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شمبره

تبریخ

جلسه

جلسه

اهذاف میبنی (رئوض مطبلب)

1

آػُبیی ثب آَبتٕيی ٔفیشیٕنٕژی
دطتگبِ تُفظی

2

آشٌائي با عالئن شايع بیواريِاي
ريَ ّ صذاُاي ريْي ّ
خصْصیات آًِا

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آموزشی :
شنبختی ،عبطفی ،روان حرکتی)

روش یبددهی
یبدگیری

 -1آًاتْهی دستگاٍ تٌفسی تحتاًی

سخنرانی

 -2هفاُین ّ هکاًیسن ًّتیالسیْى ّ پرفیْژى

حل مسئله

-1
-2
-3
-4
5
6
7
8

-

-9

هشاُذٍ در هعايٌَ فیسيکی ّ ًحٍْ
اًجام آى
لوس در هعايٌَ فیسيکی ّ چگًْگی
اًجام آى
دق در هعايٌَ فیسيکی ّ ًحٍْ اًجام
آى
سوع در هعايٌَ فیسيکی ًّحٍْ اًجام
آى
خطْط ًّقاط شاخص در قفسَ سیٌَ
اًْاع ريتن ُای تٌفسی
اًْاع دفرهیتی در قفسَ سیٌَ
صذاُای ًرهال در هعايٌَ فیسيکی
ريَ
ًقاط هِن در سوع ريَ

سخنرانی
نمبیشی



مواد و وسبیل

تبریخ جلسه

آموزشی

وزمبن

ویذئو پروشکتور

 2سبعت

ویذئو پروشکتور

 2سبعت

تکبلیف دانشجو

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ
يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

نحوهارزشیببی
ودرصذ آن

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

 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.

- 10صذاُای غیر طبیعی در ريَ
- 11لرزش لوس در هعايٌَ فیسيکی ريَ

 -1فشار ًسبي اکسیژى شرياًی
اختالالت ُیپْکسی

3

شمبره

تبریخ

جلسه

جلسه

4

5

اهذاف میبنی (رئوض مطبلب)

علل برّز تٌگی ًفس ًّحٍْ
برخْرد با آى

فیسيْپاتْلْژی سرفَ ّ ُوْپتیسی
ّ طرز برخْرد با بیوار هبتال بَ
سرفَ ّ ُوْپتیسی

ُ -2یپْکسی ّاًْاع آى
ُ -3یپرکاپٌی ّ درجات آى
هٌحٌي تجسيَ اکسی ُوْگلْبیي

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آموزشی :
شنبختی ،عبطفی ،روان حرکتی)

-1 - 1تعريف تٌگی ًفس
 - 2هکاًیسن تٌگی ًفس
 - 3پاتْفیسيْلْژی تٌگی ًفس
 - 4شذت تٌگی ًفس
 - 5بیواريِای عاهل تٌگی ًفس
 - 6عالئن تٌگی ًفس
- 7رسیذگی بَ بیوار هبتال بَ تٌگی ًفس
 - 1تعزیف طزفّ
 - 2طزفّ حبد-تحت حبد -يشيٍ ٔ عهم آٌ
 - 3يکبَیشو ثزٔس طزفّ
 - 4عهم ػبیع طزفّ
 - 5عهم غیز ػبیع طزفّ
 - 6رطیذگی ثّ ثیًبر يجتال ثّ طزفّ
 - 7دريبٌ ثیًبر يجتال ثّ طزفّ
 - 8تعزیف ًْٕپتیشي
 - 9افتزاق ًْٕپتیشی اس ًْبتًش

سخنرانی
حل مسئله

روش یبددهی
یبدگیری

سخنرانی
حل مسئله

سخنرانی
حل مسئله



ویذئو پروشکتور

2h

مواد و وسبیل

زمبن جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویذئو پروشکتور

2h

ویذئو پروشکتور

2h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

تکبلیف دانشجو

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ
يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

نحوهارزشیببی
ودرصذ آن

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

 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.

- 10تؼخیص افتزاق ًْٕپتیشی
- 11رطیذگی تؼخیصی ثّ ثیًبر يجتال ثّ
ًْٕپتیشی
- 12در يبٌ ثیًبر يجتال ثّ ًْٕپتیشی

6

رّشِای تشخیصی شايع در
بیواريِای ريْی

َ .1قغ عکض قفظّ طیُّ در ثیًبریٓبی
ریّ
َ .2قغ طی تی اطکٍ ریّ در ثیًبریٓبی
ریّ
َ .3قغ ْهیکبل طی تی اطکٍ در
ثیًبریٓبی ریّ
َ .4قغ اطپیزال طی تی اطکٍ در
ثیًبریٓبی ریّ
َ .5قغ  HRCTدر ثیًبریٓبی ریّ
َ .6قغ  MDCTدر ثیًبریٓبی ریّ
َ .7قغ طی تی آَژیٕ گزافی در
ثیًبریٓبی ریّ
َ .8قغ  MRIدر ثیًبریٓبی ریّ
َ .9قغ پشػکی ْظتّ ای در ثیًبریٓبی
ریّ
َ .10قغ  PET Scanدر ثیًبریٓبی ریّ
َ .11قغ پٕنًَٕبری آَژیٕگزافی در
ثیًبریٓبی ریّ
َ .12قغ طَٕٕگزافی در ثیًبریٓبی ریّ
َ .13قغ تٕراطُتش ٔ خهط در ثیًبریٓبی
ریّ
 .14پبنض اکظی يتزی
 .15گبسْبی خٌٕ ػزیبَی
 .16ثزَٔکٕطکٕپی ٔ إَاع آٌ

سخنرانی

نمبیطی

ویذئو پروشکتور

1h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

شمبره

تبریخ

جلسه

جلسه

اهذاف میبنی (رئوض مطبلب)

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آموزشی :

.1
7

تفسیر اسپیرومتری

8

شٌاخت بیواري آسن ،عالين آى ّ
ًحٍْ برخْرد با بیوار هبتال بَ آسن

9

شٌاخت عالئن بیواری ،تشخیص ّ
درهاى بیواراى هبتال بَ COPD

.2
.3
.4

شنبختی ،عبطفی ،روان حرکتی)

یبدگیری

آموزشی

(دقیقه)

تعزیف ٔ ػُبخت دطتگبْٓبی
اطپیزٔيتزی
تعزیف ثیًبریٓبی اَظذادی ٔيحذٔدیتی
ػُبخت ٔ تفظیز اطپیزٔيتزی
تؼخیص ثیًبریٓبی خبرج تٕراطیک ثب
اطپیزٔيتزی

سخنرانی،
مببحثهبی
حل مسئله

ویذئو پروشکتور

 .1تعزیف آطى
 .2آطى آنزژیك ،آطى غیز آنزژیك
 .3ػیٕع آطى
 .4ریظك فبكتٕرْبي آطى ٔ آتٕپي
 .5فبكتٕرْبي يحیطي يٕثز ثز آطى
 .6پبتٕفیشیٕنٕژي آطى
 .7يبركزْبي انتٓبثي دخیم در آطى
 .8تئٕري ثٓذاػت ٔ آطى
 .9عالئى ثبنیُي آطى
َ .10حِٕ تؼخیص ثیًبري ٔ اطپیزٔيتزي
در آطى
 .11دريبَٓبي رایج در آطى
َ .12حِٕ پیگیزي ثیًبراٌ آطًبتیك
 .13جبیگبِ دريبَٓبي جذیذ در آطى
 .1تعزیف  ،COPDآيفیشو ٔ ثزَٔؼیت
يشيٍ
 .2ریظک فبکتٕرْبی COPD
َ .3قغ طیگبر در ثزٔس COPD

روش یبددهی



مواد و وسبیل

زمبن جلسه

سخنرانی
حل مسئله

سخنرانی
حل مسئله

ویذئو پروشکتور

ویذئو پروشکتور

1h

تکبلیف دانشجو

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ
يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

4h

3h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ

نحوهارزشیببی
ودرصذ آن

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

 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.

ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

 .4پبتٕفیشیٕنٕژی ثیًبراٌ COPD
 .5انتٓبة راِ ْٕایی در ثیًبراٌ
COPD
 .6عالئى ثبنیُی ثیًبراٌ COPD
َ .7قغ اطپیزٔيتزی در تؼخیص ٔ
دريبٌ COPD
َ .8قغ پزتَٕگبري ( )CT ٔ CXRدر
ثیًبراٌ COPD
 .9تؼخیص افتزاقی ثیًبري COPD
 .10دريبٌ ثیًبراٌ COPD
َ .11حِٕ پیگیزی ثیًبراٌ COPD
 .12راْكبرْبي پیؼگیزی اس ثزٔس
ثیًبري

شمبره

تبریخ

جلسه

جلسه

10

اهذاف میبنی (رئوض مطبلب)

شٌاخت عالئن بیواري ّ ILD
ًحٍْ برخْرد با بیوار هبتال بَ
ILD

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آموزشی :
شنبختی ،عبطفی ،روان حرکتی)

 .1عالئى ٔ تعزیف ILD
 .2طجقّ ثُذی ثیًبراٌ ILD
َ .3قغ انتٓبة  ،فپجزٔس ٔ ٔاکُغ
گزإَنٕيبتٕس در ثیًبري ILD
 .4عهت ػُبختّ ػذِ ILD
 .5عهم َبػُبختّ ILD
 .6ثیًبریٓبي گزإَنٕيبتٕس يُجز ثّ
ILD
 .7ثیًبریٓبي انتٓبثي يُجز ثّ ILD
َ .8قغ تًبص ْبی ػغهی در ثزٔس ILD
 .9عالئى ٔ َؼبَّ ْبی ثیًبراٌ ILD
 .10عالئى آسيبیؼگبْی ٔتصٕیزثزداري

روش یبددهی
یبدگیری

سخنرانی
حل مسئله



مواد و وسبیل

زمبن جلسه

آموزشی

(دقیقه)

ویذئو پروشکتور

2h

تکبلیف دانشجو

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

نحوهارزشیببی
ودرصذ آن

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

 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.

11

شٌاخت عالئن بیواری ّ ًحٍْ
برخْرد با بیواراى هبتال بَ DVT
ّ PTE

12

شٌاخت عالئن بیواری ّ ًحٍْ
برخْرد با بیوار هبتال بَ پٌْهًْی

در ثیًبراٌ ILD
َ .11قغ ثیٕپظی در تؼخیص ILD
 .12دريبٌ ثیًبراٌ يجتال ثّ ILD
 .13پزٔگُٕس ثیًبراٌ يجتال ثّ ILD
 .1تعزیف ثیًبری ٔ ایپذيیٕنٕسی
ثیًبری DVT
 .2ریظک فبکتٕرْبی تزٔيجٕس (طجی ،
جزاحی)
 .3احتًبل ثبنیُی PTE ٔ DVT
َ .4حِٕ تؼخیص ٔ رٔػٓبی تؼخیصی
ثیًبري
 .5عالئى ثبنیُی ثیًبراٌ يجتال ثّ DVT
ٔ PTE
 .6پبراکهیُیک در تؼخیص ثیًبراٌ يجتال
ثّ تزٔيجٕس
 .7دريبٌ ثیًبراٌ يجتال ثّ ٔ DVT
PTE
 .8عٕارض ثیًبری ٔ َحِٕ ثزخٕرد ثب
آٌ
 .9پیؼگیزی اس ثزٔس تزٔيجٕس ٔ
رآْبی آٌ
 .10إَاع دريبَٓبی آَتی کٕاگٕالَت ٔ
يشیت آَٓب
 .11طٕل دٔرِ دريبٌ در PTE ٔ DVT
 .12دريبَٓبی تزٔيجٕنیتیك تزاپی در
ثیًبراٌ PTE
 .1تعزیف پُٕيَٕی
 .2طجقّ ثُذی إَاع پُٕيَٕی CAP
HAP،
 .3پبتٕژتش ثیًبری
 .4جزيٓبي ػبیع ٔ ریظك فبکتٕرْبی
پُٕيَٕی
َ .5حِٕ اَتقبل ثیًبری ٔ يکبَیظى ْبی
دفبعی ثذٌ
 .6اتیٕنٕژی ثیًبری
 .7عالئى ثبنیُی ثیًبری ٔ تؼخیصٓبي
افتزاقی
 .8يعیبرْبی ثبنیُی جٓت تؼخیص ػذت

سخنرانی
حل مسئله

سخنرانی
حل مسئله

ویذئو پروشکتور

2h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

ویذئو پروشکتور

2h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

ثیًبری
 .9دريبٌ ثیًبراٌ يجتال ثّ پُٕيَٕی
َ .10حِٕ ثزخٕرد ثب ثیًبراٌ دچبر
عٕارض پُٕيَٕی
 .11پیؼگیزی اس ثزٔس پُٕيَٕی

شمبره

تبریخ

جلسه

جلسه

13

14

اهذاف میبنی (رئوض مطبلب)

تشخیص بیواری ّ ًحٍْ برخْرد
با بیوار هبتال بَ آبسَ ريَ ّ
برًّشکتازی

بیواريِاي پلْر ّ ًحٍْ برخْرد با
بیوار هبتال بَ افیْژى پلْرال،
ُوْتْراكس ّ شیلْتْراكس

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آموزشی :
شنبختی ،عبطفی ،روان حرکتی)

 .1تعزیف ثیًبری ثزَٔؼکتبسی ٔ آثظّ
ریّ
 .2پبتٕنٕژی ثیًبری
 .3إَاع ثزَٔؼکتبسی
 .4اتیٕنٕژی ثیًبری(عهم عفَٕی ٔغیز
عفَٕی)
 .5عالئى ثبنیُی ثیًبراٌ
 .6یبفتّ ْبی يعبیُّ فیشیکی
 .7یبفتّ ْبی  imagingدر ثزَٔؼکتبسی
 .8تؼخیص ثیًبری ٔ دريبٌ ثیًبراٌ
 .9تعزیف آثظّ ریّ
 .10ریظک فبکتٕر آثظّ ریّ
 .11عالئى ثبنیُی آثظّ ریّ
 .12دريبٌ ثیًبراٌ (طٕل دٔرِ دريبٌ ٔ
رژیى ْبی آَتی ثیٕتیک)
 .1تعزیف افیٕژٌ پهٕرال
 .2اتیٕنٕژی افیٕژٌ پهٕرال
 .3پهٕرال افیٕژٌ تزاَظٕداتیٕ-
اگشٔداتیٕ
َ .4حِٕ رطیذگی تؼخیصی ثّ افیٕژٌ

روش یبددهی
یبدگیری

سخنرانی
حل مسئله

سخنرانی
حل مسئله



مواد و وسبیل

زمبن جلسه

آموزشی

(دقیقه)

تکبلیف دانشجو

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ
ویذئو پروشکتور

ویذئو پروشکتور

2h

2h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ

نحوهارزشیببی
ودرصذ آن

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

 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.

پهٕرال
 .5افیٕژٌ ثعهت َبرطبیی قهت ،افیٕژٌ
ثعهت طیزٔس كجذي
 .6افیٕژٌ ثعهت عفَٕت ٔ پُٕيَٕی،
افیٕژٌ ثعهت ثذخیًی ْب
 .7ػیهٕ تٕراكض  -تعزیف ٔ عهم آٌ
َ .8حِٕ ثزخٕرد ثب ثیًبر يجتال ثّ افیٕژٌ
پهٕرال ٔ رٔػٓبی دريبَي آٌ
 .9تعزیف ًْٕتٕراکض ،عهت
ًْٕتٕراکض ،عٕارض ًْٕتٕراکض
َ .10حِٕ دريبٌ (طجي) ًْٕتٕراکض
 .11تعزیف پُٕيٕتٕراکض ،طجقّ ثُذی
پُٕيٕتٕراکض
 .12پُٕيٕتٕراکض أنیّ -ثبَٕیّ
،تزٔيبتیک ٔ ایبتزٔژَیك
 .13پُٕيٕتٕراکض فؼبري ( - (Tension
رٔػٓبی تؼخیصي
 .14دريبَٓبي جزاحي در پُٕيٕتٕراکض
 .15پهٕرٔدسیض در ثیًبراٌ
پُٕيٕتٕراکض
شٌاخت ًحٍْ برخْرد بابیوار
هبتال بَ تْدٍ ريْي

15

شمبره

تبریخ

اهذاف میبنی (رئوض مطبلب)

 .1تعزیف تٕدِ يُفزد ریّ ()SPN
َ .2حِٕ ثزخٕرد ثب ثیًبر يجتال ثّ SPN

اهذاف ویصه (بر اسبض سه حیطه اهذاف آموزشی :

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی

ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

سخنرانی
حل مسئله

روش یبددهی



ویذئو پروشکتور

½h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

مواد و وسبیل

زمبن جلسه

تکبلیف دانشجو

نحوهارزشیببی

جلسه

شنبختی ،عبطفی ،روان حرکتی)

جلسه

16

شٌاخت عالئن ّ عْارض ًارسايی
تٌفسی ّ ًحٍْ برخْرد با بیوار
هبتال بَ ًارسايی تٌفسی

17

شٌاخت بیواريِاي ائْزيٌْفیلی ريَ
ّ ًحٍْ بر خْرد با ايي بیواري

18

پْلوًْاری ُايپرتاًسیْى

 .1تعزیف َبرطبیی ْیپٕکظیک
 .2تعزیف َبرطبیی ْیپز کبرثیك
 ٔ O2-Content .3طزس يحبطجّ آٌ
 .4طجقّ ثُذی َبرطبیی تُفظی ثز اطبص
آَبتٕيی
 .5طجقّ ثُذی َبرطبیی تُفظی ثزاطبص
پبتٕفیشیٕنٕژی
 .6عهم َبرطبیی تُفظی
 .7عالئى ثبنیُی َبرطبیی تُفظی
 .8رٔػٓبی تؼخیص َبرطبیی تُفظی
 .9ثزرطی  ABGدر ثیًبراٌ ٔ َحِٕ
ثزرطی گزادیبٌ )A- a)02
 .10دريبَٓبی حًبیتی در َبرطبیی تُفظی
 .11يکبَیکبل َٔتیالطیٌٕ در ثیًبراٌ ثب
َبرطبیی تُفظی
 .1تعزیف ثیًبری ائٕسیُٕفیهی ریّ
 .2ػیٕع ثیًبری ائٕسیُٕفیهی ریّ
 .3عهم ػُبختّ ػذِ ثیًبری ائٕسیُٕفیهی
ریّ
 .4عهم َب ػُبختّ ثیًبری ائٕسیُٕفیهی
ریّ
 .5آنزژیك ثزَٔكٕپٕنًَٕبري
آطپزژیهٕسیض ()ABPA
 .6رٔػٓبی تؼخیصي ثیًبري
.1
.2
.3
.4

تعزیف پٕنًَٕبری ْبیپزتبَظیٌٕ
تقظیى ثُذی
رٔیکزد تؼخیصی
دريبٌ

یبدگیری

سخنرانی
حل مسئله

سخنرانی
حل مسئله

سخنرانی
حل مسئله

آموزشی

ودرصذ آن

(دقیقه)

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ
ویذئو پروشکتور

ویذئو پروشکتور

ویذئو پروشکتور

2h

2h

1h

يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ
يطبنعّ قجهي
درٔص
يزثٕط ثّ ْز
جهظّ ٔ پبطخ
ثّ طٕاالت
جهظّ گذػتّ

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

آزمون پبیبنی یب
تراکمی %90

 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.

