
 
 بسمه تعالي

 دانشكده علوم پزشكي كرمانشاه

 دانشكده پزشكي

 طرح درس ترمي

 بيماريهاي كودكان )بدخيمي هاي شايع در كودكان ـ لنفادنوپاتي كودكان(عنوان درس :  

 مقطع كارآموزي دانشجويان پزشكي مخاطبان :واحد نظري                                                                        52/0تعداد واحد: 

 پس از اتمام هر جلسه   ساعت پاسخگویی  به سواالت فراگیر :                                                                                                زمان ارائه درس:

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي  دكتر رضا اكرمي پور مدرس :                          پاتولوژيذراندن  دوره علوم پايه  و فيزيوگ درس و پیش نیاز:

 كرمانشاه

 

 هدف كلی درس:

 ة اول:اهداف كلی جلس

 بدخيمي هاي شايع در كودكان

 جلسة اول: اهداف ویژه     

 آشنايي با عالئمي باليني بدخيمي هاي شايع -

 بدخيمي كودكانآشنايي با عالئم آزمايشگاهي مهم شايع در  -

 آشنايي با عالئم پاراكلينيك مهم در بدخيمي كودكان -

 آشنايي با اپيدميولوژي بدخيمي كودكان -

 آشنايي با اتيولوژي بدخيمي كودكان -

 منابع :  

Nelson Essential of  pediatrics (2017) 

 :روش تدریس

Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی

 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 

 

 

 



 

 ة دوم:اهداف كلی جلس

 برخورد با هپاتواسپلنومگالي و لنفادنوپاتي كودكان

 جلسة دوم: اهداف ویژه     

 بزرگي كبد در كودكاني با علل مهم آشناي -

 آشنايي با علل مهم بزرگي طحال در كودكان -

 آشنايي با علل مهم بزرگي كبد و طحال در كودكان -

 آشنايي با راه هاي تشخيصي و برخورد با بزرگي كبد ، طحال و گره لنفاوي  -

 منابع :

Nelson Essential of  pediatrics (2017) 

        

 :روش تدریس

Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی

 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یابیشسنجش و ارز

سهم از نمره  روش آزمون

 كل 

 ساعت تاريخ

 ـ ـ ـ ـ كوئيز

 ـ ـ %02 ـ آزمون ميان ترم

 برنامهبراساس  پايان ترم MCQ 62% آزمون پايان ترم 

شركت فعال و گفتگو و آمادگي  حضور فعال در كالس

 علمي

 زمان حضور دركالس پايان ترم 02%

 

 

  مقررات كالس و انتظارات دانشجو :

 درس حضور به موقع دركالس -

 رعايت نظم و حرمت كالس -

 استاد حضور و غياب -

 

 

 

 جدول زمانبندي درس

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 آقاي دكتر رضا اكرمي پور بدخيمي هاي شايع در كودكان  1

 آقاي دكتر رضا اكرمي پور هپاتواسپلنومگالي و لنفادنوپاتي كودكان  5

 

 

 

 

 دانشكده: EDOنام و امضاي مدرس:                                نام و امضاي مدیر گروه :                               نام و امضاي مسئول 

                                                                        
 تاریخ ارسال:                                                               تاریخ ارسال:                                                   تاریخ تحویل : 


