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 پسؼکی دانؽکذه

ترهی  قبلب نگبرغ طرح درض

 

هقذهبت ػلوم تؽریح :    ػنواى درض 

 ترم اول پسؼکی دانؽجویبى  :هخبطببى 

( واحذ ػولی 3/0واحذ تئوری،  1) 3/1 :ظهن اظتبد از واحذ                                5/2     :تؼذادواحذ

                      آزاد :به ظواالت فراگیر ظبػت پبظخگویی

 دکتر آزیتب فراهرزی:هذرض

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

 نذارد: پیػ نیبزدرض 

 

 :هذف کلی درض 

 

  هبآى ػولکرد بر تبکیذ بب بذى ػووهی هبی ببفت فراظبختبر و ظبختبر بب آؼنبیی

 

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

 هبت ببفت ؼنبظی و روؼهبی هطبلؼه ببفتآؼنبیی بب هقذ -1

 آؼنبیی بب ظلول و ظیتولوشی -2

 آؼنبیی بب ببفت پوؼؽی -3

 آؼنبیی بب ببفت هوبنذ و چربی -4

 آؼنبیی بب خوى و خونعبزی -5

 آؼنبیی بب اظتخواى، غضروف و هفبصل -6

 آؼنبیی بب ببفت ػضالنی -7

 آؼنبیی بب ببفت ػصبی -8

 

ٍ سٍؿْای هطالعِ تافت  آؿٌایی تا هقذهات تافت ؿٌاػی: اول هذف کلی جلعه

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

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

. دّذ تَضیح سا ایوًََّیؼتَؿیویایی ّای تکٌیک

 

ًایی تا ػلَل ٍ ػیتَلَطی آؽ: دوم هذف کلی جلعه

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

 

آؿٌایی تا تافت پَؿـی  :ظوم هذف کلی جلعه

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

 تا تَجِ تِ ػاختواى ّش ًَع اتصال تتَاًذ عول آًشا.   اًَاع اتصاالت ػلَلی سا ؿشح دُ .سح دّذتافت اپی تلیال سا ؽ

.  ػاختواى غـاء پایِ سا ؿشح دّذ . دٍعلت ایي عول سا پیؾ تیٌی کي
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آؿٌایی تا تافت ّوثٌذ ٍ چشتی  :چهبرم هذف کلی جلعه

اعوال تافت ّوثٌذ   .تافت ّوثٌذ ساؿشح دّذ ػِ جضء اصلی. تافت ّوثٌذ سا تـٌاػذ :چهبرم اهذاف ویصه جلعه

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

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

 

ػاصی خَى ٍ خَى: پنجن هذف کلی جلعه

ؿاهل اسیتشٍػیت ّا، اًَاع هختلف  ٍیظگی ّای پالػوا ٍ اًَاع ػلَل ّای تافت خًَی :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 ، . ى سا ؿشح دّذًقؾ هغض اػتخَا. فاکتَسّای کٌتشل کٌٌذُ آًْا سا ؿشح دّذ

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

آؿٌایی تا اػتخَاى، غضشٍف ٍ هفاصل  :ؼؽن هذف کلی جلعه

هاتشیکغ  . اعوالـاى سا تیاى کٌذ اًَاع ػلَلْای تافت اػتخَاًی سا ًام تشدُ ٍػاختواى :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 تیٌی کٌذ

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

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

 

آؿٌایی تا تافت عضالًی  :هفتن هذف کلی جلعه

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

.  هکاًیؼن اًقثاض ٍ اًثؼاط عضلِ سا ؿشح دّذ  . کٌذ

 

آؿٌایی تا تافت عصثی  :هؽتن هذف کلی جلعه

ًْا سا اًَاع ًَسٍگلی ّ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 عصثی سا ؿشح .  ػاختواى اعصاب سا تیاى کٌذ.  هٌٌظ سا دس هغض ٍ ًخاع هقایؼِ کٌذ.  ؿشح دّذ

عقذُ ّای حؼی ٍ خَدکاس سا  .دادُ ٍ هقایؼِ کٌذطشص هیلیي داسؿذى اعصاب دس ًَاحی هختلف سا ؿشح .  دّذ

 .ػیؼتن خَدکاس سا ؿشح دّذ . هقایؼِ کٌذ

 

 در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ

 

 . سا تذاًذ هقذهات تافت ؿٌاػی ٍ سٍؿْای هطالعِ تافت 1-1

 .سا تـٌاػذ ػلَل ٍ ػیتَلَطی 2-1

 .سا ؿشح دّذ تافت پَؿـی3-1

 .سا تَضیح دّذ تافت ّوثٌذ ٍ چشتی 4-1

 .سا تـٌاػذ خَى ٍ خًَؼاصی 5-1

 .سا ؿشح دّذ اػتخَاى، غضشٍف ٍ هفاصل تافت6-1

 .سا تـٌاػذ تافت عضالًی 7-1

. سا ؿشح دّذ تافت عصثی 8-1
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 :هنببغ

تافت ؿٌاػی جاى کَئیشا 

تافت ؿٌاػی جعفش ػلیواًی 

خضاعی  هظفش پشٍفؼَس تالیف عوَهی ؿٌاػیتافت 

 

طَل  دستحث  ٍ ػخٌشاًیی تِ ؿکل ػخٌشاًی ٍ پشػؾ ٍ پاػخع اػتاد هحَسیسٍؽ تذس :روغ تذریط

 ، اهتحاى کتة ٍ عولیُجلغ

 

 تشد ٍایت پشٍطکتَس، کاهپیَتش، ٍیذئَ :وظبیل آهوزؼی 

 

 

 

 

 

ظنجػ و ارزؼیببی  

ظبػت تبریخ  ( بر حعب درصذ)ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

// ////////////////////// ّش جلؼِ 4 تـشیحی کَتاُکوئیس 

  پایاى تشم 12 چٌذ گضیٌِ ایآزهوى پبیبى ترم 

حضور فؼبل در 

کالض 

  ّش جلؼِ 2 پاػخ ٍ پشػؾ

 

 :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

 تعذآهادگی جْت جلؼِ  ٍ تذسیغ اص پغ جلؼِ ّش دسػی هطالة هطالعِ کالع، دس داًـجَیاى فعال حضَس

 

: دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول:                ی هذیر گروهنبم و اهضب:             نبم و اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل :                                   تبریخ ارظبل:                          تبریخ تحویل
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 98-99 پسؼکی ترم اول نیوعبل دومدانؽجویبى  جذول زهبنبنذی درض هقذهبت ػلوم تؽریح

 15/10-15/12ؼنبه  ارچه:  روز و ظبػت جلعه 

 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه              تبریخ جلعه

 آؼنبیی بب هقذهبت ببفت ؼنبظی و روؼهبی هطبلؼه ببفت 15/12/98 1

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 آؼنبیی بب ظلول و ظیتولوشی 22/12/98 2

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 آؼنبیی بب ببفت پوؼؽی 27/1/99 3

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 آؼنبیی بب ببفت هوبنذ و چربی 3/2/99 4

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 آؼنبیی بب خوى و خونعبزی 10/2/99 5

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 آؼنبیی بب اظتخواى، غضروف و هفبصل 17/2/99 6

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 آؼنبیی بب ببفت ػضالنی 24/2/99 7

 

 دکتش آصیتا فشاهشصی

 ػصبیآؼنبیی بب ببفت  31/2/99 8

 

 یتا فشاهشصیصدکتش آ

 


