
 

 

 پشػکی صاَؼکضِ

  تزيی لبنت َگبرع طزح صرص

 

 

 يشبطجبٌ: صاَؼجٕیبٌ پشػکی           تشــیػُٕاٌ صرص :   طهٕل  ٔ ثبفت ػُبطی 

 ػُجّٔادض تئٕری(          طبػت پبطشگٕیی ثّ طٕاالت فزاگیز: 2ٔادض :  ) تؼضاص

       (   95-96أل ، َیًظبل  10  -12، طبػت  ؼُجّیکسيبٌ ارائّ صرص: )رٔس 

      ٔادض ( 1ٔادض( صکتز يذظٍ ژانّ  ) 1يضرص: صکتز طتبرِ جٕاًَزصی )

 طهٕل ٔ ثبفت ػُبطی ػًٕيیصرص پیغ َیبس:  

 

  :ًرهىدف کلی د

 ثبفت ْبی ثضٌطبستًبٌ يیکزٔطکٕپی  آػُبیی ثب طبستبر طهٕل ٔ 

 

 اىداف کلی جلطبت )جيت ىر جلطو یک ىدف(:

 گزصع سٌٕ آػُبیی ثب ثبفت سٌٕ، سَٕظبسی ٔ -

 ثبفتی طیظتى تُفظیآػُبیی ثب طبستبر  -

 ثبفت طیظتى ایًُیآػُبیی ثب   -

 طیظتى گٕارعآػُبیی ثب ثبفت  -

 طبستبر ثبفتی کجض ٔ پبَکزاصآػُبیی ثب  -

 پٕطت ٔ ضًبئى پٕطتآػُبیی ثب ثبفت  -

 طیظتى اصراریآػُبیی ثب ثبفت  -

 آػُبیی ثب ثبفت صطتگبِ تُبطهی يزص ٔ سٌ -

 یی ثب طبستبر ثبفتی غضص صرٌٔ ریشآػُب -

 آػُبیی ثب ثبفت چؼى ٔ گٕع -

 

  :جلطو اًل ىدف کلی -

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

 

 

  :جلطو اًل اىداف ًیژه

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

ثزرطیی اًْییت  -ثزرطی ثبفتی طیظیتى ْیضایتی لهیت -ُبیی ثب ثبفت طبسَضِ لهتآػ -ػزٔق نُفبٔی

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

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

إَاع يٕیزگٓبی  -طبستبر ثبفتی يٕیزگٓبی سَٕی را ثیبٌ کُض جشئیبت -را تٕضیخ صْض يشتهف

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

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



فٕٓو،طبستًبٌ ٔ ػًهکزص ي  -لهت ٔ الیّ ْبی تؼکیم صُْضِ آٌ تٕضیخ صْضصر يٕرص  -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.

 ىدف کلی جلطو دًم: 

 آػُبیی ثب ثبفت ًْجُض تشــی سٌٕ-

 ًیژه جلطو دًم: اىداف 

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

  -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 پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد

إَاع  ٔ ٔیژگیٓبی طیهٕنٓبی سیَٕی را  -فٕٓو ، اًْیت ٔ ػًهکزص طهٕنٓبی سَٕی را ثیبٌ کُض. ي

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

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

يزادیم کُتیزل سیَٕزیشی تٕطیظ  -تٕضیخ صْض. طبستًبٌ پالکیت را تٕضییخ صْیض.  بػًهکزص آَٓ

 پالکتٓب را ثضاَض. 

 :  ضٌمىدف کلی جلطو 

 آػُبیی ثب فزایُض تکبيم طهٕل ْبی سَٕی  -

 :  ضٌم اىداف ًیژه جلطو  

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

 آػُبیی ثب ثیًبریٓبی يزتجظ ثب رَٔض سَٕظبسی -ْبی سَٕظبساس صٔرِ جُیُی تب ثهٕؽ

  

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

ش يغیی  -فبکتٕرْییب ی تییبثیز گییذار ثییز آٌ ثشـییٕؽ طییزطبٌ سییٌٕ را صر جبيؼییّ تجییییٍ ًَبیییض. 

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

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

 

 ىدف کلی جلطو چيبرم:

 بیی ثب يفٕٓو ٔ ػًهکزص طیظتى ایًُیآػُ -

 

 اىداف ًیژه جلطو چيبرم :

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

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

 

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

ٔیژگیٓبی طهٕل  إَاع آَتي ثبصیٓب  را ػزح صْض . -هي ٔاكُؼٓبي ایًُي را ػزح صْضإَاع اؿ

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 صْضٓيف-صْیض تٕضیخ

 را تؼزیف ٔ إَاع آٌ را َبو ثجزص 

 اَضايٓبي نُفٕئیض أنیّ ٔ يذیالي را ػزح صْض



 :پنجنىدف کلی جلطو 

 آػُبیی ثب ثبفت ْبی نُفبٔی -

 : پنجناىداف ًیژه جلطو 

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

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

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

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

را تٕضیخ MALT -صر يٕرص گزصع سٌٕ ػمضِ ْبی نُفبٔی تٕضیخ صْض–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 ىدف کلی جلطو 

 آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی طیظتى تُفظی -

 :  ششن اىداف ًیژه جلطو 

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

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

شـٕؽ صسبَیبت صر َبرادتیٓبی ریٕی ٔ ثزٔس طزطبٌ ریّ .آالیُضِ ْب ،ث  

 اىداف ًیژه جلطو  ششن : 

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

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

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

يشبط دُجزِ را صر لظًت ْبي   -طیكم ثیُي ًْزاِ ثب ػٕايم يزتجظ ثب آٌ را ػزح صْض -

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

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

 

 ىدف کلی جلطو  ىفتن ً ىشتن: 

 ثزرطی طبستبر ثبفتی صطتگبِ گٕارع -

 اىداف ًیژه جلطو ىفتن ً ىشتن: 

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

آػیُبیی  -ٕاع جٕاَّ ْبی چؼبییثزرطی ٔ يمبیظّ اَ -ثزرطی يٕرفٕنٕژی ٔ طبستبر ثبفتی سثبٌ

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

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

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

 استالل ثبفتی ایٍ َبدیّ

 

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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  -را ػزح صْض يُؼٕرْبي يیبَي ٔ رثبط صرٔ صَضاَي 

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

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



طیبستًبٌ  -ا اس َظیز طیهٕني يمبیظیّ كُیضاَیٕاع غیضص ثشالیي ر -طبستًبٌ آپبَیضیض را تٕضییخ صْیض

 ثبفتي غضص ثشالي را ػزح صْض.

 

 ىدف کلی جلطو  نين:

 آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی کجض ٔ پبَکزاص -

 اىداف ًیژه جلطو نين:

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

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

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

 استالل صر ػًهکزص طهٕل ْبی کجض ٔ پبَکزاص

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

را  Itoٔ طهٕنٓبي  Dissطهٕنٓبي كٕپفزفضبي  -إَاع نٕثٕنٓبي كجضي را ػزح صْض -ػزح صْض 

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

 تٕضیخ صْض.

 

 :  دىنىدف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستبر ثبفت پٕطت -

 : دىن ه جلطو اىداف ًیژ

ثزرطییی تغییییزات  -طییبستًبٌ کهییی ثبفییت پٕطییت )الیییّ ْییبی اپیییضرو، صرو ٔ ْی ییٕصرو(آػییُبیی ثییب 

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

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

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

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

 اپیضرو،ْی ٕصرو ٔ صرو تٕضیخ صْض.

 

 ىدف کلی جلطو  یبزدىن: 

 آػُبیی ثب ٔیژگیٓبی ثبفتی ضًبئى پٕطت -

 اىداف ً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

 ثب ثبفت پظتبٌ ٔ پبتٕنٕژی ثیًبریٓبی پظتبٌآػُبیی  -ثبنیُی يزثٕط ثّ ایٍ غضص

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

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

  -ٌ را ػزح صْضآَبسٍ ٔ ٔیژگیٓبی  يٕرفٕنٕژیکی  ٔ طبستبری  –ثب ػًهكزص ػبٌ تٕضیخ صْض 

 

 :  دىندًازىدف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستبر ثبفتی طیظتى اصراری

 :  دىندًاز اىداف ًیژه جلطو

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

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



 يثبَّ ٔ پیؼبثزاِ  -تغییزات ثبفتی دبنت

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

ػًم صطتگبِ جُت  اجشا ٔ -را يمبیظّ كُض  نٕنّ ْبی پیچیضِ صٔر ٔ َشصیکطبستًبٌ ثبفتي  -صْض

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

 

 : سدىنضی ىدف کلی جلطو

 ثزرطی طبستبر ثبفتی صطتگبِ تُبطهی يزص -

 :  سدىنضیاىداف ًیژه جلطو 

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

ثزرطی ثیًبریٓب ٔ ػهم  -اؿهی ثیضّ ثب تبکیض ثز ػًهکزص آَٓب ثزرطی طهٕل ْبی -تکبيم اط زو

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

 ٔ اًْیت ثبنیُی آٌ

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

ػًیم طیهٕنٓبي  -طبستًبٌ ثبفت ػُبطي ثیضّ را ػزح صْیض  -را َبو ثجزص يبتٕژتزٔاط زيیٕژیض

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

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

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

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

 

 : چيبردىن ىدف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستبر ثبفتی صطتگبِ تُبطهی سٌ -

 : چيبردىناىداف ًیژه جلطو  

 -يزادیم رػیض ٔ تکبيیم تشًیک ٔ تشًیک گیذاریآػیُبیی ثیب  -ثیبفتی تشًیضاٌثزرطی طبستًبٌ  -

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

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

 بریٓبی يزثٕطّآػُبیی ثب اًْیت ثبنیُی ثبفت طیظتى ژَیتبل ٔ ثزرطی ثیً -

 در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

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

تغییزات  -بػضگي ػزح صْضتغییزات آَضٔيتز را طي چزسّ ل -صیٕارِ ردى را تٕضیخ صْض

طبستًبٌ ثبفت ػُبطي   -إَاع صطیضٔآ َبو ثزصِ ػزح صْض -اَضٔيتزرا صر طي دبيهگي ػزح صْض

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 کلی جلطو  ىدف

 غضص صرٌٔ ریش آػُبیی ثب طبستبر ثبفتی - 

     

   : پبنسدىن ً شبنسدىناىداف ًیژه جلطو  

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

ی ثب تبکیض ثز اًْییت ثیبنیُی غضص ْی ٕفیش ، تیزٔئیض، پبراتیزٔئیض ٔ غضص فٕق کهیٕػًهکزص طهٕنی 

 ثزرطی تغییزات غضص صر ػزایظ تغییزات طُی ٔ پبتٕنٕژیک -آٌ



    در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:

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

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

اجظبو ْزَیگ ، اجظبو آيیالطّ  ٔ   -َٕرْٔی ٕفیش ًْزاِ ثب طهٕنٓبي تزػخ كُُضِ آٌ ػزح صْض 

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

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

  -تفبٔت طبستًبَي تیزٔئیض فؼبل ٔ غیز فؼبل را يمبیظّ كُض  -ي آصرَبل را ػزح صْضٔالضتزػخ 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  -بفیُي اجظبو كزٔيبفیُي یب پبراگبَگهیٌٕ طً بتیك را تؼزیف كُضطهٕنٓبي كزٔي

 َئبل صر تُظیى ریتى ػجبَّ رٔسی را ػزح صْض.

 

 :  ىفدىنىدف کلی جلطو 

 ثزرطی طبستًبٌ ثبفتی چؼى

   : ىفدىناىداف ًیژه جلطو  

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

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

 ثب تغییزات ثبفتی چؼى

  در پبیبى دانشجٌ قبدر ببشد:
اجشا ْزكضاو   -اتبلك ْبي چؼى را ًْزاِ ثب يذتٕیبت آٌ ػزح صْض - الیّ ْبي چؼى را َبو ثجزص -

ػجكیّ  اَضاو طهٕنٓبي   -ػكم ػًبتیك چؼى را رطى كُض -ح صْض را اس الیّ ْبي چؼى را ػز

 -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 

 

 ىدف کلی جلطو ىجدىن : 

 ثزرطی طبستًبٌ ثبفتی گٕع

 ًیژه جلطو  ىجدىن :   اىداف
آػیُبیی ثیب جشئییبت طیهٕل ْیبی يزثیٕط ثیّ ػیُٕایی ٔ  -ثزرطی ثبفت لظیًت ْیبی يشتهیف گیٕع

 ثزرطی طبستبر ثبفتی پزصِ ؿًبر ٔ اًْیت ثبنیُی آٌ -تؼبصل

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

طبستًبٌ گٕع يیبَي را ػزح  -طبستًبٌ پزصِ ضًبر را تٕضیخ صْض -ػُٕایي را تٕضیخ صْض

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

 

 

 هنببع اصلي : 

 ثبفت ػُبطی پبیّ جبٌ کٕئیزا ، ثبفت ػُبطی صکتز طهیًبَی راص   

 پزطغ ٔ پبطز کالطی  ،طشُزاَی، تزطیى ػکم رًظ تدریص:

 

 ًضبیل آهٌزشی: 
 ـ ٔایت ثزص ، يبژیک

 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

 طبػت تبریز  )ثز دظت صرؿض(طٓى اس ًَزِ کم  ًَزِ      آسيٌٕرٔع  

 /////////// ////////// %25 5 کٕئیش

آسيیییییٌٕ يییییییبٌ 

 صٔرِ

5 25%   

آسيییییٌٕ پبیییییبٌ 

 تزو

10 50%   

 

 ٔ اَتظبرات اس صاَؼجٕ:کالص يمزرات 

 دضٕر  يُظى صاَؼجٕ صرکالص 

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

 بصگی ثزای پبطز صاصٌ ثّ طٕاالت يجبدث جهظّ لجهیآي -

 چگَٕگی اَجبو تکبنیف يذٕنّ -

 ػزکت صر ايتذبٌ يیبٌ تزو -

 ػزکت صر ايتذبٌ پبیبٌ تزو -

 

 

 

 دانشکده: EDOنبم ً اهضبی هدرش:     نبم ً اهضبی هدیر گرًه:      نبم ً اهضبی هطئٌل

 

 رضبل:                         تبریخ ارضبل :تبریخ تحٌیل:                          تبریخ ا

 

 



 

 عوٌهی ) تئٌری( ببفت شنبضی  جدًل زهبنبندی درش

 21-23یکشنبو  رًز ً ضبعت جلطو :                                    

 هدرش هٌضٌع ىر جلطو تبریخ جلطو

 صکتز يذظٍ ژانّ صطتگبِ گزصع سٌٕثبفت آػُبیی ثب  20/6/95 1

2 27/6/95 

 

 آػُبیی ثب ثبفت ًْجُض تشــی سٌٕ

 

 صکتز يذظٍ ژانّ

3 3/7/95 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ    آػُبیی ثب فزایُض تکبيم طهٕل ْبی سَٕی

4 10/7/95 

 

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی  )کٕئیش(صطتگبِ ایًُی 

5 17/7/95 

 

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی   صطتگبِ ایًُی

6 24/7/95 

 

 جٕاًَزصی صکتز طتبرِ صطتگبِ تُفض    

7 1/8/95 

 

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی )کٕئیش(صطتگبِ گٕارع

8 8/8/95 

 

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی  صطتگبِ گٕارع

9 15/8/95 

 

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی  کجض ٔ پبَکزاص

10 22/8/95 

 

 )کٕئیش( پٕطت

 

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی

11 29/8/95 

 

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی ضًبئى پٕطت

 صکتز طتبرِ جٕاًَزصی  )آسيٌٕ يیبٌ تزو( طتگبِ اصراریص 6/9/95 12

13 13/9/95 

 

 صطتگبِ تُبطهی يزص

 

 صکتز يذظٍ ژانّ



14 20/9/95 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ صطتگبِ تُبطهی سٌ

تؼالیهی  27/9/95 15

رطًی ًْبُْگی 

 ثزای ججزاَی

 صکتز يذظٍ ژانّ )کٕئیش(غضص صرٌٔ ریش

16 4/10/95 

 

 ٍ ژانّصکتز يذظ غضص صرٌٔ ریش

17 11/10/95 

 

 صکتز يذظٍ ژانّ چؼى

 صکتز يذظٍ ژانّ گٕع ججزاَی 18

 


