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 به نبم خذا

 دانؽگبه ػلوم پسؼني مرهبنؽبه 

 داروظبزی دانؽنذه 

(: 97-98 دومنیوعبل ) قبلب نگبرغ طرح درض

 

 خبزج دازٍغبشیداًؿجَیبى  : هخبطببى                        قلت، گَازؼ ٍ تٌفع         فیصیَلَضی :ػنواى درض

( پصؾکی داًؿکدُ –دفتس کبز ) ؾٌجِ ّب :ظبػت هؽبوره                                   ٍاحد 4/0 تئَزی  :تؼذاد و نوع واحذ

 15/10-15/12ٍ چْبزؾٌجِ ّب  15/10-15/12ّب ًجِؼی   :زهبى ارائه 

دکتس فسؾبد هسادپَز   :هذرض

  :تؼذاد دانؽجویبى                                  ٍ ّن ًیبش ثیَؾیوی غلَلفیصیَلَضی  :درض پیػ نیبز

 

قلت  دعولکس هکبًیػن فیصیَلَضیفساگسفتي   :لي دوره هذف ك

 

(: جهت هر جلعه یل هذف)جلعبت  یاهذاف مل

 

 قلت هکبًیکی لعوبا ثب آؾٌبیی داًؿجَیبى -1

  (اداهِ) قلت هکبًیکی لعوبا آؾٌبیی داًؿجَیبى ثب -2

  الکتسیکی قلت لعوبا آؾٌبیی داًؿجَیبى ثب -3

 فیایَگسزدکبٍلکتسا آؾٌبیی داًؿجَیبى ثب -4

 (هجبشی  -اداهِ) فیایَگسزدکبٍلکتسا یی داًؿجَیبى ثبآؾٌب -5
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:  اهذاف ویصه رفتبری به تفنیل اهذاف ملي هر جلعه

اول            جلعه .1

قلت  هکبًیکی لعوبا ثب ؾٌبییآ :ملي فهذ

  ختصبصيا افهذا

:  دز پبیبى داًؿجَ قبدز ثبؾد

. ّدد تَضیح هختصس زطَ ثِزا  ىًػبا قلت تَهیآًب .1.1

.  ثٌَیػدزا  عولیٍ  ًبتَهیکیآ متیَ غی غي ٍتتفب .1.2

.  ّدد تَضیحزا  قلجی عضلِ عول پتبًػیل هختلف یّبشفب .1.3

 .ّدد تَضیحزا  عول پتبًػیل حلاهس ثبآى  قًطجبٍ ا قلجی عضلِ یًبپریس تحسیک هختلف حلاهس .1.4

. ّدد تَضیحزا  قلجی غیکل .1.5

 

 دومجلعه  .2

 (اداهِ)ة قل هکبًیکی لعوبا ثب ؾٌبییآ: یهذف مل

شه یهذاف وا

 :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. ّدد تَضیحزا  قلجی عول هٌحٌی هختلف اجصاء  .2.1

.  ّدد تَضیحزا  پبغخ ثب تحسیک ىؾد دٍجهص هکبًیػن .2.2

 .ّدد تَضیحزا  پبغخ ثب تحسیک ىؾد دٍجهص ًُحَ ثس قلت ىضسثب یؽافصٍ ا متًََا غیػتن ثسا .2.3

.  ّدد تَضیحزا  قلت یّب یچِدز دعولکس  .2.4

. کٌد هحبغجِزا  قلت زکبدُ  ٍىثس .2.5

.  ّدد تَضیحزا  زفؿب - حجن هٌحٌی .2.6

 .ّدد تَضیحزا  (لیٌگزغتبا -ًکافس ىقبًَ) قلت هتسیکٍّتس تٌظیویدخَ .2.7

 

 ظومجلعه  .3

  الکتسیکی قلت لعوبا ؾٌبیی داًؿجَیبى ثبآ: یهذف مل

شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

. ّدد تَضیحزا  َّهئَهتسیک تٌظیویدخَ ًیػنهکب .3.1

.  ثٌَیػدزا  قلت دعولکس ثس متًََا غیػتن ثسا هکبًیػن .3.2

 .ّدد حؾس قلت دعولکس ثسزا  ازتحس جٍِ دز یًَْب غلظت تغییس ثسا .3.3

. ّدد تَضیحزا  کتَپیکا ىکبًٍَ  پیؿبٌّگ ُگس .3.4

.  ّدد تَضیحزا  ثطٌی  یّلیصد ُگس دعولکس .3.5

 .ّدد تَضیحزا  کٌطزپَ  ّیع غیػتن دعولکس .3.6

3.7.  
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چهبرم جلعه  .4

فی ایَگسزدکبٍلکتسا ثب ؾٌبییآ ایی داًؿجَیبى ثبآؾي: یهذف مل

 شهیاهذاف و

 :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 .ّدد حؾس عضالًی یکِزثب یکزا دز  ُکٌٌد ُیصزپالز ًیوٍِ  ُکٌٌد ُیصزپالد ًیوِ اجهَا زًتؿبا ًُحَ .4.1

.  ّدد تَضیحزا  قفَ اجهَا ثجت ًُحَ .4.2

.  ّدد حؾسزا  ًْبآ ثجت ًُحٍَ  زًتؿبا جْت دُ،ًوَ غنزا ز قلجی یّبزکتٍَ .4.3

. ّدد تَضیحزا  ىیٌتَْآ ىقبًٍَ  دًُوَ غنز تجصئیب کسذ ثبزا  ٍىیٌتَْآ هثلث .4.4

.  کٌد غنزا ز زُهحَ ؾؽٍ  غِ ًعافسز یغیػتوْب .4.5

.  کٌد هؿخصزا  عسضی صفحِ یّبٍدلکتسا ثػتي هحل .4.6

 .ًوبید زجهددادُ ٍ آى زا  تؿخیصزا  طجیعی امیَگسزدکبٍلکتسا یک اءجصا .4.7

 

جلعه پنجن  .5

 (هجبشی –اداهِ )  فیایَگسزدکبٍلکتسا آؾٌبیی داًؿجَیبى ثب: ف مليهذ

شه یاهذاف و

  :اى دانؽجو قبدر ببؼذیدر پب

 .کٌد غنزا ز قلت لکتسیکیا هحَز .5.1

. ّدد تؿخیص امیَگسزدکبٍلکتسزا اش زٍی ا قلجی تختالالا .5.2

 .ّدد تؿخیصزا  قلجی یغَفلْب .5.3

 

 

 

 

 

فیصیَلَضی ثسى ٍ لَی  فیصیَلَضی گبیتَى، فیصیَلَضی گبًًَگ ٍ: هنببغ

غخٌساًی، پسغؽ ٍ پبغخ دز کالظ، ثحث گسٍّی   :روغ تذریط

ٍایت ثسد   –دئَپسٍضکتَز یٍ  :رظبنه هبی مول آهوزؼي 
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ظنجػ وارزؼیببي 

 ظبػت تبریخ نوره روغ آزهوى آزهوى

اًجبم پسغؽ ؾفبیی قجل اش ؾسٍع ّس 

 جلػِ اش هطبلت جلػِ قجل

 تؿسیحی جَاة کَتبُ

غیبة  حضَز ٍ
 ّس جلػِ 5/0

ثِ  جلػِ دٍم

 ثعد

 15/12 26/8/97 5/1 ایچْبز گصیٌِ آشهَى  هیبى تسم

 ----- ----- ----- ------- آشهَى پبیبى تسم

 :هقررات درض و انتظبرات  از دانؽجو

 

. خسٍج دزطی کالظ خَددازی ًوبیٌد داًؿجَیبى ثبید ثِ هَقع دز غسکالظ حبضس ثبؾٌد ٍ اش .1

اداؾت یهطبلت زا (  یًت ثسداز)کسدُ ٍثبتَجِ ثِ ٍجَدزفسًع  فقط ثصَزت اختصبز غکَت زا زعبیت  .2

کٌٌدٍکبهالً  ثِ ًکبت هطسح ؾدُ تَجِ ًوبیٌد 

. ّسجلػِ ثب هطبلعِ دزٍظ جلػبت گرؾتِ آهبدگی ثسای پسغؽ ؾفبیی داؾتِ ثبؾٌد .3

دز ثحث ّبی گسٍّی ؾسکت کٌٌد  .4

 .تلفي ّوساُ خَد زا دز کالظ خبهَؼ کٌٌد .5

 

 

 :م و اهضبی هذرضنب 

 :تبریخ تحویل

 

  

 : اهضبی هذیر گروه

 :تبریخ ارظبل

 

 

 EDO نبم و اهضبی هعئول 

 :دانؽنذه

 :تبریخ ارظبل
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 96-97 دٍمًیوػبل تسم دٍم  پصؾکیثسًبهِ تسهی فیصیَلَضی 

  

 هدزظ هَضَع دزظ تبزیخ ایبم ّفتِ

 زدکتس هسادپَ قلت هکبًیکی لعوبا 2/8/97 ؼنبهیل

 دکتس هسادپَز  (اداهِ) قلت هکبًیکی لعوبا 9/8/97 ؼنبهیل

 دکتس هسادپَز  الکتسیکی قلت لعوب 23/8/97 ؼنبهیل

 دکتس هسادپَز فیایَگسزدکبٍلکتسا 30/8/9 ؼنبهیل

 دکتس هسادپَز (هجبشی -اداهِ )فی ایَگسزدکبٍلکتسا ججساًی ؼنبهیل


