
 

 بسمه تعالی

 نشانه شناسی بالینی ) سمیولوژی (
 

  و است مرحله دوم از مراحل چهارگانه دوره پزشکی عمومی مقطع فیزیوپاتولوژی است که مدت آن یکسال 

موظف به  دانشجویان در طی این مدت واحد پاتولوژی اختصاصی می باشد  4 ،فارماکولوژی  واحد  5شامل 

 گذراندن:

 وفیزیوپاتولوژی بالینی  الف: نشانه شناسی

 پ: پاتولوژی اختصاصی و فارماکولوژی می باشند

ه در حیطه های :           در شش ماه اول سال سوم پزشکی پس از اتمام دروس علوم پاینشانه شناسی 

داخلی ومتابولیسم ، کلیه ، خون ، ریه ، روماتولوژی ، همراه با بیماریهای گوارش، قلب وگردش خون ، غدد

 فارماکولوژی و پاتولوژی تدریس می گردد

 :  به شرح ذیل برگزار می گرددایجاد توانمندی در دانشجویان  هدفکارگاه سه روزه با همچنین 

 با بیمارو موثر  برقراری ارتباط مناسب  *

 معاینه فیزیکی صحیح بیمارانانجام * 

  بالینی به روش صحیح با در نظر گرفتن جوانب اخذ شرح حال * 

    *استدالل بالینی

از  وگذارنده اند رافیزیوپاتولوژی مربوط به مباحث برنامه مطالب تئوری به این که دانشجویان نظرهمچنین 

برای هر مبحث حداقل یک محتوی لذا  مد نظر است   ارائه مطالب با تاکید بر آموزش سمیولوزی نجائیکه آ

 در قالب  فیلم ،صوت و تصویر است  جازی مرتبط ارائه میشود این مبحثآموزش م

قالب محتوی مجازی تنظیم و به عنوان مکمل رد نظردرکالس تئوری بخشی از مطالب  مودرشایان ذکر است 

 در نظر گرفته می شود منزل  در  مطالعه جهتکالس 

 ارزشیابی : نحوه 

       سوال  01سوال ، جلسات چهار ساعت تعداد  01سوال ، جلسات دو ساعت  تعداد  5هرساعت تدریس تعداد 

 ) یک سوم سواالت از محتوی مجازی است ( 

   ه ، فیلم معاین ) تصویر بیمار ، تصویر یک نشانه بالینی ، سواالت انواع فایل های  صوتی و تصویری  در طرح 

   م ریتم قلبی درمانیتور ، سوفل ها و صداهای قلبی و صداهای ریوی و .... ( متناسب بافیلم یک عالمت ، فیل

 ایتم مورد سواالت ایستگاه است 

  است  PMPکردنی ، کوتاه پاسخ ،  سواالت در قالب چند گزینه ای ، جور

 دانشکده پزشکی می باشد  در مرکز مهارتهای بالینی   محل تشکیل کارگاه  سمیولوژی :

       گردند.دانشجویان آماده حضور در بخش های بالینی بعنوان دوره کارآموزی می پس از اتمام دوره 


