باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس بهداشت )(Course Plan
ًام درس :کلیات پشضکی ٍ تْذاضت

کذ درس 07:دٍ گزایص

تؼذاد ٍاحذٍ2:احذ ًظزی

هقطغ:کارداًی

سهاى ارائِ درس:

سهاى اهتحاى:

پیص ًیاس:تطزیح ٍ فیشیَلَصی
هذرس :گزٍُ تْذاضت
هدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى تا کلیاتی درتارُ داًستٌی ّای پشضکی ،تفسیز تزخی اس ٍاصُ ّای پشضکی هزتَطِ تِ تیواری ّای قلة ،اختالالت
ادراری تٌاسلی ،گَارش ،اختالالت ٍسى تذى ،دستگاُ تٌفس ،ػزٍقی ػػثی ٍ ػَاهل فیشیکی هَثز تز سالهت تذى.
اهداف ویژه عینی:
داًطجَ پس اس پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:
تا تاریخچِ کطف هیکزٍارگاًسینٍ ،اکسي ،فزایٌذ گزدش خَى ،تطخیع تیواریْا ،اتذاع ضیَُ ّای درهاًی ٍ پذیذُ ّای ًَیي
پشضکی آضٌا تاضذ.
تا تؼزیف ٍ تطزیح ٍاصگاى رایج ٍ هْن در پشضکی ٍ تْذاضت آضٌا تاضذ.
تا تؼزیف سالهتی ٍ تیواری ،هٌطاء ٍ طثقِ ت ٌذ تیواری ّا ،گذار سالهت ،صًتیک ٍ سالهت آضٌا تاضذ.
در خػَظ تیواری ّای سیستن ّای هختلف تذى آضٌا تاضذ.
ػالین ٍ ًطاًِ ّای ّطذار دٌّذُ ٍ خطزًاک در گزفتاری دستگاُ ّای هختلف تذى را تطٌاسذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر فؼال ٍ هطارکت فؼال در کالسضزکت در تحث ٍ پزسص ٍ پاسخروش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ تا تحث گزٍّی ٍ پزسص ٍ پاسخ ٍ ارائِ اسالیذ
الگوی تدریس:
پیص ساسهاى دٌّذُ – تفکز استقزایی  -توزیي
وسایل آموزشی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت تزد
نحوه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

نمره

حضور وغیاب

1

فعالیت های کالسی 1
آزمون تراکمی

11

تاریخ

ساعت

محل برگساری آزمون

مقررات:

تؼذاد دفؼات غیثت هَجِ در کالس  2جلسِ ،در غَرت غیثت هَجِ تیص اس سقف تؼییي ضذُ هٌجز تِ حذف
درس ٍ غیثت غیز هَجِ هٌجز تِ کسة ًوزُ خَاّذ ضذ.
منابع:
 .1کتاب جاهغ تْذاضت ػوَهی ،تالیف اساتیذ داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی کطَر ،جلذ دٍم ،فػل ّطتن ،اًتطارات ارجوٌذ ،سال
1333
 .2کتاب جاهغ تْذاضت ػوَهی ،تالیف اساتیذ داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی کطَر ،جلذ اٍل ،فػل اٍل ٍ دٍم ،اًتطارات ارجوٌذ،
سال 1333
 .3هٌاتغ هؼیي ضذُ تَسط استاد

