
 پیراپسشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 زیعت ؼٌاظی ظلَلی ػٌَاى درض:
 ترم اٍل کارؼٌاظی پیَظتِ رادیَلَشیداًؽجَیاى  هخاطثاى:

  ٍاحذ 2: تؼذادٍاحذ:)یا ظْن اظتاد از ٍاحذ(
 اًتْا ٍ یا تیي ظاػت تذریط ظاػت پاظخگَیی تِ ظَاالت فراگیر:

 95-96اٍل ًیوعال  8-10دٍؼٌثِ زهاى ارائِ درض: 
 داریَغ پَرهٌذ  هذرض:

 ًذارد درض ٍ پیػ ًیاز:

 
 ّذف کلی درض :

ؼٌاظایی ظلَل هقذهِ ػلَم زیعتی اظت تٌاترایي داًؽجَیاى رؼتِ ّای هختلف پسؼکی ٍ پیراپسؼکی ٍ ػلوَم  
تیَلَشی ظلَلی ٍ زیعتی تایذ قثل از ّر چیس ؼٌاخت کافی از ظلَل ٍ اجساء آى را تذظت آٍردُ ٍ تا پیؽرفتْای 

هَلکَلی آؼٌا ؼًَذ. در ایي درض داًؽجَیاى تا اصَل ػلن زیعت ؼٌاظی ظلَلی، ظاختواى ظلَل ٍ خصَصیات 
 فیسیکی ٍ ؼیویایی اجساء هختلف آى ٍ ترخی هکاًیعن ّای داخل ظلَلی آؼٌا هی گردًذ.

 جلعِ اٍل:
 ظل شل ٍ پیًَذّای ؼیویایی در ظلَل.آؼٌایی تا تؼریف ػوَهی ظلَل، ٍیصگی ّای ػوَهی ظلَلی، ّذف کلی: 

 یاى جلعِ قادر تاؼذ:ااّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پ
 ٍیصگی ّای ػوَهی ظلَل را ؼرح دّذ. -1

 ظل شل را تؼریف کٌذ. -2

 پیًَذّای ؼیویایی در ظلَل را ؼرح دّذ. -3
 جلعِ دٍم:

 .ّا ٍ ٍیرٍض ّاظلَل ٍ ػٌاصر شًتیکی خارج ظلَل ؼاهل پریَى ّا، ٍیرٍئیذّا، فاشّذف کلی: آؼٌایی تا 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 اًَاع ظلَل ّا را تؽٌاظذ. -1

 ػٌاصر شًتیکی خارج ظلَل را ؼرح دّذ. -2

 پریَى ّا، یرٍئیذّا، فاشّا ٍ ٍیرٍض ّا را ؼرح دّذ. -3
 جلعِ ظَم:

 ظلَل ٍ تقعین تٌذی کلی ظلَل ّا ٍ اًذازُ ٍ ؼکل ظلَل ّا.اّذاف کلی: آؼٌایی تا 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 تقعین تٌذی ظلَل ّا را ؼرح دّذ. -1

 اًذازُ ٍ ؼکل ظلَل را تیاى کٌذ. -2
  جلعِ چْارم:

ظاختواى ؼیویایی ظلَل ؼاهل تیَؼیوی ظلَل، ترکیة ػٌصری ظلَل، اجسای ظاختواى آلی ّذف کلی: آؼٌایی تا 
 ّا،کرتَّیذراتْا ٍ چرتی ّاظلَل، غؽاء تیَهَلکَل ّا، تغییرات تیَهلکَل 



 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:
 تیَؼیوی ظلَل را ؼرح دّذ. -1

 ترکیة ػٌصری ظلَل را ًام تثرد. -2

 اجساء ظاختواى آلی ظلَل را تیاى کٌذ. -3

 غؽا تیَهلکَل ّا را ؼرح دّذ. -4

 تغییرات تیَهَلکَل ّا را ؼرح دّذ. -5

 ذ.تقعین تٌذی کرتَّیذراتْا را تیاى کٌ -6

 تقعین تٌذی چرتیْا را تیاى کٌذ. -7

 پٌجن: ِجلع
ظاختواى ّای ؼویویایی ظولَل ؼواهل پورٍتهیي ّوا، اظویذّای ًَکلیوی تازّوای پوَریٌی ٍ          ّذف کلی: آؼٌایی تا 

 پیریویذیٌی.
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 ظاختواى ؼیویایی پرٍتهیي ّا را ؼرح دّذ. -1

 ًَکلهیی ٍ تازّای پریویذیٌی را ؼرح دّذ.ظاختواى ؼیویایی اظیذّای  -2
 ن:ؼؽجلعِ 

هیکرٍهَرفَلَشی ظلَل ؼاهل غؽای ظیتَپالظوی، اتصاالت تیي ظلَلی ٍ اػوال غؽاء ٍ اًتقال ّذف کلی: آؼٌایی تا 
 .هَاد

 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:
 فؽار ظیتَپالظوی را ؼرح دّذ. -1

 ذ.اتصاالت تیي ظلَلی را تیاى کٌ -2

 اػوال غؽاء ٍ اًتقال هَاد را تَضیح دّذ. -3
 ن:فتجلعِ ّ

 رخائر ظلَل ٍ ٍاکَئلْا هختلف، دظتگاُ گلصی، ریثَزٍم ّا ٍ اًذٍپالظویی رتیکَلَم.ّذف کلی: آؼٌایی تا 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 کار ظلَل ٍ ٍاکًَلْای هختلف را تیاى کٌذ. -1

 تَضیح دّذ. دظتگاُ گلصی ٍ کار آى را -2

 ریثَزٍم ٍ ائذٍپالظویی رتیکَلَم را ؼرح دّذ.  -3
 ن:ّؽتجلعِ 

 اظکلت ظلَلی ٍ ارگاًْای هرتثط تا آى.ّذف کلی: آؼٌایی تا 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 اظکلت ظلَلی را تَضیح دّذ. -1

 تقعین تٌذی اظکلت ظلَلی را ؼرح دّذ. -2

 را ؼرح دّذ. ارگاًْای هرتثط تا اظکلت ظلَلی -3

 :جلعِ ًْن
ٍ اًَاع ٍیصگی ّوای   RNAٍ ٍیصگی ّای آى،  DNAتا ّعتِ ٍ ؼکل ٍ هرفَلَشی آى ٍ ٍظایف ّذف کلی: آؼٌایی 



 آى.
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 ؼکل هَرفَلَشی ّعتِ را تیاى کٌذ. -1

 را ؼرح دّذ. DNAٍظایف ٍ ٍیصگی ّای  -2

 را ؼرح دّذ. RNAاًَاع، ٍظایف ٍ ٍیصگی ّای  -3
 :ّنجلعِ د

 فؼال ؼذى کرٍهاتیي ٍ تٌظین فؼالیت شى ّا ٍ ظاختواى کرٍهَزٍم.ّذف کلی: آؼٌایی تا 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 فؼال ؼذى کرٍهاتیي ٍ اًَاع آى را ؼرح دّذ. -1

 تٌظین فؼالیت شى ّا را ؼرح دّذ. -2

 ظاختواى کرٍهَزٍم را تیاى کٌذ. -3
 :یازدّنجلعِ 

 تقعین ظلَلی ٍ هراحل آى، اًَاع صفت ّای شًتیکی ٍ چگًَگی تِ ارث رظیذى آًاىّذف کلی: آؼٌایی تا 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 تقعین ظلَلی ٍ هراحل آى را تیاى کٌذ. -1

 اًَاع صفت ّای شًتیکی را تیاى کٌذ. -2

 چگًَگی تِ ارث رظیذى صفات را ؼرح دّذ. -3
 :دٍازدّنجلعِ 

 ظاختواى تاکتریْا ٍ جلثی ّا.ّذف کلی: آؼٌایی تا 
 اّذاف ٍیصُ: داًؽجَ در پایاى جلعِ قادر تاؼذ:

 ظاختواى تاکتریْا را ؼرح دّذ. -1

 ظاختواى جلثکْا را ؼرح دّذ. -2

 اجساء ظلَل تاکتریْا ٍ جلثکْا را تیاى کٌذ. -3

 تفاٍتْای ظلَل تاکتری ٍ جلثی ٍ یَکارتَّا را ؼرح دّذ. -4

 منابع:
 ، اًتؽار ظاهاًی1380تیَلَشی ظلَلی ٍ هَلکَلی، دکتر رظَلی صالحی، ظال  -1

2- LODISH, Cellular and molecular biology, latest edition. 

3-  

 روش تدریس: 
 تحج تا داًؽجَیاى. -پرظػ ٍ پاظخ -ظخٌراًی

 وسایل آموزشی:
 پاٍرپَیٌت( -ٍایت ترداظتفادُ از ٍظایل کوی آهَزؼی)

 
 
 



 ارزؼیاتیظٌجػ ٍ 

 ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى
 )تر حعة درصذ(

 ظاػت تاریخ

   - کتثی کَئیس

  1395آرر هاُ 8 کتثی ترمآزهَى هیاى 

  1395دی هاُ  11 کتثی آزهَى پایاى ترم

 فؼالیت داًؽجَ
)حضَر فؼال،کٌفراًط 

)...ٍ 

 حضَر ٍ غیاب
 ارائِ تکالیف 

1   

 
 هقررات کالض ٍ اًتظارات از داًؽجَ:

 حضَر هٌظن تَأم تا آهادگی در توام جلعات درض -1

 ؼرکت در تحج ّای کالظی ٍ تکالیف تحقیقی -2

 اظتفادُ ٍ هطالؼِ هٌاتغ هؼرفی ؼذُ جْت درض -3
        

 آقای صبورداًؽکذُ: EDOام ٍ اهضای هعهَلً   آقای توحیدنیاًام ٍ اهضای هذیر گرٍُ:    شکوه صادقیًام ٍ اهضای هذرض: 

 تاریخ ارظال:                                   تاریخ ارظال :                      تاریخ تحَیل:    
 

 



  بهداشت روان در اتاق عملجدول زمانبندی درس 

 69-69تحصیلی اولنیمسال  8-01شنبه دوروز و ساعت جلسه: 
 هذرض هَضَع ّر جلعِ تاریخ جلعِ

1 29/6/95 
ّای ػوَهی ظلَلی، ظل آؼٌایی تا تؼریف ػوَهی ظلَل، ٍیصگی 

 شل ٍ پیًَذّای ؼیویایی در ظلَل
 پَرهٌذ

2 5/7/95 
آؼٌایی تا تؼریف ػوَهی ظلَل، ٍیصگی ّای ػوَهی ظلَلی، ظل 

 شل ٍ پیًَذّای ؼیویایی در ظلَل
 پَرهٌذ

3 12/7/95 
آؼٌایی تا ظلَل ٍ ػٌاصر شًتیکی خارج ظلَل ؼاهل پریَى ّا، 

 ٍیرٍئیذّا، فاشّا ٍ ٍیرٍض ّا.
 پَرهٌذ

4 19/7/95 
آؼٌایی تا ظلَل ٍ تقعین تٌذی کلی ظلَل ّا ٍ اًذازُ ٍ ؼکل 

 ظلَل ّا.
 پَرهٌذ

5 26/5/95 
آؼٌایی تا ظلَل ٍ تقعین تٌذی کلی ظلَل ّا ٍ اًذازُ ٍ ؼکل 

 ظلَل ّا.
 پَرهٌذ

6 3/8/95 
آؼٌایی تا ظاختواى ؼیویایی ظلَل ؼاهل تیَؼیوی ظلَل، ترکیة 

 ظاختواى آلیػٌصری ظلَل، اجسای 
 پَرهٌذ

7 10/8/95 
آؼٌایی تا ظاختواى ّوای ؼویویایی ظولَل ؼواهل پورٍتهیي ّوا،       

 اظیذّای ًَکلیی تازّای پَریٌی ٍ پیریویذیٌی.
 پَرهٌذ

8 17/8/95 
آؼٌایی تا ظاختواى ّوای ؼویویایی ظولَل ؼواهل پورٍتهیي ّوا،       

 اظیذّای ًَکلیی تازّای پَریٌی ٍ پیریویذیٌی.
 پَرهٌذ

9 24/8/95 
آؼٌایی تا هیکرٍهَرفَلَشی ظلَل ؼواهل غؽوای ظیتَپالظووی،    

 اتصاالت تیي ظلَلی ٍ اػوال غؽاء ٍ اًتقال هَاد.
 پَرهٌذ

10 1/9/95 
آؼٌایی تا هیکرٍهَرفَلَشی ظلَل ؼواهل غؽوای ظیتَپالظووی،    

 اتصاالت تیي ظلَلی ٍ اػوال غؽاء ٍ اًتقال هَاد.
 پَرهٌذ

11 15/9/95 
ٍاکَئلْا هختلف، دظتگاُ گلصی، ریثَزٍم آؼٌایی تا رخائر ظلَل ٍ 

 ّا ٍ اًذٍپالظویی رتیکَلَم
 پَرهٌذ

 پَرهٌذ آؼٌایی تا اظکلت ظلَلی ٍ ارگاًْای هرتثط تا آى 22/9/95 12

 پَرهٌذ آؼٌایی تا اظکلت ظلَلی ٍ ارگاًْای هرتثط تا آى 29/9/95 13

14 6/10/95 
ٍ  DNAآؼٌایی تا ّعوتِ ٍ ؼوکل ٍ هرفَلوَشی آى ٍ ٍظوایف     

 ٍ اًَاع ٍیصگی ّای آى. RNAٍیصگی ّای آى، 
 پَرهٌذ

15 13/10/95 
آؼٌایی تا فؼال ؼذى کرٍهاتیي ٍ تٌظین فؼالیت شى ّا ٍ ظاختواى 

 کرٍهَزٍم.
 پَرهٌذ

 جثراًی 16
آؼٌایی تا تقعین ظلَلی ٍ هراحل آى، اًَاع صفت ّای شًتیکوی ٍ  

 چگًَگی تِ ارث رظیذى آًاى
 پَرهٌذ

 پَرهٌذ تا ظاختواى تاکتریْا ٍ جلثی ّا. آؼٌایی جثراًی 17

 
 

 

 


