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 پیَعتِ کبرؽٌبعی في آٍری عالهت     اٍلداًؾجَیبى تزم هخبطببى:                                آًبتَهیػٌَاى درض :  

 ًظزی(ٍاحذ 2) 2 ادٍاحذ:)یب ظْن اظتبد از ٍاحذ(تؼذ

 31-31ؼٌبِ ّب ظِ  ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر:   

         (           97-98اٍل ًیوعبل تحصیلی 31-31،ظبػتؼٌبِ یک)رٍز :رضزهبى ارائِ د

 دکتز هحغي صالِ هذرض:

 ًذارد درض ٍ پیػ ًیبز:

 

 آؼٌبیی داًؽجَ  بب توبهی ظبختوبى بذى اًعبى بِ طَر اختصبصی. ّذف کلی درض :

 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا

 ظبػت(: 34الف: ًظری )

 آؼٌبیی بب ٍضؼیت آًبتَهیک ٍ اصطالحبت  هربَط بِ درض آًبتَهی. هقذهِ ، -3
 بب اظکلت بذى اًعبى.آؼٌبیی  -1

 کلی بب ببفت ّبی ػوَهی.آؼٌبیی  -1

 .ظتَى فقرات ٍ بب تؽریح جوجوِآؼٌبیی  -1

 .یتؽریح اًذام فَقبًبب آؼٌبیی  -5

 .تؽریح اًذام تحتبًی ببآؼٌبیی  -1

 .گردغ خَى ٍ ببب تؽریح دظتگبُ قلآؼٌبیی  -7

 .دظتگبُ تٌفعی فَقبًی ببآؼٌبیی  -8

 .تؽریح دظتگبُ تٌفعی تحتبًی ببآؼٌبیی  -9

 .تؽریح دظتگبُ ادراری ببآؼٌبیی  -31

 تؽریح دظتگبُ گَارغ. ببآؼٌبیی  -33

 بب تؽریح غذد گَارؼی. آؼٌبیی -31

 تؽریح هغس . ببآؼٌبیی  -31

 .ٍؼٌَائی دظتگبُ بیٌبییتؽریح  ببآؼٌبیی  -31

 .تؽریح ظیعتن ّبی حعی چؽبئی ، بَیبئی ٍ پَظت  ببآؼٌبیی  -35

 تؽریح دظتگبُ تٌبظلی زى. -31

 تؽریح دظتگبُ تٌبظلی هرد. -37

 

 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 

 جلعِ اٍل

 

  همذهِ ، آضٌایی تا ٍضؼیت آًاتَهیه ٍ اصغالحات  هشتَط تِ دسس آًاتَهیّذف کلی خلغِ اٍل: 

 اصغالحات آًاتَهی ٍ ًحَُ هغالؼِ آًاتَهی تِ دٍ سٍش ًاحیِ اي ٍ سیستویه آضٌایی تا اف ٍیضُ خلغِ اٍل: اّذ
  در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 % تؼشیف اصغالحات آًاتَهی سا تیاى ًوایذ.88پس اص پایاى والم حذالل           
 استشد ٍ اّویت دسس آًاتَهی سا دسن ًوایذـ و -اصَل ولی هغالؼِ دسس آًاتَهی سا تَضیح دّذ.           



 
 جلسه دوم

 (ػصبی ٍ خًَی، ّوبٌذ، ای غذُ.) پَؼؽی، بذى ػوَهی ّبی هختلف تؽریح ببفت ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبیی بب اجساء ببفت .

 آؼٌبیی بب اًَاع ببفت پَؼؽی ٍ خصَصیبت ٍ ٍیصگی ّبی آًْب.                    

 آؼٌبیی بب اجساء ٍ اًَاع ببفت غذدی ٍ هٌؽبء تکبهلی آًْب.                    

 آؼٌبیی بب اًَاع ببفت ّوبٌذ ٍ خصَصیبت ٍ ٍیصگی ّبی آًْب.                    

 آؼٌبیی بب خصَصیبت اًَاع ظلَل ّبی خًَی ٍ ػولکرد آًْب.                     

 اًَاع ظلَل ّب ٍ ٍظبیف آًْب.آؼٌبیی بب ببفت ػصبی ،                     

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
  ّبی هختلف بذى را بِ صَرت کلی ؽزح دّذ. آًبتَهی ببفت -1-2

 پَؽؾی را ًبم ببزد.  ّبی هختلف ببفت قغوت -2-2

 ّبی هختلف بذى اًغبى را بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. ببفت -3-2

 .را ًبم ببزد ببفت ّوبٌذّبی هختلف  قغوت -4-2

  تؾزیح ببفت ّوبٌذ را ؽزح دّذ. -5-2
 .را ًبم ببزد ببفت خًَیّبی هختلف  قغوت -6-2 

  علَل ّبی ببفت خًَی ٍ عولکزد آًْب را ؽزح دّذ. -7-2
 عولکزد ٍ تزکیب پالعوب ٍ عزم را ؽزح دّذ. -8-2

 .را ًبم ببزد ای ببفت غذُ ّبی هختلف قغوت -9-2

  .را ًبم ببزد ّبی آىببفت عصبی ٍ علَل ّبی هختلف  قغوت -10-2
 

 جلعِ ظَم

 بب اظکلت بذى اًعبى.آؼٌبیی  :ّذف کلی

 آؽٌایی تا تافت اعتخَاًی. اّذاف ٍیصُ:

 آؽٌایی تا اعکلت هحَری ٍ ضویوِ ای.            

 .آؽٌایی تا تا اخشاء اعکلت هحَری)عتَى فمزات،خودوِ،دًذُ ّا ٍ خٌاغ(            

 .ّای لفغِ عیٌِ ؽاهل: خٌاغ ٍ دًذُ ّا آؽٌائی تا اعتخَاى            

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 ببفت اعکلتی را تعزیف کٌذ. -1-1

 ّبی هختلف اعکلت بذى اًغبى را ًبم ببزد. قغوت -2-1

 اعکلت بذى اًغبى را بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. -3-1

 استخَاًْاي لفسِ سیٌِ سا ًام تثشد.-4-1
 سا ًاهگزاسي وٌذ. تخطْاي هختلف استخَاى جٌاؽ -5-1
 تخطْاي هختلف استخَاًْاي  دًذُ ّا سا ًاهگزاسي وٌذ.-6-1

 

 مچْبرجلعِ 

 .ظتَى فقرات ٍ تؽریح جوجوِبب آؼٌبیی  ّذف کلی:

اعفٌَئیذ،آّیاًِ، پظ عزی، گیدگاّی، فك فَلاًی ٍ فك  تزرعی اعکلت عز ٍ صَرت ؽاهل اعتخَاى پیؾاًی، اتوَئیذ، اّذاف ٍیصُ:

 .ى تیٌی، گًَِ، اؽکی،اعتخَاى کام، ؽاخك تحتاًی تیٌیتحتاًی، اعتخَا

  .تزرعی ًواّای خودوِ ٍ تزرعی فضاّای کزاًیال            



 .هْزُ ًاحیِ کوزی 5هْزُ ًاحیِ عیٌِ ای،  21هْزُ ًاحیِ گزدى،  5آؽٌائی تا اعتخَاًْای عتَى هْزُ ای ؽاهل:             

 .ؽاهل اعتخَاى ّای: ّیپ ،  عاکزٍم ، کَکغیکظ آؽٌایی تا اعتخَاى تٌذی لگي           

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 % خغا ًام تثشد.18استخَاًْاي تخطْاي هختلف جوجوِ سا تا  -1-4

 % خغا ًام تثشد.18استخَاًْاي ًاحیِ صَست سا تا  -2-4
 استخَاًْاي ًَاحی سش ٍ صَست سا اص سٍي ضىل ًاهگزاسي وٌذ. -3-4
 % خغا تَصیف وٌذ.38ًواّاي هختلف تا  جوجوِ سا اص -4-4
 .فضاّاي وشاًیال سا تغَس واهل ًام تثشد -5-4
 % خغا ًام تثشد.18استخَاًْاي لگي سا تا -6-4
 تشتیة ٍ تؼذاد استخَاًْاي ًَاحی هختلف ستَى هْشُ ّا سا ًام تثشد. -1-4
 % خغا ًاهگزاسي وٌذ.18تخطْاي هختلف یه هْشُ سا تا  -2-4
 دّذ. % خغا تَضیح28س گیشي استخَاًْاي لگي دس وٌاس ّوذیگش ٍ تطىیل استخَاى تٌذي لگي سا تا عشص لشا -3-4

 

 پٌجنجلعِ 

 .یتؽریح اًذام فَقبًبب آؼٌبیی  ّذف کلی:

 .تزرعی اًَاع اعتخَاًْا)دراس، کَتاُ ٍ پْي( اّذاف ٍیصُ:

ی )کتف ٍ تزلَُ(، اعتخَاى تاسٍ، اعتخَاى ّای عاعذ)رادیَط ٍ آؽٌائی تا اعتخَاى تٌذی اًذام فَلاًی ؽاهل کوزتٌذ ؽاًِ ا           

 .اٍلٌا(، اعتخَاًْای هچ دعت)کارپَط(، کف دعت)هتا کارپَط(، ٍ تٌذّای اًگؾتاى

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 اًَاع دستِ تٌذي استخَاًْاي تذى سا تَضیح دّذ. -1-5
 د. % خغا ًام تثش28استخَاًْاي اًذام فَلاًی سا تا  -2-5
 % خغا ًام تثشد. 28استخَاًْاي هچ دست سا تا  -3-5
 % خغا ًام تثشد. 28استخَاًْاي ًاحیِ دست سا تا  -4-5
 ووشتٌذ ضاًِ اي سا تؼشیف وٌذ.  -5-5
 % خغا تَضیح دّذ. 38ولیات سیخت ضٌاسی استخَاًْاي اًذام فَلاًی سا تا  -6-5

 

 نجلعِ ؼؽ

 .یتؽریح اًذام تحتبً ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؽٌایی تا اعتخَاى تٌذی اًذام تحتاًی ؽاهل: اّذاف ٍیصُ:

 .اعتخَاًْای راى)فوَر(             

 .کؾکك             

 .پا)هتا تارعَط( ٍ تٌذّای اًگؾتاى  عاق پا)تیثیا ٍ فیثَال(، اعتخَاًْای هچ پا)تارعَط(، پٌح اعتخَاى کف              

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 % خغا ًام تثشد. 28استخَاًْاي اًذام تحتاًی سا تا  -1-6

 % خغا ًام تثشد.28استخَاًْاي هچ پا سا تا  -2-6

 % خغا تَضیح دّذ.38ولیات ضىل ظاّشي استخَاًْاي اًذام تحتاًی سا تا   -3-6

 % خغا تَضیح دّذ.38ظاّش استخَاًْاي اًذام تحتاًی سا تا  -4-6

 

 نفتجلعِ ّ

 .گردغ خَى ٍ ؽریح دظتگبُ قلبتبب آؼٌبیی  ّذف کلی:

 .تزرعی  خایگاُ ٍ هَلعیت للة اّذاف ٍیصُ:



 .اؽٌایی تا فضای هیاى عیٌِ، تصَیز للة رٍی خذار لفغِ عیٌِ، پَؽؼ ّای للة، حفزُ ّای داخلی للة            

  .آؽٌایی تادعتگاُ ّذایتی للة، عزٍق ٍ اعصاب للة           

 .اهل: تٌِ ریَی، آئَرت ؽاهل )آئَرت صعَدی، لَط آئَرت، ٍ ؽاخِ ّای هٌؾعة ؽذُ اس لَط آئَرت(تزرعی ؽزیاى ّا ؽ            

 تزرعی  آئَرت ؽاهل  آئَرت ًشٍلی ٍ ؽاخِ ّای هٌؾعة ؽذُ اس آى              

ٍریذّای ًاحیهِ عهز ٍ   تزرعی عیغتن ٍریذی ؽاهل ٍریذّای عطحی ٍ عومی اًذام فَلاًی، اًذام تحتاًی، ٍریذّای تٌِ ٍ             

 .گزدى

 آؽٌائی تا عیغتن عزٍق لٌفاٍی ٍ هلشهات آى.         

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 وٌذ. حی% خغا تطش18سا تا  ٌِیس اىیه يفضا  -1-7
 % خغا تَضیح دّذ.18هَلؼیت ٍ هجاٍسات للة سا دس لفسِ سیٌِ تا   -2-7
 پَضطْاي للة سا تغَس واهل ًام تثشد. -3-7
 حفشُ ّاي داخلی للة سا اص سٍي ضىل تغَس واهل ًاهگزاسي وٌذ. -4-7
 % خغا تشسین وٌذ.28هسیش دستگاُ ّذایت للة سا تا  -5-7
 % خغا ًام تثشد.28ػشٍق ٍ اػصاب للة سا تا  -6-7
 % خغا ًام تثشد.28هسیش ضشیاى سیَي سا تا  -7-7
 م تثشد.% خغا ًا18ٍ اًطؼاتات آى سا تا  هختلف آئَست يتخطْا -8-7

 % خغا ًام تثشد.18ضاخِ ّاي هٌطؼة اص آئَست ًضٍلی سا تا  -9-7
 % خغا ًام تثشد.28ضاخِ ّاي ٍسیذي اصلی تذى سا تا  -18-7
 تفاٍت تیي دٍ سیستن ٍسیذي واٍا ٍ پَست  سا تَضیح دّذ . -11-7
 ػشٍق لٌفاٍي سا تَضیح دادُ ٍ ػولىشد غذد لٌفاٍي سا ضشح دّذ.-12-7

  

 نؽتجلعِ ّ

 .دظتگبُ تٌفعی فَقبًی ببآؼٌبیی  ذف کلی:ّ

 .تزرعی عیغتن تٌفغی ؽاهل تیٌی )خارخی ٍ حفزُ تیٌی( اّذاف ٍیصُ:

 .آؽٌائی تا حلك            

 .تزرعی حٌدزُ ؽاهل غضزٍف ّای حٌدزُ، عضالت ٍ فضای درًٍی حٌدزُ            

 .آؽٌائی تا غذد تیزٍئیذ ٍ پاراتیزٍئیذ            

  .داًؽجَ قبدر ببؼذ در پبیبى

 تمسین تٌذي سیستن تٌفسی سا تغَس واهل تَضیح دّذ. -1-8
 % خغا ًام تثشد.18تخطْاي هختلف سیستن تٌفسی سا تِ تشتیة اص تاال تِ پائیي تا  -2-8
 % خغا تَضیح دّذ.28تخطْاي هختلف تیٌی ، حلك تیٌی ٍ آًاتَهی واستشدي آى   سا تا  -3-8
 % خغا ًاهگزاسي وٌذ.28واى حٌجشُ سا اص سٍي ضىل تا تخطْاي هختلف ساخت -4-8
 % خغا تَضیح دّذ.28هحل لشاسگیشي غذُ تیشٍئیذ ٍ آًاتَهی واستشدي آى سا تا  -5-8
 % خغا تیاى وٌذ.18هحل لشاسگیشي غذد پاساتیشٍئیذ سا تا  -6-8

 نًْجلعِ 

 .تؽریح دظتگبُ تٌفعی تحتبًی ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 .          تا ریِ ، ًای ٍ ًایضُ،  حفزُ خٌة آؽٌائی اّذاف ٍیصُ:

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 دعتگبُ تٌفغی تحتبًی را تعزیف کٌذ. -1-9

 .را ًبم ببزد ًیدعتگبُ تٌفغی تحتب ّبی هختلف قغوت -2-9

 را ؽزح دّذ. ًبی آًبتَهی -3-9



 را ؽزح دّذ. ًبیضُ آًبتَهی -4-9

 ؽزح دّذ. ٍ% خغا تشسین 28ٌذیْاي آى تا سا تا تمسین تّب  ریِ آًبتَهی -5-9

 بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. را ًیدعتگبُ تٌفغی تحتب -6-9

 اجشاء جٌبی ٍ تقغین بٌذی ّب ٍ حذٍد آى را ؽزح دادُ ٍ بز رٍی هَالص ًؾبى دّذ. -7-9

 

 دّنجلعِ 

 .تؽریح دظتگبُ ادراری ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 .ّا ) لؾز ٍ هذٍال(، غذُ فَق کلیَی، هیشًای )حالة( تزرعی عیغتن ادراری ؽاهل کلیِ اّذاف ٍیصُ:

 .تزرعی هثاًِ ؽاهل هحل لزارگیزی ٍ هداٍرات هثاًِ در سهاى پز ٍ خالی تَدى           

 .تزرعی آًاتَهیك ؽکل ظاّزی ، عاختواى داخلی ٍ  عطَح هثاًِ در سهاى پز ٍ خالی تَدى           

 .ر ّز دٍ خٌظتزرعی آًاتَهی پیؾاتزاُ د           

 .تزرعی عزٍق ٍ اعصاب  تغذیِ کٌٌذُ هثاًِ ٍ پیؾاتزاُ           

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 % خغا ًام تثشد.18تخطْاي هختلف سیستن ادساسي سا تِ تشتیة اص تاال تِ پائیي تا  -1-18
 دّذ. حی% خغا تَض18سا تا هحل آًاتَهیه  ٍ تمسین تٌذي ولیِ ّا ٍ غذد فَق ولیَي سا  -2-18
 هجاٍسات  حالة سا تغَس واهل تَضیح دّذ. لشاس گیشي ٍ هحل  -3-18
 % خغا تَصیف وٌذ.28جایگاُ ٍ ضىل ظاّشي ٍ ساختواى داخل هثاًِ سا تا  -4-18
 % خغا ًام تثشد.28ػشٍق ٍ اػصاب  تغزیِ وٌٌذُ هثاًِ سا تا  -5-18
 ى سا دس صى ٍ هشد تطشیح وٌذ.آًاتَهی پیطاتشاُ ٍ ػشٍق اػصاب آ -6-18

 زدّنجلعِ یب

 تؽریح دظتگبُ گَارغ. ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 .تزرعی حفزُ دّاى، لثْا، دًذاى ّا، ستاى اّذاف ٍیصُ:

  .تزرعی  خایگاُ ٍ هَلعیت ٍ هداٍرات غذد تٌاگَؽی، غذد تحت فکی، ٍ سیزستاًی ٍ آًاتَهی کارتزدی ایي غذد            

 .ی عاختواى آًاتَهیکی ٍ تخؼ ّای تؾکیل دٌّذُ هزی ٍ هعذُ ٍ آًاتَهی کارتزدی آىتزرع            

 .تزرعی صفاق ٍ تعزیف اصطالحات داخل صفالی ٍ خلف صفالی            

 تزرعی رٍدُ تاریك ؽاهل: دئَدًَم، صصًَم، ایلیَم.            

 کَم )رٍدُ کَر(، کَلَى عیگوَئیذ، رکتَم، آپاًذیظ ٍهدزای همعذی.تزرعی رٍدُ تشرگ ) کَلَى صعَدی، عزضی، ًشٍلی(، ع            

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 لسوتْاي هختلف سیستن گَاسش سا اص تاال تِ پائیي تغَس واهل ٍ تِ تشتیة ًام تثشد. -1-11
 تخطْاي هختلف لة ٍ صتاى سا تغَس واهل ًام تثشد. -2-11
 % خغا تیاى وٌذ.18یشي آًْا دس دّاى ٍ صهاى سٍیص آًْا سا تا اًَاع دًذاًْا ٍ تشتیة لشاسگ -3-11
 % خغا تیاى وٌذ.38هَلؼیت ٍ هجاٍسات غذد تٌاگَضی، تحت فىی ٍ صیشصتاًی سا تا  -4-11
 ساختواى آًاتَهیه ٍ تخطْاي هختلف هشي سا تغَس واهل ًام تثشد. -5-11
 تشسین وٌذ. ساختواى آًاتَهیه تخطْاي هختلف هؼذُ ساتِ عَس واهل -6-11
 % خغا تَضیح دّذ. 28سا تا ٍ اجضاء آى ساختواى صفاق  -7-11

 اًذام ّبی داخل صفبقی ٍ خبرج اس آى را ًبم بزدُ ٍ ؽزح دّذ. -8-11

 تخطْاي هختلف  سٍدُ تاسیه سا تِ تشتیة اص اتتذا تا اًتْا تغَس واهل ًام تثشد. -9-11

 % خغا تَضیح دّذ.18ا تا هحذٍدٓ ّش وذام اص تخطْاي سٍدُ تاسیه س -10-11

 تخطْاي هختلف سٍدُ تضسي سا تِ تشتیة اص تتذا تا اًتْا تغَس واهل ًام تثشد. -11-11

 % خغا ًاهگزاسي وٌذ.18تخطْاي هختلف سٍدُ تضسي سا تؼییي ٍ هحذٍدُ ّش وذام تا  -12-11

 



 دّندٍازجلعِ 

 بب تؽریح غذد گَارؼی. آؼٌبیی ّذف کلی:

 ضویوِ دعتگاُ گَارػ ؽاهل: کثذ، کیغِ صفزا ، هداری صفزاٍی  ٍ لَسالوعذُ. تزرعی غذد اّذاف ٍیصُ:

 تزرعی آًاتَهی کارتزدی اعضای عیغتن گَارػ.          

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 هَلؼیت لشاسگیشي وثذ، ساختواى ٍ تخطْاي هختلف وثذ سا تَضیح دّذ. -1-12
 سي صفشا سا تغَس واهل تَضیح دّذ.هحل لشاسگیشي ویسِ صفشا ٍ سیستن هجا -2-12
 % تغَس اص سٍي ضىل ًاهگزاسي وٌذ.18سیستن هجاسي صفشا سا تا  -3-12
 % خغا تیاى وٌذ.28ٍ ساختواى آًاتَهیه لَصالوؼذُ سا تا   يشیهحل لشاسگ -4-12
 آًاتَهی واستشدي ساختواى ّاي روش ضذُ سا تیاى وٌذ. -5-12

 

 نجلعِ ظیسدّ

 .ػصبی)هغس( ؽریح دظتگبُت ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 تزرعی هغش ٍاعطِ ای ؽاهل تاالهَط، ّیپَتاالهَط، اپی تاالهَط، اخغام پغتاًی، ّیپَفیش. اّذاف ٍیصُ:

 تزرعی خذارّای تطي عَم.            

 تزرعی لَب ّای هغشی ؽاهل عطَح ًیوکزُ ّای هغشی اس خولِ ؽکٌح ّا ٍ ؽیارّای هغش.            

 ی راتط ّای تیي دٍ ًیوکزُ ٍ خذارُ ّای تؾکیل دٌّذُ تطي ّای طزفی.تزرع            

 آؽٌائی تا پَؽؼ ّای هغشی.            

 تزرعی عیغتن عوپاتیك ٍ پاراعوپاتیك.            

 تزرعی دعتگاُ عصة هحیطی ؽاهل اعصاب ًخاعی.            

 ٍ ؽثکِ خاخی.آؽٌائی تا ؽثکِ ّای عصثی گزدًی، تاسٍئی، کوزی             

 تزرعی اعصاب هغشی ؽاهل دٍاسدُ سٍج عصة هغشی.            

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 اجضاي هغض ٍاسغِ اي سا تغَس واهل ًام تثشد. -1-13
 % خغا تطشیح وٌذ.18هحل ٍ ساختواى آًاتَهیه  ّیپَفیض ٍ ّیپَتاالهَس سا تا  -2-13
 % خغا تَضیح دّذ.28تا هحل ٍ ٍیژگیْاي تغي سَم هغض سا  -3-13
 ضیاسّا ٍ لَتْاي هغض سا تا ًاهگزاسي تشسین وٌذ. -4-13
 % خغا تَضیح دّذ.28هحل ٍ ٍیژگیْاي عشفی هغض سا تا  -5-13
 % خغا تَضیح دّذ.28ساتظ ّاي تیي دٍ ًیوىشُ سا تا  -6-13
 پَضطْاي هغض سا تِ تشتیة اص خاسج تِ داخل تغَس واهل ًام تثشد. -7-13
 مسین تٌذي سیستن اتًََم سا تغَس واهل تاصگَ وٌذ.ت -8-13
 تخطْاي هختلف دستگاُ ػصثی هحیغی  ضاهل اػصاب  ًخاػی سا تغَس واهل ًام تثشد. -9-13

 % خغا ًام تثشد.28تخطْاي داخلی ضثىِ ػصثی گشدًی ، تاصٍئی ،ووشي  ٍ خاجی سا تا  -18-13
 تثشد.اػصاب دٍاصدُ گاًِ هغضي سا تغَس واهل ًام  -11-13

 

 چْبردّنجلعِ 

 .دظتگبُ بیٌبییتؽریح  ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبیی بب بخػ ّبی هختلف کرُ چؽن. 

 آؼٌبیی بب جساء آًبتَهیک اطراف چؽن.            

 آؼٌبیی بب بخػ ّبی هختلف ظیعتن بیٌبیی.            

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ



 را ًبم ببزد. بیٌبییُ ّبی هختلف دعتگب قغوت -1-14

 .را ؽزح دّذ چؾن آًبتَهی -2-14

 اًبتَهی اطزاف چؾن را ؽزح دّذ. -3-14

 بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. را یدعتگبُ بیٌبی -4-14

 

 پبًسدّنجلعِ 

 ؼٌَایی. دظتگبُتؽریح  ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 اّذاف ٍیصُ: آؼٌبیی بب بخػ ّبی هختلف خبرجی ٍ داخلی ظیعتن ؼٌَایی.

 .بى داًؽجَ قبدر ببؼذدر پبی

 .را ًبم ببزدؽٌَایی  دعتگبُ ّبی هختلف قغوت -1-15

 .را ؽزح دّذ گَػ آًبتَهی -2-15

 بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. رادعتگبُ ؽٌَایی  -3-15

 

 ؼبًسدّنجلعِ 

 ظیعتن ّبی حعی چؽبئی ، بَیبئی ٍ پَظت.تؽریح   ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 تن چؽبئی.آؼٌبئی بب اجساء هْن ظیع  اّذاف ٍیصُ:

 آؼٌبئی بب اجساء هْن ظیعتن بَیبئی.                      

 آؼٌبئی بب اجساء هْن ظیعتن حعی پَظت.                     

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 .جَاًِ ّاي چطائی ٍ هسیش اػصاب دخیل دس حس چطائی سا تطٌاسذ ٍ ػولىشد آّا سا ضشح دّذ -1-16
 .ة تَیائی سا ضشح دادُ ٍ هسیش ایي ػصة سا تا هشاوض اصلی تطٌاسذ ٍ ػولىشد آى سا ضشح دّذًحَُ تطىیل ػص -2-16
 .پَست اًساى ٍ اجضاء آى سا ضشح دّذ ساختواى -3-16

 تَضیح دّذ. گیزًذُ ّبی حغی پَعت را  -1-16

 .ًحَُ ایجاد استثاط تیي جس ّاي ٍیژُ سا دس سیستن ػصثی تغَس اجوالی دسن وٌذ -2-16

 ّفذّنجلعِ 

 .تؽریح دظتگبُ تٌبظلی ببآؼٌبیی  ّذف کلی:

 آؽٌایی تا اخشاء ٍ اًذام ّای تٌاعلی خٌظ هذکز. اّذاف ٍیصُ:

 آؽٌایی تا اخشاء ٍ اًذام ّای تٌاعلی خٌظ هؤًث.            

 .در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 .را ًبم ببزدتٌبعلی هذکز دعتگبُ  ّبی هختلف قغوت-1-17

 .را ؽزح دّذتٌبعلی هذکز گبُ دعت آًبتَهی -2-17

 .را ًبم ببزدتٌبعلی هًَث دعتگبُ  ّبی هختلف قغوت -3-17

 .را ؽزح دّذتٌبعلی هًَث دعتگبُ  آًبتَهی-4-17
     بِ صَرت عولی بؾٌبعذ. رادعتگبُ تٌبعلی  -5-17
 

 هٌببغ:
 آخزیي چبپ پشؽکی ؽیزاس. تؾبرات داًؾگبُ علَمهصببح اردکبًی، عیذ فخزالذیي. کبلبذؽٌبعی عوَهی. ؽیزاس: اً .1

 آخزیي چبپ اعٌل ریچبرد، ضزٍریبت آًبتَهی اعٌل. .2

 . آخزیي چبپ"ّبی طبی پیؼ بیوبرعتبًی پبیِ اٍرصاًظ"هیغتٍَیچ جَسف، ّفي بزًت، کبرى کیت.  .3

 . آخزیي چبپ "ّبی طبی پیؼ بیوبرعتبًی هیبًی اٍرصاًظ"بلذعَ  بزایبى، پَرتز رابزت، چزی ریچبرد.  .4



 . آخزیي چبپ"ّبی طبی پیؼ بیوبرعتبًی اٍرصاًظ" ذرٍ پبلک، اعتیَى رلن.رًٍذا بک، اً .5

 

 ظخٌراًی، کٌفراًط داًؽجَیی، بحث گرٍّی. رٍغ تذریط:
 

 ٍایت برد ٍ هبشیک،کبهپیَتر ٍ ٍیذئَپرٍشکتَر،هَالش ٍ پَظتر.ٍظبیل آهَزؼی :
 

 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی 

 ظبػت تبریخ  ظْن از ًورُ کل)بر حعب درصذ( رٍغ       آزهَى

 ////////// ///////// درصذ10 کتبی کَئیس

بزابز بب تبریخ  درصذ30 کتبی ٍ عولی ترم آزهَى هیبى 

 جلغِ ًْن تئَری

 

  طبق بزًبهِ درصذ55 کتبی ٍ عولی آزهَى پبیبى ترم

حضَر فؼبل در 

 کالض

   درصذ5 کٌتزل فیشیکی 

 

 

 هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:
 

 بیغت قبل اس ٍرٍد اعتبد در کالط حبضز ببؽٌذ.داًؾجَیبى هی ب -
 داًؾجَیبى هی ببیغت ٍقزرات ٍ قَاًیي هَضَعِ پَؽؼ ٍ حضَر در هزاکش آهَسؽی را رعبیت ًوبیٌذ. -

 اًضثاط ٍ ًظن سػایت ٍ دسس والس عَل دس ّوشاُ ّاي تلفي تَدى خاهَش -

 دسس تِ تَجِ ٍ فؼال دادى گَش -
 ضذُ تذسیس هغالة هغالؼِ تا الصم یآهادگ داضتي ٍ سپشدى خاعش تِ -
 تذسیس جلسات تواهی دس فؼال حضَس -
 هحَلِ تىالیف هَلغ تِ اًجام -
 آهَصضی ووه ٍسایل اص صحیح استفادُ -

 آهادگی تشاي پاسخ دادى تِ سَاالت هثاحث جلسِ لثلی -

 

                      هحعي شالًِبم ٍ اهضبی هذرض:  

 

   : ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ 

             

                                         داًؽکذُ:  EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل  

            

                            تبریخ ارظبل:                             تبریخ تحَیل:                                                                                                   

 تبئیذ هذیر گرٍُ ٍاهضبی                                              ■خیر   □  آیب طرح درض برای اٍلیي ببر تذٍیي ؼذُ اظت ؟ بلِ  

 



 في آٍری ظالهتآًبتَهی  جذٍل زهبًبٌذی درض

 31-31ؼٌبِ  یک رٍز ٍ ظبػت جلعِ :

 

ٍظیلِ کوک  رٍغ تذریط ذرضه هَضَع ّر جلعِ تبریخ جلعِ

 آهَزؼی

1 25/06/97 

 جبزاًی
 

عخٌزاًی،بحث گزٍّی، ارائِ  دکتز هحغي صالِ آؽٌبیی بب اعکلت بذى اًغبى

 کٌفزاًظ

کبهپیَتز،ٍیذئَ پزٍصکتَر، 

 ٍایت بَرد

2 01/07/97 

 جبزاًی

  اعکلت هحَری

// 

 

// 

 

// 

3 08/07/97 

 

 // // // ای، عصبی ببفت خًَی، غذُ 

4  

15/07/97 

 تؾزیح جوجوِ، عتَى فقزات

 

 

// 

 

// 

 

// 

 // تؾزیح اًذام فَقبتی 22/07/97 5
 

// 
 

// 
 

 // اًذام تحتبًی 29/07/97 6
 

// 
 

// 
 

 تؾزیح دعتگبُ قلب، گزدػ خَى 06/08/97 7
 

// 
 

// 
 

// 
 

8 13/07/97 
 

 تؾزیح دعتگبُ تٌفغی فَقبًی

 

 

// 

 

// 

 

// 

9 20/07/97 

 

 فغی تحتبًیتؾزیح دعتگبُ تٌ

 
 

// 

 

// 

 

// 

10 27/08/97 
 

 تؾزیح دعتگبُ ادراری

 

// 
 

// 
 

// 
 

 تؾزیح دعتگبُ گَارؽی 04/09/97 11

 

// 

 

// 

 

// 

 

12 11/09/97 
 

 // یگَارؽتؾزیح غذد 
 

// 
 

// 
 

13 18/09/97 

 

 // تؾزیح دعتگبُ عصبی
 

// 
 

// 
 

 بیٌبئی تؾزیح دعتگبُ 25/09/97 14

 
// 

 

// 
 

// 
 

 // تؾزیح دعتگبُ ؽٌَایی  02/10/97 15
 

// 
 

// 
 

16  

09/10/97 

  تؾزیح عیغتن چؾبئی، بَیبئی ٍ پَعت

// 

 

// 

 

// 

 // سى ٍ هزد تؾزیح دعتگبُ تٌبعلی 16/10/97 17
 

// 
 

// 
 



 




