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  کد درس
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 الهه قدس
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 استادیار رتبه علمی

 ghodsemla@yahoo.com پست الکترونیک

 66345136اجتماعی مجتمع دانشگاهی ، دانشکده پزشکی، بخش پزشکی  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

، رفتاری، یبا نقش فاکتورهای مختلف ژنتیک را خواهد شناخت و  مکانیسم بوجود آورنده بیماری ها   در این درس دانشجو

نیز اشاره می آشنا می شود . به نقش تغذیه در پیشگیری ایجاد و درمان بیماری ها بیماریها  ایجاد دراجتماعی، اقتصادی، ... 

 شود.

 اهداف اختصاصی

 دستگاههای مختلف را بداند.  اختالل  ساختمان و عملکرد چگونگی بروز  وعملکرد طبیعی  دستگاههای مختلف دانشجو باید -

 بشناسد.عالئم آزمایشگاهی   بیماری، اعم از معاینه بالینی  و تشخیصروش های دانشجو باید 

 را بشناسد.های موثر بر بروز و شیوع بیماری ها فاکتورعالئم و شکایات بیماری های مختلف و 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

اختالل  ساختمان و عملکرد  

 دستگاههای مختلف

 اقتصادی– اجتماعی وضعیت به توجه

و تاثیر بیماری در  ، فرهنگ و بیمار

 کیفیت زندگی

روش های تشخیص بیماری، اعم از 

 معاینه بالینی  و عالئم آزمایشگاهی  

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

 Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 
ROBBINS & COTRAN PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE, TENTH EDITION. 

Pathophysiology made incredibly visual, second ed .  

uptodate 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 
 و اصطالحات در آشنایی با مفاهیم کلی

 پاتوفیزیولوژی بیماری ها
 5،  3،1  وبینار، پاورپوینت  

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   ، عالئم شایعتنفسیپاتوفیزیولوژی بیماری های  2

آسم ، برونشیت، بیماری های  پاتوفیزیولوژی 6

  انسدادی مزمن ریه
 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،  

شغلی و سرطانها ،  های بیماری پاتوفیزیولوژی 5

 برونشکتازی
 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،  

عروق ، قلب و  های بیماری پاتوفیزیولوژی 4

 آرترواسکلروز
 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،  

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،    فشار خون ، اولیه و ثانویه پاتوفیزیولوژی 3

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   دریچه ای قلبی های بیماری پاتوفیزیولوژی 7

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   عروق کرونر های بیماری پاتوفیزیولوژی 3

عروقی ، شریانی و  های بیماری پاتوفیزیولوژی 9

 وریدی و لنفاوی
 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،  

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   غدد اندوکرین، هیپوفیز های بیماری پاتوفیزیولوژی 11

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   تیروئید و پاراتیروئید های بیماری پاتوفیزیولوژی 11

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   غددآدرنال،  های بیماری پاتوفیزیولوژی 12

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   3دیابت نوع  پاتوفیزیولوژی 16

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   2دیابت نوع  بیماری پاتوفیزیولوژی 15

 5 ، 3،1  پاورپوینت وبینار،   چاقی  و سندرم متابولیک پاتوفیزیولوژی 14

 ب3      آزمون نهایی 13

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2   یچند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -5 انجام تکالیف عملی و پروژه -6 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -3 مشارکت کالسی -4



                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 


