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E-mail:
ّدف کلی  :آشٌبیی ثب هفبّین سیز ثٌبیی پزستبری ٍ ایجبد تَاًبیی در داًشجَ ثِ هٌظَر تلفیق آهَختِ ّبی خَد در سهیٌِ علَم
پبیِ ثب هفبّین ٍ ًظزیِ ّبی پزستبری

عٌبٍیي هجبحث درسی

ردیف

تبریخ

1

جلسِ اٍل

2

جلسِ دٍم آشٌایی با هفَْم تٌیدگی ٍ ساشگازی ٍ هساقبتْای هسبَطِ

3

جلسِ سَم آشٌایی با هفَْم بیوازیْای هصهي ٍ هساقبتْای هسبَطِ

آشٌایی با هفَْم اختالل دز تصَیس ذٌّی اش خَد ٍ هساقبتْای
هسبَطِ

 4جلسِ چْازم آشٌایی با هفَْم سالوٌدی ٍ هساقبتْای هسبَطِ
آشٌایی با هفَْم هسگ ٍ هساحل زٍیازٍیی با آى ٍ هساقبتْای

5

جلسِ پٌجن

6

جلسِ ششن آشٌایی با هفَْم بیوایْای هصهي ٍ هساقبتْای هسبَطِ

7

جلسِ ّفتن آشٌایی با اًَاع صدهات ٍ تسهین سلَلی ٍ هساقبتْای هسبَطِ

هسبَطِ

 8جلسِ ّشتن آشٌایی با هفَْم شَک ،اًَاع آى ٍ هساقبتْای هسبَطِ
9

جلسِ ًْن آشٌایی با هفَْم پیشگیسی ٍ ًَتَاًی ٍ ًقش پسستاز دز آى

 11جلسِ دّن آشٌایی با هفَْم کازبسد فسآیٌد پسستازی
 11جلسِ یاشدُ آشٌایی با هفَْم سسطاى(تعسیف،اپیدهیَلَضی،اتیَلَضی)
 12جلسِ دٍاشدُپاتَفیصیَلَضی،بیَلَضی ٍ پیشگیسی اش سسطاى ّا
 13جلسِ سیصدُ دآشٌایی با ًاهگرازی تَهَزّا ٍ دزهاًْای زایج دز سسطاى
 14جلسِ چْازدُاداهِ دزهاًْای زایج دز سسطاى
 15جلسِ پاًصدُ آشٌایی با فَزیتْای اًکَلَضی ،
16

جلسِ
شاًصدُ

آشٌایی با سسطاى دز سالوٌداى

 17جلسِ ّفدُ آشٌایی با کازبسد فسآیٌد پسستازی دز هبتالیاى بِ سسطاى
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ٍظبیف داًشجَیبى :
-1حضَرهٌظن در جلسبت کالس
-3هشبرکت در هجبحث درسی
-1شزکت در آسهَى ّبی هیبى تزم ٍ پبیبى تزم
ًحَُ ارسشیبثی :
-1آسهَى هیبى تزم ً 6وزُ( سزکبر خبًن سبسبًی)
 -3آسهَى پبیبى تزمً 11وزُ( آقبی عجدیشداى)
-1حضَر هزتت کالسی ً 1وزُ

هٌبثع :
 -1پزستبری داخلی؛جزاحی ثزًٍز ،3119هجبحث هفبّین پزستبری ٍسزطبى ًشز ثشزی
 -3پزستبری داخلی؛جزاحی ثلک ،3119هجبحث هفبّین پزستبری ٍسزطبى اًتشبرات تیوَر سادُ
-1پزستبری داخلی؛جزاحی الکوي ،3119هجبحث هفبّین پزستبری ٍسزطبى ًشز حیدری

