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 پسؼکی دانؽکذه

ترهی  قبلت نگبرغ طرح درض

 

هقذهبت ػلوم تؽریح :    ػنواى درض 

 ترم اول پسؼکی دانؽجویبى  :هخبطجبى  

                                                             5/2     :تؼذادواحذ

( واحذ ػولی 3/0واحذ تئوری،  1) 3/1 :ظهن اظتبد از واحذ

 آزاد :ه ظواالت فراگیرة ظبػت پبظخگویی

 98-99نیوعبل دوم                                      15/10-15/12ؼنجه چهبر: زهبى ارائه درض

 نذارد: پیػ نیبز

 

 :هذف کلی درض 

 

  ّاآى عولکشد تش تاکیذ تا تذى عوَهي ّای تافت فشاػاختاس ٍ ػاختاس تا آؿٌایي

 

( جهت هر جلعه یک هذف: )هذاف کلی جلعبت ا

 آؼنبیی ثب هقذهبت ثبفت ؼنبظی و روؼهبی هطبلؼه ثبفت -1

 آؼنبیی ثب ظلول و ظیتولوشی -2

 آؼنبیی ثب ثبفت پوؼؽی -3

 آؼنبیی ثب ثبفت هوجنذ و چرثی -4

 آؼنبیی ثب خوى و خونعبزی -5

 آؼنبیی ثب اظتخواى، غضروف و هفبصل -6

 آؼنبیی ثب ثبفت ػضالنی -7

 آؼنبیی ثب ثبفت ػصجی -8

 

دهات تافت ؿٌاػي ٍ سٍؿْای هغالعِ تافت آؿٌایي تا هق: اول هذف کلی جلعه

  .دّذ ؿشح سا آى اص اػتفادُ لضٍم ٍ هیکشٍػکَج. ًوایذ تیاى سا ؿٌاػي تافت اّویت: اول اهذاف ویصه جلعه

 .دّذ تَضیح سا ّیؼتَؿیویایي ّای تکٌیک. دّذ ؿشح سا ّا تافت ػاصی آهادُ ًحَُ

. دّذ تَضیح سا ایوًََّیؼتَؿیویایي ّای تکٌیک

 

آؿٌایي تا ػلَل ٍ ػیتَلَطی : دوم لی جلعههذف ک

. ػلَل ٍ ػاختاس آى سا تـٌاػذ ٍ ٍظایف آى سا دسک کٌذ: دوم اهذاف ویصه جلعه

 

آؿٌایي تا تافت پَؿـي  :ظوم هذف کلی جلعه

عوال ا  .اًَاع تافت اپي تلیال ػادُ ٍغذُ ای سا تَضیح دّذ. تـٌاػذتافت اپي تلیال سا : ظوم اهذاف ویصه جلعه

 تا تَجِ تِ ػاختواى ّش ًَع اتصال تتَاًذ عول آًشا.   اًَاع اتصاالت ػلَلي سا ؿشح دُ .اپي تلیال سا ؿشح دّذ تافت

.  ػاختواى غـاء پایِ سا ؿشح دّذ . دٍعلت ایي عول سا پیؾ تیٌي کي
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آؿٌایي تا تافت ّوثٌذ ٍ چشتي  :چهبرم هذف کلی جلعه

اعوال تافت ّوثٌذ   .ػِ جضء اصلي تافت ّوثٌذ ساؿشح دّذ. ػذتافت ّوثٌذ سا تـٌا :چهبرم اهذاف ویصه جلعه

اًَاع تافت ّوثٌذ سا تا رکش خصَصیات ّش کذام تیاى کٌذ اًَاع تافت چشتي سا ؿشح دادُ آًْا سا تا .  سا تیاى کٌذ 

  .ًحَُ گزاؿتِ ؿذى ٍ تشداؿتي چشتي ّا سا تیاى ًوایذ  .تَجِ تِ اعوالـاى هقایؼِ کٌذ

 

خَى ٍ خًَؼاصی : پنجن هذف کلی جلعه

ؿاهل اسیتشٍػیت ّا، اًَاع هختلف  ٍیظگي ّای پالػوا ٍ اًَاع ػلَل ّای تافت خًَي :پنجن اهذاف ویصه جلعه

ػلَلْای تٌیادی هَثش دس خًَؼاصی ٍ . سًٍذ اًعقاد سا ؿشح دّذ. کٌذٍ هقایؼِ سا تَصیف لکَػیت ّا ٍ پالکت ّا 

سًٍذ تلَغ ػلَلْای اسیتشٍػیت ّا ، . ًقؾ هغض اػتخَاى سا ؿشح دّذ .فاکتَسّای کٌتشل کٌٌذُ آًْا سا ؿشح دّذ

.  هٌـاء پالکت ّا ٍ ؿکل گیشی آًْا سا ؿشح دّذ. گشاًَلَػیت ّا، آ گشاًَلَػیت ّا سا تَضیح دّذ

آؿٌایي تا اػتخَاى، غضشٍف ٍ هفاصل  :ؼؽن هذف کلی جلعه

هاتشیکغ  . م تشدُ ٍػاختواى اعوالـاى سا تیاى کٌذاًَاع ػلَلْای تافت اػتخَاًي سا ًا :ؼؽن اهذاف ویصه جلعه

صهاى تـکیل اػتخَاى اٍلیِ ٍثاًَیِ سا . اػتخَاى اٍلیِ ٍثاًَیِ سا ؿشح دادُ ٍهقایؼِ کٌذ.  اػتخَاى سا ؿشح دّذ 

ػاختواى اًَاع . اًَاع اػتخَاًؼاصی سا تا یکذیگش هقایؼِ کٌذ.  اًَاع اػتخَاًؼاصی سا ؿشح دّذ.  پیؾ تیٌي کٌذ

اًَاع غضشٍف سا ؿشح دادُ ٍآًْا سا تا .  اجضاء ػاختواى غضشٍف سا تیاى کٌذ.  فاصل ٍهحل ٍقَع آًْا ساؿشح دّذم

.  تا تَجِ تِ ػاختواى غضشٍف اعوال ٍهحل قشاسگیشی آًْا سا پیؾ تیٌي کٌذ  . یکذیگش هقایؼِ کٌذ

 

آؿٌایي تا تافت عضالًي  :هفتن هذف کلی جلعه

ػاختواى اًَاع تافت عضالًي سا هقایؼِ  .ػاختواى اًَاع تافت عضالًي سا ؿشح دّذ :هفتن اهذاف ویصه جلعه

.  هکاًیؼن اًقثاض ٍ اًثؼاط عضلِ سا ؿشح دّذ  . کٌذ

 

آؿٌایي تا تافت عصثي  :هؽتن هذف کلی جلعه

ًْا سا اًَاع ًَسٍگلي ّا ٍ ػاختواى ٍاعوال آ. اًَاع ًَسٍى ٍ ػاختواى آًشا ؿشح دّذ: هؽتن اهذاف ویصه جلعه

ػاختواى هٌٌظ سا  .اًَاع هختلف ػیٌاپغ سا تا یکذیگش هقایؼِ کٌذ. ػاختواى ػیٌاپغ سا تیاى کٌذ .  تیاى کٌذ

ػاختواى عقذُ عصثي سا ؿشح .  ػاختواى اعصاب سا تیاى کٌذ.  هٌٌظ سا دس هغض ٍ ًخاع هقایؼِ کٌذ.  ؿشح دّذ

عقذُ ّای حؼي ٍ خَدکاس سا  .دادُ ٍ هقایؼِ کٌذعشص هیلیي داسؿذى اعصاب دس ًَاحي هختلف سا ؿشح .  دّذ

 .ػیؼتن خَدکاس سا ؿشح دّذ. هقایؼِ کٌذ

 

 در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

 

 . سا تذاًذ هقذهات تافت ؿٌاػي ٍ سٍؿْای هغالعِ تافت 1-1

 .سا تـٌاػذ ػلَل ٍ ػیتَلَطی 2-1

 .سا ؿشح دّذ تافت پَؿـي3-1

 .سا تَضیح دّذ تافت ّوثٌذ ٍ چشتي 4-1

 .سا تـٌاػذ خَى ٍ خًَؼاصی 5-1

 .سا ؿشح دّذ اػتخَاى، غضشٍف ٍ هفاصل تافت6-1

 .سا تـٌاػذ تافت عضالًي 7-1

. سا ؿشح دّذ تافت عصثي 8-1
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 :هنبثغ

تافت ؿٌاػي جاى کَئیشا 

تافت ؿٌاػي جعفش ػلیواًي 

خضاعي  هظفش تالیف عوَهي ؿٌاػيتافت 

 

عَل  دستحث  ٍ ػخٌشاًياًي ٍ پشػؾ ٍ پاػخع اػتاد هحَسی تِ ؿکل ػخٌشیسٍؽ تذس :روغ تذریط

 ، اهتحاى کتة ٍ عوليُجلغ

 

 تشد ٍایت پشٍطکتَس، کاهپیَتش، ٍیذئَ :وظبیل آهوزؼی 

 

 

 

 

 ظنجػ و ارزؼیبثی 

 

 

 ظبػت تبریخ  (ثر حعت درصذ)ظهن از نوره کل روغ       آزهوى

 //////////////////////// ٍػظ تشم 6 چٌذ گضیٌِ ای  آزهوى هیبى ترم 

  پایاى تشم 10 چٌذ گضیٌِ ای آزهوى پبیبى ترم

حضور فؼبل در 

 کالض

  ّش جلؼِ 4 پاػخ ٍ پشػؾ

 

 :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

 تعذآهادگي جْت جلؼِ  ٍ تذسیغ اص پغ جلؼِ ّش دسػي هغالة هغالعِ کالع، دس داًـجَیاى فعال حضَس

 

: دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول:                هذیر گروه نبم و اهضبی:             نبم و اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل :                                   تبریخ ارظبل:                          تبریخ تحویل
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پسؼکی  دانؽجویبى  جذول زهبنجنذی درض هقذهبت ػلوم تؽریح

 98-99اول نیوعبل 

 15/10-15/12ؼنجه  چهبر:  روز و ظبػت جلعه 

 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه              تبریخ جلعه

 آؼنبیی ثب هقذهبت ثبفت ؼنبظی و روؼهبی هطبلؼه ثبفت 10/7/98 1

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 آؼنبیی ثب ظلول و ظیتولوشی 17/7/98 2

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 ثبفت پوؼؽیظبختبر هیکروظکوپی  آؼنبیی ثب  24/7/98 3

 

 فشاهشصی دکتش آصیتا

 ثبفت هوجنذ و چرثیظبختبر هیکروظکوپی  آؼنبیی ثب  1/8/98 4

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

5 8/8/98 

جثشاًي 

 خوى و خونعبزیظبختبر هیکروظکوپی  آؼنبیی ثب 

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 اظتخواى، غضروف و هفبصلظبختبر هیکروظکوپی  آؼنبیی ثب  15/8/98 6

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 ثبفت ػضالنیظبختبر هیکروظکوپی  آؼنبیی ثب  22/8/98 7

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 ثبفت ػصجیظبختبر هیکروظکوپی   آؼنبیی ثب 29/8/98 8

 

 یتا فشاهشصیصدکتش آ

 


