
 

 

 پشػکی صاَؼکضِ

  تزيی لبنت َگبرع طزح صرص

 

 ثیٍ انًهم يشبطجبٌ: صاَؼجٕیبٌ پشػکی           تشــیثبفت ػُبطی ػُٕاٌ صرص :  

 41-41 ػُجّپُج طبػت پبطشگٕیی ثّ طٕاالت فزاگیز:  ٔادض تئٕری(    2ٔادض :  ) تؼضاص

 (         96-97أل ، َیًظبل  8  -41، طبػت  ػُجّپُج سيبٌ ارائّ صرص: )رٔس 

      ٔادض ( 2يضرص: صکتز يذظٍ ژانّ  )

 طهٕل ٔ ثبفت ػُبطی ػًٕيیصرص پیغ َیبس:  

 

  :ًرهىذف کلی د

 ثبفت ْبی ثضٌطبستًبٌ يیکزٔطکٕپی  آػُبیی ثب طبستبر طهٕل ٔ 

 

 اىذاف کلی جلطبت )جيت ىر جلطو یک ىذف(:

 ی ٔ لهت.سَٕ ػزٔقآػُبیی ثب ثبفت  -4

 ٔ ػًهکزص آٌ. ٌٕآػُبیی ثب ثبفت س -2

 آػُبئی ثب سَٕظبسی. -1

 آػُبئی ثب ایًُی. -1

 آػُبئی ثب طیظتى نُفبٔی. -5

 ثبفتی طیظتى تُفظیآػُبیی ثب طبستبر  -6

 گٕارعثبفت طیظتى آػُبیی ثب   -7

 طیظتى گٕارعآػُبیی ثب ثبفت  -8

 طبستبر ثبفتی کجض ٔ پبَکزاصآػُبیی ثب  -9

 پٕطت آػُبیی ثب ثبفت  -41

 ضًبئى پٕطت بئی ثبآػُ -44

 طیظتى اصراریآػُبیی ثب ثبفت  -42

 آػُبیی ثب ثبفت صطتگبِ تُبطهی يزص -41

 سٌآػُبیی ثب ثبفت صطتگبِ تُبطهی   -41

 آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی غضص صرٌٔ ریش -45

 آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی غضص صرٌٔ ریش -46

 آػُبیی ثب ثبفت چؼى -47

 گٕعآػُبیی ثب ثبفت   -48

 

  :جلطو اًل ف کلیىذ -

 آػُبیی ثب ثبفت صطتگبِ گزصع سٌٕ )ثبفت لهت ٔ ػزٔق سَٕی ٔ نُفی(

 

 

  :جلطو اًل اىذاف ًیژه

)ػییزیبٌ ْیب ، ٔریییضْب، يییٕیز  ْییب ٔ ثزرطیی ازییشا ٔ طییبستًبٌ يیکزٔطیکٕپی ػییزٔق سییَٕی  -



ییت ثزرطیی اًْ -ثزرطی ثبفتی طیظیتى ْیضایتی لهیت -آػُبیی ثب ثبفت طبسَضِ لهت -ػزٔق نُفبٔی

 آػُبیی ثب ریظک فبکتٕرْب ی تبثیز گذار ثز ثبفتٓبی لهجی ػزٔلی -ثبنیُی ثبفت لهت ٔ ػزٔق 

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

ػزیبٌ ْب ٔ ٔریضْبی  يیکزٔطکٕپی طبستبر  -طبستًبٌ کهی رگٓبی سَٕی را ػزح صْض -

ٕاع يٕیزگٓبی اَ -طبستبر ثبفتی يٕیزگٓبی سَٕی را ثیبٌ کُض زشئیبت -يشتهف را تٕضیخ صْض

 –صر يٕرص تغییزات طُی ػزیبٌ ْب تٕضیخ صْض  -سَٕی، زبیگبِ ٔ ػًهکزص آَٓب را تٕضیخ صْض

إَاع طیظتى پٕرت ، زبیگبِ ٔ اًْیت ثبنیُی آٌ را ػزح  -ٔریضی را ػزح صْض -ارتجبط ػزیبَی

 فٕٓو،طبستًبٌ ٔ ػًهکزصي  -صر يٕرص لهت ٔ الیّ ْبی تؼکیم صُْضِ آٌ تٕضیخ صْض -صْض

طبستبر  -ثیًبریٓبی يزتجظ ثب ثبفتٓبی لهجی ػزٔلی ر اثُٕیظض -صطتگبِ ْضایتی لهت را ثیبٌ کُض

 ثبفتی رگٓبی نُفی ٔ َذِٕ تؼکیم نُف را ثیبٌ کُض.

 ىذف کلی جلطو دًم: 

 آػُبیی ثب ثبفت ًْجُض تشــی سٌٕ-

 اىذاف ًیژه جلطو دًم: 

ثزرطیی ػًهکیزص طیهٕل  –ْیبی سیَٕی ثزرطی ازشاء طبسَضِ سٌٕ ػبيم پالطًب ٔ اَیٕاع طیهٕل 

  -آػُبیی ثب چُض ثیًبری سیَٕی َبػیی اس َمیؾ صر رَٔیض تکبيیم طیهٕل ْیبی سیَٕی –ْبی سَٕی 

 ثزرطی يزادم اَؼمبص سَٕی ٔ طهٕل ْبی صرگیز صر ایٍ فزایُض

 

 :در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ

ٓبی طیهٕنٓبی سیَٕی را إَاع  ٔ ٔیژگی -يفٕٓو ، اًْیت ٔ ػًهکزص طهٕنٓبی سَٕی را ثیبٌ کُض. 

 - اؿیالالدبت يزثیٕط ثیّ ثبفیت سیٌٕ را تؼزییف کُیضازیشای سیٌٕ را َیبو ثجیزص.  -تٕضیخ صْض. 

ثب تبکییض ثیز  طبستًبٌ ٔ ػکم نکٕطیتٓب را -استالالت يٕرفٕنٕژیک طهٕنٓبی سَٕی را ثؼُبطض. 

ٕطیظ يزادیم کُتیزل سیَٕزیشی ت -تٕضیخ صْض. طبستًبٌ پالکیت را تٕضییخ صْیض.  ػًهکزص آَٓب

 پالکتٓب را ثضاَض. 

 :  ضٌمىذف کلی جلطو 

 آػُبیی ثب فزایُض تکبيم طهٕل ْبی سَٕی  -

 :  ضٌم اىذاف ًیژه جلطو  

آػیُبیی ثیب ثبفیت  -آػُبیی ثب رَٔض ثهٕؽ طهٕل ْبی سیَٕی -آػُبیی ثب طهٕل ْبی ثُیبصی سَٕظبس -

 َض سَٕظبسیآػُبیی ثب ثیًبریٓبی يزتجظ ثب رٔ -ْبی سَٕظبساس صٔرِ زُیُی تب ثهٕؽ

  

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

ثیًبریٓییبی يییزتجظ ثییب ثبفتٓییبی  سییَٕی ٔ ریظییک   -ثهییٕؽ اَییٕاع طییهٕنٓبی سییَٕی را ػییزح صْییض.

يغییش   -فبکتٕرْییب ی تییبثیز گییذار ثییز آٌ ثشـییٕؽ طییزطبٌ سییٌٕ را صر زبيؼییّ تجییییٍ ًَبیییض. 

سَٕظیبسی ٔ  -ػیزح صْیض. اطتشٕاٌ ٔ طبیز ارگبَٓبی صسیم صر سَٕظبس اس ثضٔ زُیُی تب تٕنیض را

فبکتٕر ْبی يٕثز صر رَٔض سَٕظبسی را َبو  -تُظیى فزایُض پیجیضِ سَٕظبسی را ثضفت تججیٍ ًَبیض

 اًْیت طهٕنٓبی ثُیبصی ٔ َمغ صريبَی آَب را ثضاَض.  - ثجزص

 

 ىذف کلی جلطو چيبرم:

 آػُبیی ثب يفٕٓو ٔ ػًهکزص طیظتى ایًُی -

 

 اىذاف ًیژه جلطو چيبرم :

آػُبیی ثب اَیٕاع  -آػُبیی ثب إَاع اؿهي ٔاكُؼٓبي ایًُي -بیی ثب يفٕٓو آَتی ثبصی آَتی ژٌ آػُ -

  -آػُبیی ثب طهٕل ْبی ػزضّ کُُضِ آَتی ژٌ ْب  -نُفٕطیت ْب ٔ ػًهکزص آَٓب

 



 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

ژگیٓبی طهٕل ٔی إَاع آَتي ثبصیٓب  را ػزح صْض . -إَاع اؿهي ٔاكُؼٓبي ایًُي را ػزح صْض

صر  -ٔیژگیٓبی طهٕل نُفٕطیت را ػزح صاصِ ٔ إَاع آٌ را َبو ثجزص -ْبی فبگٕطیت را ثیبٌ کُض

طهٕنٓبي ارائّ كُُضِ آَتي ژٌ ٔصَضرٔتیك را  -يٕرص يزادم تکبيم نُفٕطیت ْب تٕضیخ صْض

 (Transplantationپیَٕض ) -ٕٓو سٕصایًُی ٔػٕارف َبػی اسآٌ را ػزح صْضيف-صْیض تٕضیخ

 را تؼزیف ٔ إَاع آٌ را َبو ثجزص 

 اَضايٓبي نُفٕئیض أنیّ ٔ يذیالي را ػزح صْض

 :پنجنىذف کلی جلطو 

 آػُبیی ثب ثبفت ْبی نُفبٔی -

 : پنجناىذاف ًیژه جلطو 

ثزرطی َمغ تیًٕص صر تکبيم طهٕل ْبی  -ثزرطی طبستبر ثبفتی ٔ ػًهکزص ػمضِ ْبی نُفبٔی -

ثزرطی اًْیت ثبنیُی   -ثزرطی طبستبر ثبفتی نٕسِ ْب –طذبل آػُبیی ثب ثبفت نُفبٔی  -نُفٕطیت

 آػُبیی ثب چُض ثیًبری َبػی اس استالل ػًهکزص طیظتى ایًُی -ثبفت ْبی نُفبٔی

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

طبستًبٌ يیكزٔطكٕپیك غضِ   -را ػزح صْض  تیًٕص ٔػًهکزص آٌ طبستًبٌ يیكزٔطكٕپیك -

را تٕضیخ MALT -ص گزصع سٌٕ ػمضِ ْبی نُفبٔی تٕضیخ صْضصر يٕر–نُفبٔي را ػزح صْض 

طبستًبٌ ثبفتي إَاع  -را ػزح صْض.ٔ گزصع سٌٕ آٌ  طبستًبٌ يیکزٔطکٕپی طذبل  -صْض.

 صر يٕرص اًْیت ثبنیُی ایٍ ثبفت ْب تٕضیخ صْض -نٕسِ ْب را ػزح صْض

 

 :   ششن ىذف کلی جلطو 

 آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی طیظتى تُفظی -

 :  ششن ًیژه جلطو اىذاف 

-ثزرطی ٔیژگیٓبی ثبفتی طض سَٕی –آػُبیی ثب يفٕٓو ٔػًهکزص  ثشؼٓبی يشتهف صطتگبِ تُفض 

ثزرطی َمغ  –آػُبیی ثب  ٔیژگیٓبی طهٕنی طهٕنٓبی سبَّ ْبی ػؼی  -ْٕائی ٔ ازشای آَٓب

 آالیُضِ ْب ،ثشـٕؽ صسبَیبت صر َبرادتیٓبی ریٕی ٔ ثزٔس طزطبٌ ریّ .

 و  ششن : اىذاف ًیژه جلط

 ػًم ثشغ ْضایتي صطتگبِ تُفض را ػزح صْض  -ازشا صٔ ثشغ اؿهي صطتگبِ تُفض را َبو ثجزص -

إَاع طهٕنٓبي اپي تهیٕو تُفظي را ػزح  -طبستًبٌ ثبفتي طیُٕص ْبي پبراَبسال را ػزح صْض  -

 ػیت غهظتي صر صطتگبِ تُفظي ًْزا ثب ػٕايم ایجبص كُُضِ آٌ ػزح صاصِ .. -صْض 

يشبط دُجزِ را صر لظًت ْبي   -كم ثیُي ًْزاِ ثب ػٕايم يزتجظ ثب آٌ را ػزح صْضطی -

 طبستًبٌ ثشغ ْبي يشتهف تُفظي صطتگبِ تُفض را يمبیظّ كُض -ّ كُضظيشتهف آٌ يمبی

 تزيیى صر آنٕئٕل ػزح صْض .  -إَاع طهٕنٓبي آنٕئٕني را تٕضیز صْض

 

 ىذف کلی جلطو  ىفتن ً ىشتن: 

 ثبفتی صطتگبِ گٕارعثزرطی طبستبر  -

 اىذاف ًیژه جلطو ىفتن ً ىشتن: 

 -آػیُبیی ثیب َذیِٕ تکبيیم صَیضاٌ ْیب –آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی  صْبٌ ٔ صَیضاٌ ٔ اًْییت ثیبنیُی آٌ 

آػیُبیی  -ثزرطی ٔ يمبیظّ إَاع زٕاَّ ْبی چؼبیی -ثزرطی يٕرفٕنٕژی ٔ طبستبر ثبفتی سثبٌ

زرطی ٔ يالبنؼّ طهٕل ْبی تؼکیم صُْضِ غضص يؼیضی ث -ثب طبستبر ػًٕيی ثبفتی صطتگبِ گٕارع

آػیُبیی ثیب طیبستبر ثیبفتی لظیًت ْیبی يشتهیف رٔصِ ثبرییک ٔ  -ٔ ػًهکزص ْیک اس ایٍ طهٕل ْب

ثزرطی ٔ صرک اًْیت ثبنیُی ثبفت ػُبطی رٔصِ ْبٔ آػُبیی ثب چُیض ثیًیبری يزثیٕط ثیّ  -ثشر 

 استالل ثبفتی ایٍ َبدیّ

 



 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

طبستًبٌ سثبٌ راًْزاِ ثب اَیٕاع پیالْیبي آٌ را ػیزح  -طبستًبٌ كهي نٕنّ گٕارع را ػزح صْض

سائیییضِ تیییٕيش  -طیییبستًبٌ صَیییضاٌ را ػیییزح صْیییض  -يزادیییم تؼیییكیم صَیییضاٌ را فٓزطیییت كُیییض -صْیییض

إَاع پزصِ ْبي يزطٕة ٔطیزٔسي را َیبو  -يُؼٕرْبي يیبَي ٔ رثبط صرٔ صَضاَي را ػزح صْض 

 رٔصَِیٕاع ا -إَاع غیضص يؼیضِ را ػیزح صْیض -صر يزي ٔ يؼضِ را يمبیظّ كُضطجمّ يشبطي  -ثجزص

 -تفبٔت طبستًبٌ ثشغ ْبي رٔصِ كٕچك ٔ ثشر  را ػیزح صْیض -اي غضصكبطتزیك را ػزح صْض

طیبستًبٌ  -اَیٕاع غیضص ثشالیي را اس َظیز طیهٕني يمبیظیّ كُیض -طبستًبٌ آپبَیضیض را تٕضییخ صْیض

 ثبفتي غضص ثشالي را ػزح صْض.

 

 ذف کلی جلطو  نين:ى

 آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی کجض ٔ پبَکزاص -

 اىذاف ًیژه جلطو نين:

 -طبستبر ثبفتی ثشغ ثزٌٔ ریش ٔ صرٌٔ ریش کجض ٔ ػًهکزص ْز یک اس طهٕل ْیبی آٌآػُبیی ثب 

آػیُبیی ثیب ػیزٔق سیَٕی ٔ طیظیتى  -ثزرطی ثیبفتی کجیض ٔ يجیبری ؿیفزأی ٔ اًْییت ثیبنیُی آٌ

ثزرطیی چُیض ثیًیبری صر راثالیّ ثیب   -آػُبیی ثب طبستبر ثیبفتی کیظیّ ؿیفزا -پٕرت صر صاسم کجض

 استالل صر ػًهکزص طهٕل ْبی کجض ٔ پبَکزاص

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

إَاع طهٕنٓبي زشایزالَگزْبَض را َبو ثزصِ ػًم آَٓبرا   -طبستًبٌ ثبفتي پبَكزاص را ػزح صْض

را  Itoٔ طهٕنٓبي  Dissطهٕنٓبي كٕپفزفضبي  -ْضإَاع نٕثٕنٓبي كجضي را ػزح ص -ػزح صْض 

صر يٕرص طبستبر ثبفتی يجبری ؿفزأی ٔ کیظّ ؿفزا  -تزيیى صر كجض راػزح صْض -تؼزیف كُض

 تٕضیخ صْض.

 

 :  دىنىذف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستبر ثبفت پٕطت -

 : دىن اىذاف ًیژه جلطو 

ثزرطییی تغییییزات  -رو ٔ ْیپییٕصرو(طییبستًبٌ کهییی ثبفییت پٕطییت )الیییّ ْییبی اپیییضرو، صآػییُبیی ثییب 

  -آػُبیی ثب فزایُض ػبسی ػضٌ ٔ تیزِ ػضٌ رَگ پٕطت -طهٕنی الیّ ْبی اپیضرو

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

صر يٕرص  اپیضرو ٔ الیّ ْبی تؼکیم صُْضِ آٌ ، ثب  -ٔیژگیٓبی کهی ثبفت پٕطت را ػزح صْض

تغییزات تیُٕطیت ْب اسػًك ثّ  -ض ثز ٔیژگیٓبی طهٕنی ْز یک اس الیّ ْبی آٌ تٕضیخ صْضتبکی

طبستبر ثبفتی صرو ٔ ْیپٕصرو را ػزح صاصِ ٔ صر يٕرص تفبٔت ْبی طّ الیّ  -يمبیظّ کُضطالخ 

 اپیضرو،ْیپٕصرو ٔ صرو تٕضیخ صْض.

 

 ىذف کلی جلطو  یبزدىن: 

 آػُبیی ثب ٔیژگیٓبی ثبفتی ضًبئى پٕطت -

 اىذاف ًیژه جلطو یبزدىن : 

ثزرطیی طیبستبر طیهٕنی فٕنیکیٕل يیٕ ٔ اًْییت  -آػُبیی ثب طبستبرثبفتی يٕ ٔ چزسیّ رػیض يیٕ -

ثزرطیی ػًهکیزص غیضص چزثیی ، ػیزق يظیبئم  -آػُبیی ثب طیبستًبٌ اَیٕاع غیضص پٕطیتی -ثبنیُی اٌ

 تبٌآػُبیی ثب ثبفت پظتبٌ ٔ پبتٕنٕژی ثیًبریٓبی پظ -ثبنیُی يزثٕط ثّ ایٍ غضص

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

طبستًبٌ ٔ  -إَاع غضصپٕطتي را َبو ثجزص -طبستبر طبلّ يٕ ٔ چزسّ رػض يٕ را تٕضیخ صْض

إَاع طهٕنٓبي يٕزٕص صر غضص ػزق را ًْزاِ  -چزثي را ػزح صْض َذِٕ تزأع يٕاصر صر غضص

  -ٌ را ػزح صْضآری َبسٍ ٔ ٔیژگیٓبی  يٕرفٕنٕژیکی  ٔ طبستب –ثب ػًهكزص ػبٌ تٕضیخ صْض 



 

 :  دىندًازىذف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستبر ثبفتی طیظتى اصراری

 :  دىندًاز اىذاف ًیژه جلطو

ثزرطیی طییبستًبٌ طیهٕنی لظییًت ْیبی يشتهییف   -ثزرطیی طییبستبر ثیبفتی کهیییّ ) لؼیز ٔ يییضٔال ( 

تبرٔ ثزرطییی طییبس -اصراری ٔ اًْیییت ثییبنیُی آٌ -آػییُبیی ثییب طییبستبر ثییبفتی طییضسَٕی -گهییٕيزٔل

 يثبَّ ٔ پیؼبثزاِ  -تغییزات ثبفتی دبنت

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

اصراري را تٕضیخ  –طض سَٕي طبستبر طهٕنی  –كهیّ را ػزح صْض  ٔ يضٔالی طبستًبٌ لؼز -

ازشا ٔ ػًم صطتگبِ زُت  -را يمبیظّ كُض  نٕنّ ْبی پیچیضِ صٔر ٔ َشصیکطبستًبٌ ثبفتي  -صْض

 گزصع سٌٕ كهیّ را ػزح صْض . -گهٕيزٔني را ػزح صْض

 

 : سدىنضی ىذف کلی جلطو

 ثزرطی طبستبر ثبفتی صطتگبِ تُبطهی يزص -

 :  سدىنضیاىذاف ًیژه جلطو 

ثزرطیی يزادیم طیبست ٔ  -ثبفت طیظتى تُبطهی ػیبيم ثیضیّ، يجیبری ٔ غیضص تزػیذیآػُبیی ثب 

زرطی ثیًبریٓب ٔ ػهم ث -ثزرطی طهٕل ْبی اؿهی ثیضّ ثب تبکیض ثز ػًهکزص آَٓب -تکبيم اطپزو

آػُبیی ثب تزکیجبت طبسَضِ يیبیغ يُیی  –َبثبرٔری يزصاَّ ثب تبکیض ثز استالل ثبفتی صر ایٍ طیظتى 

 ٔ اًْیت ثبنیُی آٌ

 در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

اطییپز  تغییییزات طییهٕنی يزادییم  -لظییًت ْییبی يشتهییف صطییتگبِ تٕنیییض يثییم يییزص را َییبو ثجییزص -

ػًیم طیهٕنٓبي  -طبستًبٌ ثبفت ػُبطي ثیضّ را ػزح صْیض  -و ثجزصرا َب يبتٕژتزٔاطپزيیٕژیض

غیضص  - طیبستًبٌ ثیبفتي يجیزاي صطیتگبِ تٕنییض يثیم يیذكز را يمبیظیّ كُیض -طزتٕني راػیزح صْیض 

طبستبر ثبفتی پزٔطتبت را ثیب تبکییض ثیز ػًهکیزص طیهٕل  –فزػي صطتگبِ تُبطي يذكز را َبو ثجزص 

صر يیٕرص تزکیجیبت يیبیغ  –آنت تُبطهي يزص را ػیزح صْیض طبستًبٌ ثبفتي   -ْبی آٌ تٕضیخ صْض

 اًْیت ثبنیُی ایٍ طیظتى ٔ ػهم َبثبرٔری را ثیبٌ کُض. -يُی تٕضیخ صْض

 

 : چيبردىن ىذف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستبر ثبفتی صطتگبِ تُبطهی سٌ -

 : چيبردىناىذاف ًیژه جلطو  

 -کبيیم تشًیک ٔ تشًیک گیذاریيزادیم رػیض ٔ تآػیُبیی ثیب  -ثزرطی طبستًبٌ ثیبفتی تشًیضاٌ -

آػیُبیی ثیب ثبفیت طجیؼیی ردیى ٔ تغیییزات  -نٕنیّ ْیبی ردیى ٔ تغیییزات آٌثزرطی طیبستبر ثیبفتی 

  -ثزرطی طبستبر ثبفتی طجیؼی پظتبٌ -اَضٔيتز صر طٕل طیکم يبْیبَّ

 آػُبیی ثب اًْیت ثبنیُی ثبفت طیظتى ژَیتبل ٔ ثزرطی ثیًبریٓبی يزثٕطّ -

 شذ:در پبیبن دانشجٌ قبدر بب

آتزسي فٕنیكٕني را   -إَاع فكیٕنٓبي تشًضاَي راػزح صْض -طبستًبٌ تشًضاٌ را ػزح صْض

طبستًبٌ  -طبستًبٌ نٕنّ فبنٕپ را ػزح صْض   -زظى سرص ٔ طفیض را تٕضیخ صْض -تٕضیخ صْض 

تغییزات  -تغییزات آَضٔيتز را طي چزسّ لبػضگي ػزح صْض -صیٕارِ ردى را تٕضیخ صْض

طبستًبٌ ثبفت ػُبطي   -إَاع صطیضٔآ َبو ثزصِ ػزح صْض -ي دبيهگي ػزح صْضاَضٔيتزرا صر ط

دبيهگي ٔسيبٌ ػیز صْي ٔ پض اس  –پظتبٌ را صر يزادم يشتهف لجم اس ثهٕؽ صر سالل ثهٕؽ 

 طبستبر ػیز ٔ يکبَیظى تزػخ ػیز را تٕضیخ صْض. -یبئظگي را يمبیظّ كُض

 

  :  ً شبنسدىن پبنسدىن ىذف کلی جلطو 



 غضص صرٌٔ ریش ػُبیی ثب طبستبر ثبفتیآ - 

     

   : پبنسدىن ً شبنسدىناىذاف ًیژه جلطو  

ٔ  ثییزرص طییبستبر ثییبفتی  -ثزرطییی اَییٕاع غییضص اس َظییز ػًهکییزص -آػییُبیی ثییب َذییِٕ تزػییخ غییضص -

غضص ْیپٕفیش ، تیزٔئیض، پبراتیزٔئیض ٔ غضص فٕق کهیٕی ثب تبکیض ثز اًْییت ثیبنیُی ػًهکزص طهٕنی 

 تغییزات غضص صر ػزایظ تغییزات طُی ٔ پبتٕنٕژیکثزرطی  -آٌ

    در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:

إَاع   -گزصع سٌٕ ْپیٕفیش را تٕضیخ صْض  -رٔع ْبي يشتهف تزػخ يٕاص را ػزح صْض 

ْٕريَٕٓبي ثشغ  -یظتبل ْیپٕفیش را ًْزاِ ثب ػًم آَٓب ػزح صْض صطهٕنٓبي ثشغ 

ازظبو ْزَیگ ، ازظبو آيیالطّ  ٔ   -كُُضِ آٌ ػزح صْض  َٕرْٔیپٕفیش ًْزاِ ثب طهٕنٓبي تزػخ

ثشؼٓبي يیكزٔطكٕپیك آصرَبل را اس َظز طبستًبٌ ٔ ػًهكزص   -ازظبو ْبطبل را تٕضیخ صْض

طبستًبٌ ٔ   -إَاع تزػذبت ثشغ ْبي يشتهف لؼزٔ يزٔالي آصرَبل را ػزح صْض -ػزح صْض

  -تیزٔئیض فؼبل ٔ غیز فؼبل را يمبیظّ كُض تفبٔت طبستًبَي  -ٔالي آصرَبل را ػزح صْضضتزػخ ي

إَاع طهٕنٓبي پبرا تیزٔئیض را ًْزاِ  -طبستًبٌ طهٕنٓبي پٕػغ فٕنیكٕل تیزٔئیض را ػزح صْض

 –ػٍ يغشي  -طبستًبٌ ٔ ػًم غضِ اپي فیش را ػزح صْض  -ثب ػًهكزص صر آَٓب را تٕضیخ صْض

َمغ غضِ پی  -طًپبتیك را تؼزیف كُض طهٕنٓبي كزٔيبفیُي ازظبو كزٔيبفیُي یب پبراگبَگهیٌٕ

 َئبل صر تُظیى ریتى ػجبَّ رٔسی را ػزح صْض.

 

 :  ىفذىنىذف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستًبٌ ثبفتی چؼى

   : ىفذىناىذاف ًیژه جلطو  

آػیُبیی ثیب طیبستبر لزَییّ ٔ  -آػُبیی ثب ثبفت الییّ ْیبی تؼیکیم صُْیضِ چؼیى ٔ اًْییت ثیبنیُی آٌ -

ثزرطی چُض ثیًبری يزتجظ  –تبر غضص چؼى )غضِ اػکی ٔ غضص پهک( ثزرطی طبس -ػضطی چؼى 

 ثب تغییزات ثبفتی چؼى

  در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:
ازشا ْزكضاو   -اتبلك ْبي چؼى را ًْزاِ ثب يذتٕیبت آٌ ػزح صْض - الیّ ْبي چؼى را َبو ثجزص -

ػجكیّ  َضاو طهٕنٓبي ا  -ػكم ػًبتیك چؼى را رطى كُض -را اس الیّ ْبي چؼى را ػزح صْض 

 -إَاع غضص پهك چؼى را َبو ثجزص -ْیظتٕفیشیٕنٕژي ػجكیّ را تٕضیخ صْض -َٕري را َبو ثجزص

 صطتگبِ اػكي را ػزح صْض. -طبستًبٌ ثبفت ػُبطي يهتذًّ را ػزح صْض 

 

 ىذف کلی جلطو ىجذىن : 

 ثزرطی طبستًبٌ ثبفتی گٕع

 اىذاف ًیژه جلطو  ىجذىن :  
آػیُبیی ثیب زشئییبت طیهٕل ْیبی يزثیٕط ثیّ ػیُٕایی ٔ  -ْیبی يشتهیف گیٕع ثزرطی ثبفت لظیًت

 ثزرطی طبستبر ثبفتی پزصِ ؿًبر ٔ اًْیت ثبنیُی آٌ -تؼبصل

  در پبیبن دانشجٌ قبدر ببشذ:
طبستًبٌ يجزاي   -طبستًبٌ النّ گٕع را ػزح صْض   -لظًتٓبي يشتهف گٕع را َبو ثجزص

طبستًبٌ گٕع يیبَي را ػزح  -ر را تٕضیخ صْضطبستًبٌ پزصِ ضًب -ػُٕایي را تٕضیخ صْض

 .ْیظتٕفیشیٕنٕژي گٕع صاسهي را ػزح صْض -طبستًبٌ گٕع صاسهي را ػزح صْض -صْض

 

 

 هنببع اصلي : 

 ثبفت ػُبطی پبیّ زبٌ کٕئیزا ، ثبفت ػُبطی صکتز طهیًبَی راص   



 پزطغ ٔ پبطز کالطی ، طشُزاَی، تزطیى ػکم رًظ تذریص:

 

 ًضبیل آهٌزشی: 

 ٔایت ثزص ، يبژیک ـ

 اس طزیك رایبَّ ٔ ٔیضیٕپزٔژکتٕر صر کالص،  power pointـ ًَبیغ 

 ػاللًُیضاٌ ثیّ َیش يشتهف ثبفت ػُبطی اطهظٓبي   CDرایبَّ ٔ طزیك اس صاَؼجٕ سٕصآيٕسي -

 .يیؼٕص پیؼُٓبص

 

 آسيٌٕ طُجغ ٔ ارسػیبثی

 بػتط تبریز  )ثز دظت صرؿض(طٓى اس ًَزِ کم  ًَزِ      آسيٌٕرٔع  
 /////////// ////////// %25 5 کوئیس

برابر بب تبریخ جلسه  %25 5 آزهون هیبن دوره

 ورینهن تئ

 

   %51 01 آزهون پبیبن ترم

 

 ٔ اَتظبرات اس صاَؼجٕ:کالص يمزرات 

 دضٕر  يُظى صاَؼجٕ صرکالص 

 ػزكت فؼبل  ٔ ػاللّ يُضی صاَؼجٕ صر یبصگیزی يالبنت صر کالص صرص -

 ی پبطز صاصٌ ثّ طٕاالت يجبدث زهظّ لجهیآيبصگی ثزا -

 چگَٕگی اَجبو تکبنیف يذٕنّ -

 ػزکت صر ايتذبٌ يیبٌ تزو -

 ػزکت صر ايتذبٌ پبیبٌ تزو -

 

  نبم ً اهضبی هذرش:

 دانشکذه: EDOنبم ً اهضبی هطئٌل       نبم ً اهضبی هذیر گرًه:

 

 

 

 

 

 تائید مدیر گروه وامضای                      ■خیر   □  آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است ؟ بله  

 



 ) تئٌری( تخصصی ببفت شنبضی  جذًل زهبنبنذی درش

 8-01شنبو پنج  رًز ً ضبعت جلطو :                                    

 هذرش هٌضٌع ىر جلطو تبریخ لطوج

4 11/6/99 

 زجزاَی

 صکتز يذظٍ ژانّ صطتگبِ گزصع سٌٕثبفت آػُبیی ثب 

2 6/7/96 

 

 آػُبیی ثب ثبفت ًْجُض تشــی سٌٕ

 

 صکتز يذظٍ ژانّ

1 41/7/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ    آػُبیی ثب فزایُض تکبيم طهٕل ْبی سَٕی

4 21/7/96 

 

 يذظٍ ژانّ صکتز  )کٕئیش(صطتگبِ ایًُی 

9 27/7/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ   صطتگبِ ایًُی

6 4/8/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ صطتگبِ تُفض    

7 44/8/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ )کٕئیش(صطتگبِ گٕارع

8 48/8/96 

 زجزاَی

 صکتز يذظٍ ژانّ  صطتگبِ گٕارع

9 29/8/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ  کجض ٔ پبَکزاص

41 2/9/96 

 

 )کٕئیش( پٕطت

 

 صکتز يذظٍ ژانّ

44 9/9/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ ضًبئى پٕطت

 صکتز يذظٍ ژانّ  )آسيٌٕ يیبٌ تزو( صطتگبِ اصراری 46/9/96 42

41 21/9/96 

 

 صطتگبِ تُبطهی يزص

 

 صکتز يذظٍ ژانّ



44 11/9/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ صطتگبِ تُبطهی سٌ

 صکتز يذظٍ ژانّ )کٕئیش(غضص صرٌٔ ریش 7/41/96 49

46 44/41/96 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ غضص صرٌٔ ریش

47 24/41/96 

 زجزاَی

 صکتز يذظٍ ژانّ چؼى

 صکتز يذظٍ ژانّ گٕع زجزاَی 48

 




