبص هْاسیي ػزػی ّ بِذاػتی

 خبهْع کزدى تلفي ُوزاٍ

 هؼبرکت فؼبل در بذث گزُّی
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 کوک آهْسػی:  ّطبیل 

   اطالیذ power point    ّایت بزد

 

 )اس ًوزٍ کل( :درصذ ًوزًٍذٍْ ارسػیببی ّ 

   ًوزٍ درصذ 08آسهْى پبیبى تزم

      ًوزٍ درصذ51اًجبم تکبلیف 

 ًوزٍ درصذ 1ػزکت فؼبل در کالص 

 

 ًْع آسهْى

  ،غلظ -صذیخ،جْر کزدًی،ایچٌذگشیٌَ

  

 :)لغفب ًبم ببزیذ(: هٌببغ پیؼٌِبدي بزاي هغبلؼَ

 

خالصَ رّاًپشػکی کبپالى ،  کبپالى ّ طبدّک    دکتز ًصزت  .0

 آخزیي چبپ 313تب  035ا.. پْر افکبری  صفذبت  

تؼخیص ّ درهبى اختالالت جٌظی . دکتز طزّر آرهبى، رّػٌک  .0

 0380دظي سُزایی. اًتؼبرات کٌکبع. چبپ دّم 

تزا هْالیی درطٌبهَ اختالالت جٌظی. دکتز ػبیظتَ جِبًفز، هی .0

 0370ًژاد. اًتؼبرات طبلوی. چبپ دّم 

  ،اًتؼبرات آرتیي عب 0100بیوبریِبی سًبى ًْاک  .3
uptodate.org   .4    ّpubmed.org ّ 

 

 جذّل ُفتگی کلیبت  ارائَی درص

 

 

 اطتبد هزبْط ػٌْاى هغبلب تبریخ جلظَ

ُْیت جٌظی ،ًقغ ّ رفتبر  05/6/76 0

 جٌظی

 خبًن هظؼْدی

کظْلْژی ّ چزخَ پبطخ ط 0/9/76 0

 عبیؼی در سى ّ هزد

 یخبًن هظؼْد

3 8/9/76 * 

تؼغیل 

 رطوی

 یخبًن هظؼْد ػْاهل هْثز بز پبطخ جٌظی

طکظْلْژی درکْدکی ّ  05/9/76 4

 ًْجْاًی

 یخبًن هظؼْد

طکظْلْژی در ببرداری ّ  00/9/76 5

 سایوبى

 یخبًن هظؼْد

طکظْلْژی در طبلوٌذی ّ  07/9/76 6

 بیوبری

 یهظؼْدخبًن 

اختالل ػولکزد جٌظی ّ  6/8/76 9

 هؼبّرٍ

 یخبًن هظؼْد

 یخبًن هظؼْد  اًذزاف جٌظی 03/8/76 8

جلظَ  *

 جبزاًی

  

 


