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 آشنائی دانشجویاى با بیواریهای عیغتن تنفظ و پزعتاری هزبوطه
 

 :)رفتبری ( عینی اهداف 

 

 اس دانشجو انتظار هی رود در پایاى تزم بتوانذ:

 

 آناتوهی و فیشیولوصی عیغتن تنفظ را توضیح دهذ.  -1

 روشهای تشخیصی در بیواریهای تنفغی را دعته بنذی کنذ. -2

 اراى تنفغی را توضیح دهذ.اصول کلی هزاقبت اس بیو  -3

ػلل،ػالئن، درهاى و هزاقبت های پزعتاری در بیواریهای عیتن تنفظ فوقانی را بیاى کنذ.) رینیت، فارنضیت، تانشلیت،   -4

 (آدنوئیذیت، الرنضیت، عینوسیت

ػلل،ػالئن، درهاى و هزاقبت های پزعتاری در بیواریهای عیتن تنفظ تحتانی را بیاى کنذ.) بزونشیولیت، پنوهونی،    -5

 آبغه، آهبولی ریه، عل، توهور ریه، بیواریهای انغذادی تنفغی(

 انواع بیواریهای پلور را نام ببزد. -6

 اى کنذ.ػلل،ػالئن، درهاى و هزاقبت های پزعتاری در بیواریهای پلور را بی -7

   

 

 عخنزانی، پزعش و پاعخ :روش تدریس 

 



 

 تابلوی وایت بزد، هاصیک وایت بزد، پاورپوینت : وسبیل کوک آهوزشی

 
 

 

 : فعبلیت هب و تکبلیف دانشجویبى
 

 هیگزدد(حضور به هوقغ و هزتب در کالط ) غیبت بیش اس یک جلغه هوجب حذف درط  -1

 هطالؼه پیزاهوى هباحث درعی  -2

 الط و پاعخگوئی به عواالت کالعیفؼال در کحضور  -3

 پایاى تزم هوفقیت در آسهوى -4

  

 : نحوه ارزشیببی
 

 .نوزه( 5) آسهوى پایاى تزم -1

 نوزه کغز خواهذ شذ. 25/0به اسای هز جلغه غیبت کالعی  -2

 نوزه به نوزه کل اضافه خواهذ شذ. 5/0به اسای فؼالیت کالعی  -3
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