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 هدف كلي : آشنايي دانشجويان پزشكي با سميولوژي، پاتولوژي، فيزيوپاتولوژي، فارماكولوژي، يافته هاي پاراكلينيكي و كليشه هاي

 عفونينرمال و ابنرمال بيماري هاي 

 

 :اهداف يادگيري: انتظار مي رود دانشجو در پايان دوره بتواند

كليات بيماري هاي عفوني و انواع اصلي بيماري هاي عفوني اعم از باكتريال، ويرال، قارچي، پروتوزئر، پريوني و كرم هاي انگلي . 1

 .را بيان نمايد

ماالريا، استئوميليت، آرتريت عفوني، گاستروانتريت ها )شامل  .عاليم و نشانه هاي بيماري هاي عفوني اعم از پنوموني، سل، 2

تب )، CCHF آميبياز، ژياردياز، سالمونلوزهاي تيفي و پاراتيفي، شيگلوز(، وبا، توكسوپالسموز، مننژيت، تب هاي هموراژيك )مثل

،عفونت هاي  STD ،UTI برونشيت، انواع راجعه، لپتوسپيروز، اندوكارديت، سياه زخم، سرماخوردگي ساده، فارنژيت، اوتيت، سينوزيت،

استافيلوكوكي و استرپتوكوكي، عفونت هاي نسج نرم، فاشئيت نكروزان، سلوليت، باد سرخ، فرونكل، كفگيرك، پيوميوزيت، ليشمانيوز، 

ونت هاي كرمي و و ايدز، مونونوكلئوز عفوني، كزاز، هاري، بوتوليسم، عف HIVكاالآزار، اندوكارديت، انواع هپاتيت هاي ويروسي، 

انگلي )نماتودي، سستودي، ترماتودي(، انواع عفونت هاي پروتوزوئري، سرخك، سرخجه، اوريون، هرپس، مونونوكلئوز عفوني، عفونت 



 
هاي ناشي از پنوموسيستيس كاريني، آسپرژيلوس، كانديدا، نوكارديا، موكور، اسپوروتريكوز، هپاتيت هاي ويرال، آنفلوانزا، سپسيس، 

 را بيان كند FUOيك، تب و شوك سپت

پاتولوژي انواع بيمار يها ي عفوني اعم از پنوموني، سل، ماالريا، استئوميليت، آرتريت عفوني، گاستروانتريت ها )شامل آميبياز ،  3

راجعه، ، تب  CCHFژياردياز، سالمونلوزها ي تيفي و پاراتيفي ، شيگلوز(، وبا، توكسوپالسموز، مننژيت، تب ها ي هموراژيك مثل 

،عفونت ها ي  STD ،UTIلپتوسپيروز، اندوكارديت ، سياه زخم، سرماخوردگي ساده، فارنژيت، اوتيت، سينوزيت، برونشيت، انواع 

استافيلوكوكي و استرپتوكوكي، عفونت ها ي نسج نرم، فاشئيت نكروزان، سلوليت، باد سرخ، فرونكل، كفگيرك، پيوميوزيت، ليشمانيوز، 

، مونونوكلئوز عفوني، كزاز، هاري ،بوتوليسم، عفونت ها ي كرمي و انگلي  HIV ديت، انواع هپاتيت هاي ويروسيكاالآزار، اندوكار

)نماتودي، سستودي، ترماتودي(، انواع عفونت ها ي پروتوزوئري، سرخك، سرخجه، اوريون، هرپس، مونونوكلئوز عفوني، عفونت ها ي 

انديدا، نوكارد يا،  موكور، اسپوروتريكوز، هپاتيت هاي وايرال، آنفلوانزا، سپسيس، ناشي از پنوموسيستيس جيرووچي، آسپرژيلوس، ك

 را توضيح دهد. FUOشوك سپتيك، تب و 

كليات  بيمار يها ي عفوني اعم از پنوموني، سل، ماالريا، استئوميليت، آرتريت عفوني، گاستروانتريت ها )شامل آميبياز ، ژياردياز،  4

، تب راجعه، لپتوسپيروز،  CCHFپاراتيفي ، شيگلوز(، وبا، توكسوپالسموز، مننژيت، تب ها ي هموراژيك مثل  سالمونلوزها ي تيفي و

،عفونت ها ي استافيلوكوكي و  STD ،UTIاندوكارديت ، سياه زخم، سرماخوردگي ساده، فارنژيت، اوتيت، سينوزيت، برونشيت، انواع 

استرپتوكوكي، عفونت ها ي نسج نرم، فاشئيت نكروزان، سلوليت، باد سرخ، فرونكل، كفگيرك، پيوميوزيت، ليشمانيوز، كاالآزار، 

، ي، مونونوكلئوز عفوني، كزاز، هاري ،بوتوليسم، عفونت ها ي كرمي و انگلي )نماتود HIVاندوكارديت، انواع هپاتيت هاي ويروسي 

سستودي، ترماتودي(، انواع عفونت ها ي پروتوزوئري، سرخك، سرخجه، اوريون، هرپس، مونونوكلئوز عفوني، عفونت ها ي ناشي از 

پنوموسيستيس جيرووچي، آسپرژيلوس، كانديدا، نوكارد يا،  موكور، اسپوروتريكوز، هپاتيت هاي وايرال، آنفلوانزا، سپسيس، شوك 

 دهد.را توضيح  FUOسپتيك، تب و 

داروهاي موثر در درمان بيماري هاي عفوني مانند انواع آنتي بيوتيك ها )اعم از پني سيلين ها، سفالوسپورين ها، ماكروليدها،  . 5

آمينوگليكوزيدها، كارباپنم ها، تتراسيكلين، داكسي سيكلين، فلوروكينولون ها، مترونيدازول، كليندامايسين، ونكومايسين، مهاركننده 

كتاماز، كوتريموكسازول، نيتروفورانتوئين انواع داروهاي ضد قارچ )اعم از كتوكونازول، فلوكونازول، ايتراكونازول، هاي بتاال

ساده و ليپووزومال، كلوبوتازول، ووريكونازول، نيستاتين، گريزئوفولوين(، داروهاي ضد  B كاسپوفانژين، فلوسيتوزين، آمفوتريسين

كلووير، واالسيكلووير، فوسكارنت، آمانتادين، ريباورين، اسلتاميوير، زاناميوير، آدفووير، انتكاوير، ويروس )اغم از آسيكلووير، گان سي

 سيدوفووير، تنوفووير، الميوودين، تالپروير و بوسپروير( و داروهاي ضد تب را بشناسد و توضيح دهد.

پنوموني، سل، ماالريا، استئوميليت، آرتريت عفوني، .فيزيوپاتولوژي، علل، عاليم، تشخيص و درمان بيمار يها ي عفوني اعم از  6

گاستروانتريت ها )شامل آميبياز ، ژياردياز، سالمونلوزها ي تيفي و پاراتيفي ، شيگلوز(، وبا، توكسوپالسموز، مننژيت، تب ها ي 

ت، اوتيت، سينوزيت، برونشي ، تب راجعه، لپتوسپيروز، اندوكارديت ، سياه زخم، سرماخوردگي ساده، فارنژيت، CCHFهموراژيك مثل 

،عفونت ها ي استافيلوكوكي و استرپتوكوكي، عفونت ها ي نسج نرم، فاشئيت نكروزان، سلوليت، باد سرخ، فرونكل،  STD ،UTIانواع 

وتوليسم، ، مونونوكلئوز عفوني، كزاز، هاري ،ب HIVكفگيرك، پيوميوزيت، ليشمانيوز، كاالآزار، اندوكارديت، انواع هپاتيت هاي ويروسي 



 
عفونت ها ي كرمي و انگلي )نماتودي، سستودي، ترماتودي(، انواع عفونت ها ي پروتوزوئري، سرخك، سرخجه، اوريون، هرپس، 

مونونوكلئوز عفوني، عفونت ها ي ناشي از پنوموسيستيس جيرووچي، آسپرژيلوس، كانديدا، نوكارد يا،  موكور، اسپوروتريكوز، هپاتيت 

 را توضيح دهد. FUOزا، سپسيس، شوك سپتيك، تب و هاي وايرال، آنفلوان

.فارماكولوژي اعم از فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك داروهاي موثر در درمان بيماري هاي عفوني مانند انواع آنتي بيوتيك ها  7

لوروكينولون ها، داكسي سيكلين، ف)اعم از پني سيلين ها، سفالوسپورين ها، ماكروليدها، آمينوگليكوزيدها، كارباپنم ها، تتراسيكلين، 

مترونيدازول، كليندامايسين، ونكومايسين، مهاركننده هاي بتاالكتاماز، كوتريموكسازول، نيتروفورانتوئين انواع داروهاي ضد قارچ )اعم 

بوتازول، ووريكونازول، ساده و ليپووزومال، كلو Bاز كتوكونازول، فلوكونازول، ايتراكونازول، كاسپوفانژين، فلوسيتوزين، آمفوتريسين 

نيستاتين، گريزئوفولوين(، داروهاي ضد ويروس )اغم از آسيكلووير، گان سيكلووير، واالسيكلووير، فوسكارنت، آمانتادين، ريباورين، 

شناسد و توضيح باسلتاميوير، زاناميوير، آدفووير، انتكاوير، سيدوفووير، تنوفووير، الميوودين، تالپروير و بوسپروير( و داروهاي ضد تب را 

 دهد.

.روش هاي تشخيصي آزمايشگاهي و تفسير آزمايش هاي بيماري هاي عفوني و تشخيص هاي افتراقي مرتبط با آن ها را توضيح  8

 دهد .

كليشه هاي راديولوژي، اسكن هاي هسته اي، سي تي اسكن و ام آر آي يب مار يها ي عفون ي و تشخيص يها افتراق ي مرتبط . 9

 .ا در حد مهارت هاي مورد نياز پزشكان عمومي، تفسير نمايدبا آن ها ر

.مهارت هاي الزم ارتباطي، شرح حال و معاينات صحيح بيماري هاي يب مار يها ي عفون ي و تشخيص يها افتراق ي مرتبط با  10

 آن ها را فرا گيرد.

. عاليم و نشانه هاي بيمار يها ي عفوني اعم از پنوموني، سل، ماالريا، استئوميليت، آرتريت عفوني، گاستروانتريت ها )شامل 11

، تب  CCHFآميبياز ، ژياردياز، سالمونلوزها ي تيفي و پاراتيفي ، شيگلوز(، وبا، توكسوپالسموز، مننژيت، تب ها ي هموراژيك مثل 

،عفونت ها  STD ،UTIندوكارديت ، سياه زخم، سرماخوردگي ساده، فارنژيت، اوتيت، سينوزيت، برونشيت، انواع راجعه، لپتوسپيروز، ا

ي استافيلوكوكي و استرپتوكوكي، عفونت ها ي نسج نرم، فاشئيت نكروزان، سلوليت، باد سرخ، فرونكل، كفگيرك، پيوميوزيت، 

، مونونوكلئوز عفوني، كزاز، هاري ،بوتوليسم، عفونت ها ي كرمي و  HIVي ويروسي ليشمانيوز، كاالآزار، اندوكارديت، انواع هپاتيت ها

انگلي )نماتودي، سستودي، ترماتودي(، انواع عفونت ها ي پروتوزوئري، سرخك، سرخجه، اوريون، هرپس، مونونوكلئوز عفوني، 

وانزا، موكور، اسپوروتريكوز، هپاتيت هاي وايرال، آنفلعفونت ها ي ناشي از پنوموسيستيس جيرووچي، آسپرژيلوس، كانديدا، نوكارد يا،  

 را در جمعيت سالمند بيان نمايد. )آموزش پاسخگو( FUOسپسيس، شوك سپتيك، تب و 

.  فارماكولوژي اعم از فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك داروهاي موثر در درمان بيماري هاي عفوني مانند انواع آنتي بيوتيك ها 12

سيلين ها، سفالوسپورين ها، ماكروليدها، آمينوگليكوزيدها، كارباپنم ها، تتراسيكلين، داكسي سيكلين، فلوروكينولون ها،  )اعم از پني

مترونيدازول، كليندامايسين، ونكومايسين، مهاركننده هاي بتاالكتاماز، كوتريموكسازول، نيتروفورانتوئين انواع داروهاي ضد قارچ )اعم 

ساده و ليپووزومال، كلوبوتازول، ووريكونازول،  Bنازول، ايتراكونازول، كاسپوفانژين، فلوسيتوزين، آمفوتريسين از كتوكونازول، فلوكو

نيستاتين، گريزئوفولوين(، داروهاي ضد ويروس )اغم از آسيكلووير، گان سيكلووير، واالسيكلووير، فوسكارنت، آمانتادين، ريباورين، 



 
نتكاوير، سيدوفووير، تنوفووير، الميوودين، تالپروير و بوسپروير( و داروهاي ضد تب را در جمعيت اسلتاميوير، زاناميوير، آدفووير، ا

 سالمند توضيح دهد. )آموزش پاسخگو( 

مهارت ها ي الزم ارتباط ،ي شرح حال و معاينات يب حيصح مار يها ي عفون ي و تشخيص هاي افتراقي مرتبط با آن ها را در  3 

 ردجمعيت سالمند فرا گي

 .ارتباط مناسب با بيمار و همكاران برقرار نمايد 14.

 .نگرش مناسب به بيمار به عنوان يك انسان داشته باشد و رعايت اصول اخالق پزشكي و حرفه اي را در محيط كار رعايت نمايد 15.

 نسبت به انجام وظايف خود احساس مسئوليت نمايد. 16. 

 

 :روش هاي ارايه

Skill Lab – Group Study – سخنراني 

 :مكان هاي آموزش

 اورژانس –درمانگاه آموزشي  –بخش باليني آموزشي  –سامانه ي وبينار دانشگاه  –آزمايشگاه  – Lab Skill –كالس درس 

 :وسايل كمك آموزشي

نار دانشگاه سامانه ي وبي –دوربين هاي ميكروسكوپي  –ميكروسكوپ  –فيلم هاي ويدئويي  –لپ تاپ  –ويدئو پروژكتور  –اساليد 

 – اينترنت پرسرعت –

 وسايل معاينه )گوشي پزشكي، آبسالنگ، اتوسكوپ و ...(

 

 

 :وظايف و تكاليف دانشجو

 

 .دانشجوي مي بايست بطور منظم و راس ساعت مقرر در كالس حاضر باشند – 1 

ضر شده و مكلف به شركت فعال در مباحث درسي مي دانشجويان با مطالعه منابع معرفي شده و با آمادگي قبلي در كالس حا – 2 

 .باشند



 
 .دروس ارائه شده را مطالعه كرده و جلسات بعد ي از استاد مربوطه رفع اشكال كنند – 3 

 

 : روش ارزش يابي دانشجو

 .ارزش يابي آغاز :ني پرسش و پاسخ و بررس ي دانش فراگ ري در خصوص مباحث هر جلسه ي تدريس

 :ي پرسش و پاسخ از مباحث جلسات قبل ارزش يابي تكو ني

 ارزش يابي نها :يي آزمون چند گز يا نهي و تشر حي ي

 

 

 :منابع مطالعه

1 – Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 19 th edition, 

McGrawHill, 2015 

 آخرين چاپ جزوات راهنماي كشوري درمان سل – 2

 

 

 

 


