دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فزم خالصٍ تديیه طزح درط اعتبد در ویمغبل ديم 93-94
عىًان درط :اوگل ؽىبعی2
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گزيٌ آمًسؽی  :علًم

(تک یبختٍ ي حؾزٌ ؽىبعی)
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عملی 

آسمبیؾگبَی

َدف کلی درط  :یادگیری تک یاختٍ َای بیماریسا ي آلًدٌ کىىذٌ اوسان ،ي آشىای با

پیؼ ویبس  :اوگل ؽىبعی 1

خصًصیات بیًلًشیکی ،بیماریسایی ،تشخیص ،اپیذمیًلًشی ،درمان ،پیشگیری ي کىترل آوُا
رؽتٍ ي مقطع تحصیلی داوؾجًیبن  :علًم آسمبیؾگبَی -کبرؽىبعی پیًعتٍ
جلغٍ
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کلیبت تک یبختٍ ؽىبعی :تعزیف  ،آؽىبئی اةعبختمبن ظبَزی ي
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ارگبولُبی داخلی ،فیشیًلًصی ،راَُبی اوتقبل ي طجقٍ ثىدی تک

ريس
عصز
یکؾىجٍ

یبختٍ َب ،کلیبت آمیت َب ي يیضگیُبی آوُب
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اوًاع آمیت َبی ريدٌ ای ،آمیجُبی ثیمبریشای گًارؽی (اوتبمجب
َیغتًلیتیکب)ي غیز ثیمبریشای گًارؽی (اوتبمجب دیغپبر ،آوتبمجب کلی)
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ادامٍ آمیجُبی غیز ثیمبریشای گًارؽی (اوتبمجب َبرتمبوی ،اوتبمجب
صوضیًالیظ ،اوديلیمبکظ وبوب ي یدآمجب ثًتچلی) ،آؽىبئی ثب

"

93/12/3

"

آمیجُبی آسادسی ثیمبریشا
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تبصکداران گًارؽی( صیبردیب ،کیلًمبعتیکظ)
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تزیکًمًوبط َبی ادراری تىبعلی (ت .ياصیىبلیظ) ي گًارؽی
(تًَ .میىظ ،ت .تىبکظ) ،دی اوتبمجب
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"

93/12/17
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93/12/24
"

مضٌ داران گًارؽی (ثبالوتیدیًم) ي ثالعتًعیظ تیظ،

"
94/1/16

"

پىًمًعیتیظ
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"

کًکغیدیبی ثیمبریشا (کزیپتًعپًریدیًم ،ایشيعپًرا ي
عیکًعپًرا)
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"

آسمًن مجبحث مذکًر
"
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ريػ ارسؽیبثی:
 -1حضًر فعال ي پرسش ي پاسخ در کالس
 -2کًئیس کالسی يیا امتحان میان ترم .
 -3امتحان پایان ترم (پایان ویمسال)
* ريػ َبی تدریظ  :سخىراوی ،شرکت داوشجًیان در بحث بصًرت پرسش ي پاسخ ،استفادٌ از يسایل کمک آمًزشی ،پاير
پًیىت ،يیذئً پريشکتًر ،يایت بًرد ،ایمیشه

