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ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیری

آهَزضی

ٍزهبى

درس موارد سیز را توضیح دهذ

پرٍشکتَر

آناتومی دستگاه تنفسی تحتانی

کبهپیَتر

آشنایی با آناتومی

آناتومی تزاشه ،بزونشها و آلوئل ها

وفیشیولوصی دستگاه تنفسی

آناتومی ریه ها

تکبلیف داًطجَ

ًحَُ ارزضیببی
ٍدرصذ آى

ٍیذئَ

دانشجو قادر خواهذ بود كه پس اس پایان

1

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ



سخٌراًی
هببحثِ

ٍایت برد

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

سیستم خونزسانی ریه ها
سیستم عصبی ریه ها
مفاهیم و مکانیسم ونتیالسیون و پزفیوصن

2

آشنائی با عالئم شایع

دانشجو قادر خواهذ بود كه پس اس پایان

بیماریهای ریه و صذاهای

درس موارد سیز را توضیح دهذ.

ریوی و خصوصیات آنها

اخذ تاریخچه دربیماریهاری ریه

ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

مشاهذه در معاینه فیشیکی و نحوه انجام آن

هببحثِ

کبهپیَتر

لمس در معاینه فیشیکی و چگونگی انجام

ٍایت برد

آن
ضًع در يعبيُّ فیسيکی َحِٕ اَجبو آٌ
خطٕط َٔقبط غبخص در قفطّ ضیُّ
إَاع ريتى ْبی تُفطی
إَاع دفريیتی در قفطّ ضیُّ
صذاْبی َريبل در يعبيُّ فیسيکی ريّ
َقبط يٓى در ضًع ريّ
صذاْبی غیر طجیعی در ريّ
نرزظ نًص در يعبيُّ فیسيکی ريّ

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

3

اختالالت ْیپٕکطی

4

عهم ثرٔز تُگی َفص َٔحِٕ
ثرخٕرد ثب آٌ

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :

رٍش یبددّی



هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهبى

ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

یبدگیری

داَػجٕ قبدر خٕاْذ ثٕد كّ پص از پبيبٌ درش
يٕارد زير را تٕضیح دْذ.
فػبر َطجي اکطیژٌ غريبَی
ْیپٕکطی ٔ درجبت آٌ
ْیپرکبپُی ٔ درجبت آٌ
يُحُي تجسيّ اکطی ًْٕگهٕثیٍ

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر

داَػجٕ قبدر خٕاْذ ثٕد كّ پص از پبيبٌ درش
يٕارد زير را تٕضیح دْذ.
تعريف تُگی َفص
يکبَیطى تُگی َفص
پبتٕفیسيٕنٕژی تُگی َفص
غذت تُگی َفص

تکبلیف داًطجَ

ٍیذئَ

ًحَُارزضیببی
ٍدرصذ آى

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد
ٍیذئَ
سخٌراًی

پرٍشکتَر

هببحثِ

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ثیًبريٓبی عبيم تُگی َفص
تُگی َفص ثعهت ثیًبريٓبی Controller
تُگی َفص ثعهت ثیًبريٓبی پًپ َٔتیالتٕري
تُگی َفص ثعهت ثیًبری غػبء تجبدالت گبزی
رضیذگی ثّ ثیًبر يجتال ثّ تُگی َفص

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

5

فیسيٕپبتٕنٕژی ضرفّ ٔ
ًْٕپتیسی ٔ طرز ثرخٕرد ثب
ثیًبر يجتال ثّ ضرفّ ٔ
ًْٕپتیسی

6

رٔغٓبی تػخیصی غبيع در
ثیًبريٓبی ريٕی

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :

رٍش یبددّی



ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

یبدگیری

داَػجٕ قبدر خٕاْذ ثٕد كّ پص از پبيبٌ درش
يٕارد زير را تٕضیح دْذ.
تعريف ضرفّ
ضرفّ حبد-تحت حبد -يسيٍ ٔ عهم آٌ
يکبَیسو ثرٔز ضرفّ
عهم غبيع ضرفّ
عهم غیر غبيع ضرفّ
رضیذگی ثّ ثیًبر يجتال ثّ ضرفّ
دريبٌ ثیًبر يجتال ثّ ضرفّ
تعريف ًْٕپتیسي
افتراق ًْٕپتیسی از ًْبتًس
تػخیص افتراق ًْٕپتیسی
رضیذگی تػخیصی ثّ ثیًبر يجتال ثّ ًْٕپتیسی
در يبٌ ثیًبر يجتال ثّ ًْٕپتیسی

سخٌراًی

داَػجٕ قبدر خٕاْذ ثٕد كّ پص از پبيبٌ درش
يٕارد زير را تٕضیح دْذ.
َقع عکص قفطّ ضیُّ در ثیًبريٓبی ريّ
َقع ضی تی اضکٍ ريٓذر ثیًبريٓبی ريّ
َقع ْهیکبل ضی تی اضکُذر ثیًبريٓبی ريّ
َقع اضپیرال ضی تی اضکٍ در ثیًبريٓبی ريّ
َقع HRCTدر ثیًبريٓبی ريّ
َقع MDCTدر ثیًبريٓبی ريّ

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَزضی

ٍزهبى

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارزضیببی
ٍدرصذ آى

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
کبهپیَتر
اهتحبى تئَری

ٍایت برد
هطبلعِ هٌببع

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ
اهتحبى تئَری

پرٍشکتَر
سخٌراًی
هببحثِ

کبهپیَتر
ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

َقع ضی تی آَژيٕ گرافی در ثیًبريٓبی ريّ
َقع MRIدر ثیًبريٓبی ريّ
َقع پسغکی ْطتّ ای در ثیًبريٓبی ريّ
َقع PET Scanدر ثیًبريٓبی ريّ
َقع پٕنًَٕبری آَژيٕگرافی در ثیًبريٓبی ريّ
َقع ضَٕٕگرافی در ثیًبريٓبی ريّ
َقع تٕراضُتس ٔ خهظ در ثیًبريٓبی ريّ
پبنص اکطی يتری
گبزْبی خٌٕ غريبَی
ثرَٔکٕضکٕپی ٔ إَاع آٌ
اضپیرٔيتری ٔ تفطیر آٌ

7

8

داَػجٕ قبدر خٕاْذ ثٕد كّ پص از پبيبٌ درش
يٕارد زير را تٕضیح دْذ.
تعريف آضى
آضى آنرژيك ،آضى غیر آنرژيك
غیٕع آضى
ريطك فبكتٕرْبي آضى ٔ آتٕپي
فبكتٕرْبي يحیطي يٕثر ثر آضى
غُبخت ثیًبري آضى ،عاليى آٌ ٔ پبتٕفیسيٕنٕژي آضى
َحِٕ ثرخٕرد ثب ثیًبر يججتال ثّ يبركرْبي انتٓبثي دخیم در آضى
آضى
تئٕري ثٓذاغت ٔ آضى
عالئى ثبنیُي آضى
َحِٕ تػخیص ثیًبري ٔ اضپیرٔيتري در آضى
دريبَٓبي رايج در آضى
َحِٕ پیگیري ثیًبراٌ آضًبتیك
جبيگبِ دريبَٓبي جذيذ در آضى

غُبخت عالئى ثیًبری ،تػخیص
ٔ دريبٌ ثیًبراٌ يجتال ثّ
COPD

داَػجٕ قبدر خٕاْذ ثٕد كّ پص از پبيبٌ درش
يٕارد زير را تٕضیح دْذ.
تعريف  ،COPDآيفیسو ٔ ثرَٔػیت يسيٍ
ريطک فبکتٕرْبی COPD
َقع ضیگبر در ثرٔز COPD
پبتٕفیسيٕنٕژی ثیًبراٌ COPD
انتٓبة راِ ْٕايی در ثیًبراٌ COPD
عالئى ثبنیُی ثیًبراٌ COPD
َقع اضپیرٔيتری در تػخیص ٔ دريبٌ

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
کبهپیَتر
ٍایت برد
سخٌراًی

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ
اهتحبى تئَری

پرٍشکتَر
سخٌراًی

کبهپیَتر

هببحثِ

ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

COPD
َقع پرتَٕگبري ( )CT ٔ CXRدر ثیًبراٌ
COPD
تػخیص افتراقی ثیًبري COPD
دريبٌ ثیًبراٌ COPD
َحِٕ پیگیری ثیًبراٌ COPD
راْكبرْبي پیػگیری از ثرٔز ثیًبري

9

10

غُبخت عالئى ثیًبري ٔ ILD
َحِٕ ثرخٕرد ثب ثیًبر يجتال ثّ
ILD

غُبخت عالئى ثیًبری ٔ َحِٕ
ثرخٕرد ثب ثیًبراٌ يجتال ثّ
PTE ٔ DVT

عالئى ٔ تعريف ILD
طجقّ ثُذی ثیًبراٌ ILD
َقع انتٓبة  ،فپرٔز ٔ ٔاکُع گرإَنٕيبتٕز
در ثیًبري ILD
عهت غُبختّ غذِ ILD
عهم َبغُبختّ ILD
ثیًبريٓبي گرإَنٕيبتٕز يُجر ثّ ILD
ثیًبريٓبي انتٓبثي يُجر ثّ ILD
َقع تًبش ْبی غغهی در ثرٔز ILD
عالئى ٔ َػبَّ ْبی ثیًبراٌ ILD
عالئى آزيبيػگبْی ٔتصٕيرثرداري در ثیًبراٌ
ILD
َقع ثیٕپطی در تػخیص ILD
دريبٌ ثیًبراٌ يجتال ثّ ILD
پرٔگُٕز ثیًبراٌ يجتال ثّ ILD
تعريف ثیًبری ٔ ايپذيیٕنٕزی ثیًبری DVT
ريطک فبکتٕرْبی ترٔيجٕز (طجی  ،جراحی)
احتًبل ثبنیُی PTE ٔ DVT
َحِٕ تػخیص ٔ رٔغٓبی تػخیصی ثیًبري
عالئى ثبنیُی ثیًبراٌ يجتال ثّ PTE ٔ DVT
پبراکهیُیک در تػخیص ثیًبراٌ يجتال ثّ
ترٔيجٕز
دريبٌ ثیًبراٌ يجتال ثّ PTE ٔ DVT
عٕارض ثیًبری ٔ َحِٕ ثرخٕرد ثب آٌ
پیػگیری از ثرٔز ترٔيجٕز ٔ رآْبی آٌ
إَاع دريبَٓبی آَتی کٕاگٕالَت ٔ يسيت آَٓب
طٕل دٔرِ دريبٌ در PTE ٔ DVT
دريبَٓبی ترٔيجٕنیتیك تراپی در ثیًبراٌ PTE

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
کبهپیَتر
ٍایت برد
سخٌراًی

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
کبهپیَتر
سخٌراًی
هببحثِ

اهتحبى تئَری

ٍایت برد
هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ
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غُبخت عالئى ثیًبری ٔ َحِٕ
ثرخٕرد ثب ثیًبر يجتال ثّ
پُٕيَٕی

12

تػخیص ثیًبری ٔ َحِٕ
ثرخٕرد ثب ثیًبر يجتال ثّ آثطّ
ريّ ٔ ثرَٔػکتبزی

13

ثیًبريٓبي پهٕر ٔ َحِٕ ثرخٕرد
ثب ثیًبر يجتال ثّ افیٕژٌ پهٕرال،
ًْٕتٕراكص ٔ غیهٕتٕراكص

تعريف پُٕيَٕی
طجقّ ثُذی إَاع پُٕيَٕی HAP، CAP
پبتٕژتس ثیًبری
جريٓبي غبيع ٔ ريطك فبکتٕرْبی پُٕيَٕی
َحِٕ اَتقبل ثیًبری ٔ يکبَیطى ْبی دفبعی ثذٌ
اتیٕنٕژی ثیًبری
عالئى ثبنیُی ثیًبری ٔ تػخیصٓبي افتراقی
يعیبرْبی ثبنیُی جٓت تػخیص غذت ثیًبری
دريبٌ ثیًبراٌ يجتال ثّ پُٕيَٕی
َحِٕ ثرخٕرد ثب ثیًبراٌ دچبر عٕارض
پُٕيَٕی
پیػگیری از ثرٔز پُٕيَٕی
تعريف ثیًبری ثرَٔػکتبزی ٔ آثطّ ريّ
پبتٕنٕژی ثیًبری
إَاع ثرَٔػکتبزی
اتیٕنٕژی ثیًبری(عهم عفَٕی ٔغیر عفَٕی)
عالئى ثبنیُی ثیًبراٌ
يبفتّ ْبی يعبيُّ فیسيکی
يبفتّ ْبی  imagingدر ثرَٔػکتبزی
تػخیص ثیًبری ٔ دريبٌ ثیًبراٌ
تعريف آثطّ ريّ
ريطک فبکتٕر آثطّ ريّ
عالئى ثبنیُی آثطّ ريّ
دريبٌ ثیًبراٌ (طٕل دٔرِ دريبٌ ٔ رژيى ْبی
آَتی ثیٕتیک)
تعريف افیٕژٌ پهٕرال
اتیٕنٕژی افیٕژٌ پهٕرال
پهٕرال افیٕژٌ تراَطٕداتیٕ -اگسٔداتیٕ
َحِٕ رضیذگی تػخیصی ثّ افیٕژٌ پهٕرال
افیٕژٌ ثعهت َبرضبيی قهت ،افیٕژٌ ثعهت
ضیرٔز كجذي
افیٕژٌ ثعهت عفَٕت ٔ پُٕيَٕی ،افیٕژٌ ثعهت
ثذخیًی ْب
غیهٕ تٕراكص  -تعريف ٔ عهم آٌ
َحِٕ ثرخٕرد ثب ثیًبر يجتال ثّ افیٕژٌ پهٕرال
ٔ رٔغٓبی دريبَي آٌ

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
سخٌراًی

کبهپیَتر

اهتحبى تئَری

ٍایت برد

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
کبهپیَتر
سخٌراًی

اهتحبى تئَری

ٍایت برد
هطبلعِ هٌببع

هببحثِ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
سخٌراًی
هببحثِ

اهتحبى تئَری

کبهپیَتر
ٍایت برد

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تعريف ًْٕتٕراکص ،عهت ًْٕتٕراکص،
عٕارض ًْٕتٕراکص
َحِٕ دريبٌ (طجي) ًْٕتٕراکص
تعريف پُٕيٕتٕراکص ،طجقّ ثُذی
پُٕيٕتٕراکص
پُٕيٕتٕراکص أنیّ -ثبَٕيّ ،ترٔيبتیک ٔ
ايبترٔژَیك
پُٕيٕتٕراکص فػبري ( - (Tension
رٔغٓبی تػخیصي
دريبَٓبي جراحي در پُٕيٕتٕراکص
پهٕرٔدزيص در ثیًبراٌ پُٕيٕتٕراکص

14

غُبخت َحِٕ ثرخٕرد ثبثیًبر
يجتال ثّ تٕدِ ريٕي

تٕدِ يُفرد ريّ ( )SPNتعريف
َحِٕ ثرخٕرد ثب ثیًبر يجتال ثّ SPN

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

15

غُبخت عالئى ٔ عٕارض
َبرضبيی تُفطی ٔ َحِٕ ثرخٕرد
ثب ثیًبر يجتال ثّ َبرضبيی تُفطی

16

غُبخت ثیًبريٓبي ائٕزيُٕفیهی
ريّ ٔ َحِٕ ثر خٕرد ثب ايٍ
ثیًبري

تعريف َبرضبيی ْیپٕکطیک
تعريف َبرضبيی ْیپر کبرثیك
 ٔ O2-Contentطرز يحبضجّ آٌ
طجقّ ثُذی َبرضبيی تُفطی ثر اضبش آَبتٕيی
طجقّ ثُذی َبرضبيی تُفطی ثراضبش
پبتٕفیسيٕنٕژی
عهم َبرضبيی تُفطی
عالئى ثبنیُی َبرضبيی تُفطی
رٔغٓبی تػخیص َبرضبيی تُفطی
ثررضی ABGدر ثیًبراٌ ٔ َحِٕ ثررضی
گراديبٌ )A- a)02
دريبَٓبی حًبيتی در َبرضبيی تُفطی
يکبَیکبل َٔتیالضیٌٕ در ثیًبراٌ ثب َبرضبيی
تُفطی
تعريف ثیًبری ائٕزيُٕفیهی ريّ
غیٕع ثیًبری ائٕزيُٕفیهی ريّ
عهم غُبختّ غذِ ثیًبری ائٕزيُٕفیهی ريّ
عهم َب غُبختّ ثیًبری ائٕزيُٕفیهی ريّ
آنرژيك ثرَٔكٕپٕنًَٕبري آضپرژيهٕزيص
()ABPA

ٍیذئَ
پرٍشکتَر
کبهپیَتر
سخٌراًی

اهتحبى تئَری

ٍایت برد
هطبلعِ هٌببع

هببحثِ

ٍیذئَ
÷

پرٍشکتَر
کبهپیَتر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

رٔغٓبی تػخیصي ثیًبري
ائٕزيُٕفیهی ريّ حبد
ائٕزيُٕفیهی ريّ يسيٍ
دريبٌ ثیًبراٌ ائٕزيُٕفیهی ريّ

ٍایت برد

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَض هطبلب)

اّذاف ٍیصُ (بر اسبض سِ حیطِ اّذاف آهَزضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حرکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیری

-1علل قلبی ٍ غیر قلبی طپص قلب را بذاًذ

آهَزضی

ٍزهبى

ٍیذئَ

-2قبدر بِ ضرح دادى خصَصیبت اًَاع طپص
3

هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

تکبلیف داًطجَ

بررسی بیوبر بب ضکبیت طپص

قلب بذخین ٍ خَش خین قلبی ببضذ

سخٌراًی

پرٍشکتَر

قلب

-3رٍضْبی پبراکلیٌیک را در در بررسی طپص

هببحثِ

کبهپیَتر

قلب تَضیح دّذ

ًحَُارزضیببی
ٍدرصذ آى

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍایت برد

-1عَاهل ایجبد سٌکَپ قلبی ٍ غیر قلبی را
بذاًذ
4

بررسی بیوبر بب ضکبیت
سٌکَپ

-2رٍضْبی افتراق سٌکَپ قلبی را از غیر قلبی
ضرح دّذ
-3قبدر بِ تَضیح اًَاع گًَبگَى سٌکَپ قلبی
ببضذ

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

سخٌراًی

پرٍشکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتر

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍایت برد
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