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 13  94 -   1395   سال تحصيلی     اٍلًيوسال    

 (براساس سرفصل درس مربوطه):هقدهِ

شناخت حاالت نوساد و شیزخوار در هنگام سالمت و بیماری و تشخیص نیاسها و  تدريس ايي ٍاحد درسی تِ هٌظَر آضٌايی داًطجَ تا

 تصمیم مناسب بویژه در نوسادان آسیب پذیز نظیز نوساد نارس و غیزه
: یهذف کل  

ؿٌاخت حاالت ًَصاد ٍ ؿیشخَاس دس ٌّگام ػالهت ٍ بیواسی ٍ تـخیق ًیاصّا ٍ تلوین هٌاػب بَیظُ دس ًَصاداى - 1

 آػیب پزیش ًظیش ًَصاد ًاسع ٍ غیشُ 

تـخیق ٍ ؿٌاخت ًاٌّجاسی ٍ بیواسیْای ًَصاد ٍ ؿیش خَاس - 2  

ؿٌاخت ًحَُ سؿذ ٍ تکاهل ٍ ًقؾ تغزیِ ٍ ؿیش هادس بش ػالهت کَدک ٍ هْاست دس آهَصع هشبَطِ ّای - 3  

سػایت اكَل بْذاؿتی ٍ هَاسد پیـگیشی اص چولِ ٍاکؼیٌاػیَى دس هَسد ػالهت ًَصاد ٍ ؿیش خَاس ٍ دادى - 4

 آهَصؽ الصم بِ خاًَادُ ٍ هادس

      :موارد زیر را بذانذ  در پایان درس دانشجو بایستی قادر باشذ:  رفتاریاهذاف 

 .سؿذ ٍ تکاهل دٍسُ ًَصادی سا تَضیح دّذ-1

. سا دس دٍسُ ؿیش خَاسگی ؿشح دّذرٌّی ٍ سٍاًیسؿذ ٍ تکاهل جؼوی ،- 2  

.سؿذ ٍتکاهل دٍسُ ًَپایی سا بیاى کٌذ- 3  

.سؿذ ٍ تکاهل دٍسُ ّای هختلف سا با یکذیگش هقایؼِ کٌذ- 4  

. هؼایٌِ فیضیکی ًَصاد سا بِ طَس کاهل تَضیح دّذ - 5

تفاٍتْای فیضیَلَطیک ٍ پاتَلَطیک سا  دس هؼایٌِ - 6

.فیضیکی تـخیق دّذ  

 .                              ػي حاهلگی ًَصاد سا با تَجِ بِ هؼیاسّای فیضیکی ٍ ٍیظگیْای ًَسٍلَطیک تؼییي کٌذ- 7

.هـخلات فیضیَلَطیکی ًَصاد ًاسع سا بیاى کٌذ- 8  

.هـخلات فیضیَلَطیک ًَصاد دیشسع سا ؿشح دّذ- 9  

.هـخلات فیضیَلَطیکی ًَصاد طبیؼی سا بیاى کٌذ- 10  
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 تفاٍتْای فیضیَلَطیک سا دس ًَصاد طبیؼی ٍ ًاسع تـخیق دّذ- 11

.   ًَصاداى پش خطش سا ؿٌاػایی کٌذ- 12  

.تَجْات پشػتاسی اص ًَصاداى ًاسع بالفاكلِ بؼذ اص تَلذ بِ تشتیب اٍلَیت بیاى کٌذ- 13   

.كذهات ٌّگام تَلذ سا ؿٌاػایی کٌذ- 14  

.تذابیش پشػتاسی هشبَطِ بِ ّش گًَِ كذهِ ٌّگام تَلذ سا بیاى کٌذ- 15  

 .هشاقبتْای الصم دس هَسد ًَصاداى هادساى دیابتیک سا ؿشح دّذ- 16

.ًوشُ آپگاس ًَصاد سا هحاػبِ کٌذ- 17  

.ػولیات احیاء سا بِ دسػتی ؿشح دّذ- 18  

.داسٍّای هَسد لضٍم دس احیاء سا ًام ببشد- 19  

 .هَاسد کاسبشد داسٍّا سا دقیقا ؿشح دّذ- 20

.اًَاع آپٌِ ًَصادی سا تؼشیف کٌذ ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍخطشات آى ساؿشح دّذ- 21  

.اقذاهات داسٍیی سا دس آپٌِ ًَصادی بیاى کٌذ- 22  

. فتق دیافشاگوی سا تؼشیف کٌذ- 23  

.فتق دیافشاگوی سا تَضیح دّذ- ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى - 24  

.هشاقبتْای قبل ٍ بؼذ اص ػول دس فتق دیافشاگوی سا بیاى کٌذ- 25  

 .  سا بیاى کٌیذRDSپاتَفیضیَلَطی  - 26

 . سا ؿشح دّذ RDSدسهاى- 27

 . سا بیاى کٌذ RDSهشاقبتْای پشػتاسی اص ًَصاد هبتال بِ - 28

.دالیل ایجاد کٌٌذُ پٌَهَتشاکغ سا رکش کٌذ- 28  

 .ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى پٌَهَتشاکغ سا تَضیح دّذ- 29

.سٍؽ ّای دسهاًی پٌَهَتشاکغ سا بیاى کٌذ- 30  

 .  هشاقبتْای پشػتاسی دس پٌَهَتشاکغ سا ؿشح دّذ-31

.سٍؿْای بشخَسد با آػپیشاػیَى هکًَیَم سا رکش کٌذ- 32  

 .ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى آػپیشاػیَى هکًَیَم سا تَضیح دّذ- 33

 .ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى آتشصی هشی سا تَضیح دّذ- 34

هشاقبتْای قبل اص ػول آتشصی هشی سا ؿشح دّذ- 35  

.ٍ ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ. اًَاع ّشهافشٍدیؼن سا تؼشیف کٌذ- 36  

ٍ ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ. ّیپَػپادیاع سا تؼشبف کٌذ- 37  

ٍ ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ. . اپی ػپادیاع سا تؼشیف کٌذ- 38  

ٍ ػلل آى ، تـخیق ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ. . ػالئن اکؼتشٍفی هثاًِ سا بیاى کٌذ- 39  

 .هشاقبتْای قبل ٍ بؼذ اص ػول اکؼتشٍفی هثاًِ سا بیاى کٌذ- 40

ٍ ػالئن ، تـخیق آى سا ؿشح دّذ.ػلل ػپؼیغ دس ًَصاداى سا بیاى کٌذ- 41  

.دسهاى ػپؼیغ سا ؿشح دّذ- 42  

ٍ ػلل ایجاد کٌٌذُ ، تـخیق ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ. . ػالئن بالیٌی هٌٌظیت سا بیاى کٌذ- 43  

ٍ ػلل ایجاد کٌٌذُ ، تـخیق ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ. ػالئن آصهایـگاّی هٌٌظیت سا بیاى کٌذ- 44  

.هشاقبتْای پشػتاسی اص ًَصاداى هبتال بِ هٌٌظیت سا بیاى کٌذ- 45  



.ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى ساؿشح دّذ. اًَاع تـٌج سا بیاى کٌذ- 46  

.ػلل بشٍص تـٌج دس ًَصاداى سا ؿشح دّذ- 47  

.ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى ساؿشح دّذ. دسهاى تـٌج سا بیاى کٌذ- 48  

.ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى ساؿشح دّذ. . اًَاع یشقاى سا تؼشیف کٌذ- 49  

.اًَاع دسهاًْای یشقاى سا بیاى کٌذ- 50  

.هشاقبتْای پشػتاسی دس حیي فتَ تشاپی سا ؿشح دّذ- 51  

.هشاقبتْای پشػتاسی قبل ٍ بؼذ اص تؼَیض ساخَى سا بیاى کٌذ- 35  

.ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى ساؿشح دّذ. . ػالئن کشًیکتشٍع سا ؿشح دّذ- 36  

 .ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى ساؿشح دّذ. . یبَػت سا تؼشیف کٌذ- 37

.ػلل یبَػت سا بیاى کٌذ- 38  

.سٍؿْای دسهاى یبَػت سا ؿشح دّذ- 39  

.ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى ساؿشح دّذ. . اػْال سا تؼشیف کٌذ- 40  

.دالیل اػْال سا ًام ببشد- 41  

.اًَاع دّیذساتاػیَى سا تؼشیف کٌذ- 42  

.سٍؿْای دسهاى دّیذساتاػیَى سا ؿشح دّذ- 43  

.ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى ساؿشح دّذ. . اًَاع ػَء تغزیِ سا تؼشیف کٌذ- 44  

.چاقی سا تؼشیف کٌذ- 45  

.ػلل چاقی سا بیاى کٌذ- 46  

.اًَاع بیواسیْای ًاؿی اص کوبَد ٍیتاهیٌْا سا تؼشیف کٌذ- 47  

.ػالئن بیواسیْای ًاؿی اص کوبَد ٍیتاهیٌْا سا ؿشح دّذ- 48  

.سٍؿْای پیـگیشی اص بیواسیْای ًاؿی اص کوبَد ٍیتاهیٌْا سا بیاى کٌذ- 49  

.دسهاى بیواسیْای ًاؿی اص کوبَد ٍیتاهیٌْا آًْا سا ؿشح دّذ- 50  

.دس دٍساى باسداسی ٍ بؼذ اص صایواى آهَصؽ ّای الصم سا بِ هادس اسائِ دّذ-  51  

.اسصؿْا ٍ هضایای ؿیش هادس سا بیاى کٌذ- 52  

.ؿیش هادس سا با دیگش اًَاع ؿیشّا هقایؼِ کٌذ- 53  

.چگًَگی تغزیِ تکویلی سا ؿشح دّذ- 54  

.اًَاع ایوي ػاصی سا تؼشیف کٌذ- 55  

.هَاسد هٌغ هلشف هطلق ٍاکؼي ػیاُ ػشفِ سا ؿشح دّذ- 56  

 . سا بیاى کٌذ MMRهَاسد هٌغ هلشف ٍاکؼي - 57

.بشًاهِ ایوي ػاصی ّوگاًی کَدکاى با تَجِ بِ ؿشایط بْذاؿتی ایشاى سا ؿشح دّذ- 58  

 بشًاهِ ایوي ػاصی دس هَاسد تاخیشی ٍ غیش هؼوَل سا ؿشح دّذ- 59
 

  :رٍش تدريس
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 .به آنها

 

 



    :فؼاليتْای فراگيراى

 ضرکت در هثاحث کالس تا اًجام هطالؼِ ّای هتٌَع در هَرد هَضَع کالس - 1           

استفادُ از ايٌترًت ٍ تحقيق ٍ پژٍّص در هَرد هَضَع ٍ ارائِ ًتايج آى در کالس - 2              

                         ارائِ تِ هَقغ تکاليف درسی-3        

: رٍش ارزضياتی

 %5فؼاليت کالسی - 3            %5کَئيسّای کالسی - 2        %25اهتحاى هياى ترم  -1

 %60اهتحاى پاياى ترم - 5                 %5حضَر ٍ غياب - 4

 1396-     1397      سال تحصيلی       اٍلًيوسال ًَزاداى         : جدٍل زهاًثٌدی درس 

 رئَس هطالة تاريخ رديف

 سا دس دٍسُ ؿیش رٌّی ٍ سٍاًیسؿذ ٍ تکاهل جؼوی ،- سؿذ ٍ تکاهل دٍسُ ًَصادی  29/6/96 جلسِ اٍل

 .هقایؼِ سؿذ ٍ تکاهل دٍسُ ّای هختلف- سؿذ ٍتکاهل دٍسُ ًَپایی - خَاسگی 

–تفاٍتْای فیضیَلَطیک ٍ پاتَلَطیک دس  هؼایٌِ فیضیکی -   هؼایٌِ فیضیکی ًَصاد   5/7/96 جلسِ دٍم

-    تؼییي  ػي حاهلگی ًَصاد با تَجِ بِ هؼیاسّای فیضیکی ٍ ٍیظگیْای ًَسٍلَطیک    

 هـخلات فیضیَلَطیکی ًَصاد ًاسع

هـخلات فیضیَلَطیکی ًَصاد طبیؼی -  12/7/96 جلسِ سَم تفاٍتْای فیضیَلَطیک سا دس ًَصاد طبیؼی ٍ  

تَجْات پشػتاسی اص ًَصاداى ًاسع بالفاكلِ بؼذ اص تَلذ بِ - ًَصاداى پش خطش    - ًاسع 

كذهات ٌّگام تَلذ - تشتیب اٍلَیت   
 

 ػولیات احیاء - ًوشُ آپگاس ًَصاد - هشاقبتْای الصم دس هَسد ًَصاداى هادساى دیابتی  19/7/96 جلسِ چْارم

هَاسد کاسبشد داسٍّا -  داسٍّای هَسد لضٍم دس احیاء   

اقذاهات داسٍیی سا دس آپٌِ ًَصادی - اًَاع آپٌِ ًَصادی ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍخطشات آى  26/7/96 جلسِ پٌجن  

هشاقبتْای قبل ٍ بؼذ - فتق دیافشاگوی - ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى -  فتق دیافشاگوی

.اص ػول دس فتق دیافشاگوی   

   RDSهشاقبتْای پشػتاسی اص ًَصاد هبتال بِ -  RDSدسهاى  - RDSپاتَفیضیَلَطی   3/8/96 جلسِ ضطن

سٍؽ - دالیل ایجاد کٌٌذُ پٌَهَتشاکغ ٍ ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى پٌَهَتشاکغ - 

.ّای دسهاًی پٌَهَتشاکغ ٍ هشاقبتْای پشػتاسی دس پٌَهَتشاکغ   
 

تؼشیف ، ػالئن ، تـخیق ٍ - تؼشیف ، ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى آػپیشاػیَى هکًَیَم 10/8/96 جلسِ ّفتن

اًَاع ّشهافشٍدیؼن ٍ ػالئن - هشاقبتْای قبل اص ػول آتشصی هشی - دسهاى آتشصی هشی 

تؼشیف اپی -تؼشیف  ّیپَػپادیاع ٍ ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى -، تـخیق ٍ دسهاى

 تؼشیف اکؼتشٍفی هثاًِ، ػالئن  ، تـخیق –ػپادیاع ، ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى آى 

 .هشاقبتْای قبل ٍ بؼذ اص ػول اکؼتشٍفی هثاًِ - ٍ دسهاى آى 



تؼشیف  هٌٌظیت، ػالئن بالیٌی – ٍ ػالئن ، تـخیق ٍ دسهاى .ػلل ػپؼیغ دس ًَصاداى 17/8/96 جلسِ ًْن

تؼشیف ػالئن آصهایـگاّی هٌٌظیت ٍ ػلل ایجاد - ػلل ایجاد کٌٌذُ ، تـخیق ٍ دسهاى

هشاقبتْای پشػتاسی اص ًَصاداى هبتال بِ هٌٌظیت - کٌٌذُ ، تـخیق ٍ دسهاى   
 

تؼشیف اًَاع یشقاى ٍ -ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی ٍ دسهاى آى . اًَاع تـٌج 24/8/96 جلسِ دّن

هشاقبتْای پشػتاسی دس حیي فتَ - پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی  اًَاع دسهاًْای یشقاى 

ػالئن ٍ دسهاى کشًیکتشٍع - هشاقبتْای پشػتاسی قبل ٍ بؼذ اص تؼَیض خَى - تشاپی   

اػْال ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش - یبَػت ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی ٍ دسهاى  آى  1/9/96 جلسِ يازدّن

 اًَاع دّیذساتاػیَى  ٍ سٍؿْای دسهاى دّیذساتاػیَى - بالیٌی آى 

جلسِ 

 دٍازدّن

اًَاع - تؼشیف چاقی ػلل چاقی - اًَاع ػَء تغزیِ ٍ پاتَفیضیَلَطی ٍػیش بالیٌی آى 8/9/96

- ػالئن بیواسیْای ًاؿی اص کوبَد ٍیتاهیٌْا- بیواسیْای ًاؿی اص کوبَد ٍیتاهیٌْا 

سٍؿْای پیـگیشی اص بیواسیْای ًاؿی اص کوبَد ٍیتاهیٌْا ٍ دسهاى بیواسیْای ًاؿی اص 

 کوبَد ٍیتاهیٌْا 

جلسِ 

 سيسدّن

 هقایؼِ –آهَصؽ هادس دس دٍساى باسداسی ٍ بؼذ اص صایواى  ، اسصؿْا ٍ هضایای ؿیش هادس  22/9/96

چگًَگی تغزیِ تکویلی - ؿیش هادس سا با دیگش اًَاع ؿیشّا   

جلسِ 

 جْاردّن

. هَاسد هٌغ هلشف - هَاسد هٌغ هلشف هطلق ٍاکؼي ػیاُ ػشفِ- اًَاع ایوي ػاصی -  29/9/96

MMR   سا بیاى کٌذ  هَاسد هٌغ هلشف ٍاکؼي  – 
 

بشًاهِ ایوي - بشًاهِ ایوي ػاصی ّوگاًی کَدکاى با تَجِ بِ ؿشایط بْذاؿتی ایشاى -  6/10/96 جلسِ پاًسدّن

ًحَُ ایضٍلِ کشدى ٍ هشاقبتْای خاف آى- ػاصی دس هَاسد تاخیشی ٍ غیش هؼوَل   
 

جلسِ 

 ضاًسدّن

 هشاقبتْای پشػتاسی دس ًَصاداى با بیواسیْای خاف 13/10/96

 اهتحاًات پایاى تشم 20/10/96 جلسِ ّفدّن
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