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داًؼکذٍ :پزطتبری ّ هبهبیی خزم آببد گزٍّ آهْسػی:هبهبیی
رػتَی تذصیلی :تزم 5کبرػٌبطی پیْطتَ هبهبیی
ًیوظبل تذصیلی اّل طبل

هقغغ ّ

تذصیلی79-79

ًبم ّادذ درطی :اختالل ػولکزد جٌظی
تؼذاد ّادذ1 :

ًْع ّادذً:ظزی

سهبى بزگشاري كالص :رّس:ػٌبَ

تؼذاد داًؼجْیبى:

01

طبػت8-01 :

پیغ ًیبسً:ذارد
هکبى بزگشاری:کالص 9

هظئْل درص:هژگبى هظؼْدی

طبػبت هؼبّرٍ بب داًؼجْ:چِبرػٌبَ 8-01
ػزح دّرٍ :در دًیبی اعالػبت ّ جِبى اهزّس کَ تکٌْلْژی اًظبى
ُبی جْاهغ هختلف را بب ُن ًشدیک هیکٌذ خْاطتَ ُبی بؼز بیؼتز
ػذٍ ّ رفبٍ ،آسادی  ،آراهغ  ،لذت ّ تٌْع بیؼتزی را درخْاطت
هی ًوبیٌذ  .ارائَ اعالػبت جذیذ در سهیٌَ ُبی هختلف ػلوی اس
جولَ توبیالت ّ رفتبر ُبی جٌظی عبیؼی ّ غیز عبیؼی ًَ تٌِب
هفیذ بلکَ السم ّ ضزّری اطت .

بزرطی ّ ػٌبخت توبیالت جٌظی
ُذف کلی( :لغفب ػزح دُیذ) .0
عبیؼی ّ غیز عبیؼی ّ آػٌبیی بب ًذٍْ تؼخیص ایي هْارد ّ
آػٌبیی بب ًذٍْ آهْسع ّ هؼبّرٍ بیوبراى دارای هؼکل

اُذاف بیٌببیٌی:
پض اس پبیبى ایي درص داًؼجْ قبدر ببػذ :
 -0اختالالت ػول جٌظی را ػٌبطبیی ًوبیذ .
 -0هؼبّرٍ السم در اختالالت ػول جٌظی را اًجبم دُذ .

ػیٍُْبی تذریض:
،پزطغ ّ پبطخ
طخٌزاًی

 ،بذث گزُّی

ّظبیف ّ تکبلیف داًؼجْ( :لغفب ػزح دُیذ)
دضْر فؼبل ّ بَ هْقغ در کالص
رػبیت ظبُز بز اطبص هْاسیي ػزػی ّ بِذاػتی
خبهْع کزدى تلفي ُوزاٍ
هؼبرکت فؼبل در بذث گزُّی
1

بَ ًبم آًکَ جبى را فکزت آهْخت

دانشگاه علوم پسشکي لرستان
مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی
واحد برنامهریسی درسی و آموزشی
عزح دّرٍ )(Course Plan

ّطبیل کوک آهْسػی:
ّایت بزد

 power pointاطالیذ

ًذٍْ ارسػیببی ّ درصذ ًوزٍ( :اس ًوزٍ کل)
آسهْى پبیبى تزم 08درصذ ًوزٍ
اًجبم تکبلیف 51درصذ ًوزٍ
ػزکت فؼبل در کالص  1درصذ ًوزٍ
ًْع آسهْى
چٌذگشیٌَای،جْر کزدًی،صذیخ -غلظ،
هٌببغ پیؼٌِبدي بزاي هغبلؼَ( :لغفب ًبم ببزیذ):
.0
.0
.0
.3

دکتز ًصزت
خالصَ رّاًپشػکی کبپالى  ،کبپالى ّ طبدّک
ا ..پْر افکبری صفذبت  035تب  313آخزیي چبپ
تؼخیص ّ درهبى اختالالت جٌظی  .دکتز طزّر آرهبى ،رّػٌک
دظي سُزایی .اًتؼبرات کٌکبع .چبپ دّم 0380
درطٌبهَ اختالالت جٌظی .دکتز ػبیظتَ جِبًفز ،هیتزا هْالیی
ًژاد .اًتؼبرات طبلوی .چبپ دّم 0370
بیوبریِبی سًبى ًْاک ،0100اًتؼبرات آرتیي عب

ّ pubmed.org ّ uptodate.org .4

جذّل ُفتگی کلیبت

ارائَی درص

جلظَ
0

تبریخ
76/6/05

0

76/9/0

ػٌْاى هغبلب
ُْیت جٌظی ً،قغ ّ رفتبر
جٌظی
طکظْلْژی ّ چزخَ پبطخ
عبیؼی در سى ّ هزد

3

* 76/9/8
تؼغیل
رطوی
76/9/05

ػْاهل هْثز بز پبطخ جٌظی

خبًن هظؼْدی

5

76/9/00

6

76/9/07

9

76/8/6

طکظْلْژی درکْدکی ّ
ًْجْاًی
طکظْلْژی در ببرداری ّ
سایوبى
طکظْلْژی در طبلوٌذی ّ
بیوبری
اختالل ػولکزد جٌظی ّ
هؼبّرٍ

خبًن هظؼْدی

8
*

76/8/03
جلظَ
جبزاًی

4

اًذزاف جٌظی

اطتبد هزبْط
خبًن هظؼْدی
خبًن هظؼْدی

خبًن هظؼْدی
خبًن هظؼْدی
خبًن هظؼْدی
خبًن هظؼْدی
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