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 .کند بیان را تنفسی نارسایی و آمفیزم ریه، تهدیدي بیماري ریه، انسدادي مزمن بیماري آسم، تراکئوبرونشیت، برونشیت، پنومونی، عالئم. 5
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 صوتی، طناب هاي نارسایی ، common cold شایع، هاي عفونت(اروفارنکس شایع هاي بیماري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  14
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 دهد توضیح را ریوي پارانشیال مزمن هاي عفونت سایر توبرکولوزیس، پنومونی افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 23

 .دهد توضیح را) ARDS( بالغین تنفسی زجر سندرم افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 24

 .دهد را توضیح خواب آپنه و هیپونتیالسیون پنیک، هیپرکا و هیپوکسی تنفسی، نارسایی افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  25
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 .دهد شرح را )آمپیم پلور، به متاستاز توبرکولوزیس، پلوریت( پلور هاي بیماري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 29

 .دهد توضیح را احتقان ضد و موکولیتیک آور، خلط سرفه، ضد آسم، ضد داروهاي.  31

 .دهد شرح را )ثانویه اولیه،( پنوموتراکس افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 31
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 .دهد توضیح را ریه تحدیدي بیماریهاي افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  36
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 آبسه، ریه، سل پنومونی، شامل مدیاستن و پلور ، ریه شایع بیماریهاي ، صدري قفسه نرمال رادیوگرافی ، صدري قفسه برداري تصویر روشهاي.  39

  .دهد شرح را.......  و پنوموتوراکس افیوژن، پلورال ریه، تومورهاي برونشکتازي،
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  ).روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگیهاي فراگیران بیشتر تناسب دارد......(سخ، ایفاي نقش و سخنرانی، پرسش و پا :شیوه تدریس

  .ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد: وسایل کمک آموزشی

  

انجام تکالیف  -3. عملیشرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و  -2.   حضور به موقع و فعال در کالس -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو
  .محوله از طرف استاد

  ارزیابی تکالیف  -6. حضور و غیاب-5. آزمون عملی-4. آزمون کتبی پایان ترم -3.  آزمون کتبی کوئیز -2. آزمون کتبی میان ترم-1 :نحوه ارزیابی دانشجو

  :توضیحات
  

  ). وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل هاي ارائه شده : توجه(جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف
  آناتومی کلینیکال  1
  تنفس دستگاه سمیولوژي  2
 بیماري بینی، پولیپ فوقانی، تنفس دستگاه عفونی هاي بیماري( فوقانی تنفس دستگاه هاي بیماري پاتولوژي تنفس، دستگاه هیستولوژي  3
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