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 دانؽکده

 ترهی قبلب نگبرغ طرح درض

 

 داًـدَیبى هبهبیی تشم دٍم هخبطجبى:                                    خٌیي ؿٌبػی ػٌَاى دسع : 
 آصاد(                                ػبػت پبػخگَیی ثِ ػَاالت فشاگیش:ٍاحذ تئَسی 2تؼذادٍاحذ:)

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی (             هذسع:96-95ؼبل دٍم ًیو 8-01،  ػِ ؿٌجِصهبى اسائِ دسع:   )
 ػلَل ؿٌبػی ٍ ثبفت ؿٌبػی -2ٍ  0 آًبتَهی  دسع ٍ پیؾ ًیبص:

ٍ  سؿذ دس هؤثش ػَاهل ،  آى کبهلت ٍ سؿذ هشاحل ،  خٌیي تـکیل ًحَُ اص ؿٌبخت ٍ آؿٌبیی هدف کلی درض :

، تَاًبیی افتشاق هَاسد غیش طجیؼی ثب تأکیذ ثش تشاتَطًْب ٍ خٌیٌی ًبٌّدبسیْبی ثب داًـدَیبى آؿٌبیی ،  خٌیي تکبهل

 هکبًیؼن ّبی تکبهلی دس دػتگبُ ّبی هختلف ثذى ٍ ػَاهل هَثش ثش آى.
 

 هداف کلی جلعبت : )جهت هر جلعه یک هدف(ا
 هشٍسی ثش آًبتَهی ػیؼتن تَلیذ هثل صى ٍ هشد ؿٌبػی خٌیي اّویت ٍ تبسیخچِ تؼشیف -
 هبدُ ٍ ًش ّبی گبهت ثِ صایب ّبی ػلَل تجذیل ًحَُ ؿٌبخت -
 گضیٌی الًِ ٍ گزاسی تخوک ؿٌبخت -
 سٍیبیی دٍسُ تب دٍالیِ صایبی دیؼک اص تکبهل هشاحل ؿٌبخت -
 تَلذ ٌّگبم تب ػَم هبُ اص خٌیي تـکیل هشاحل ؿٌبخت -
 خفت تـکیل ًحَُ ؿٌبخت -
 هبدسصادی ًمبیص ایدبد ػلل ثشسػی -

 تَلذ اص پیؾ تـخیص سٍؿْبی ؿٌبخت -

 هًَث ٍ هزکش یثب سؿذ ٍ تکبهل ًشهبل دػتگبُ تٌبػل ییآؿٌب -

 یثب اختالالت سؿذ ٍ تکبهل دػتگبُ تٌبػل ییآؿٌب -

 آى غیٍ اختالالت ؿب یللج ؼتنیثب سؿذ ٍ تکبهل ػ ییآؿٌب -

 ضیآى  کَئ غیٍ اختالالت ؿب یللج نؼتیثب سؿذ ٍ تکبهل ػ ییآؿٌب اداهِ -

 ٍ اختالالت تکبهل آى یثب سؿذ ٍ تکبهل دػتگبُ گَاسؿ ییآؿٌب -

 آى یٍ اختالالت تکبهل CNSٍ تکبهل  سؿذ -
 

 

 همذهِ ػلن خٌیي ؿٌبػی ٍ هشٍسی ثش دػتگبُ تٌبػلی هزکش ٍ هًَث هدف کلی جلعه اول: -
 )این جلعه به صورت هجبزی خواهد بود(

ثب ػبختبس ٍ هـخصبت  - ثب تؼشیف خٌیي ؿٌبػی ٍ تبسیخچِ آى آؿٌب ؿَد. ه اول:اهداف ویصه جلع

 لؼوتْبی هختلف دػتگبُ تَلیذ هثلی هزکش ٍ هًَث آؿٌب ثبؿذ
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 : در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد -
دس پبیبى خلؼِ ػلن خٌیي ؿٌبػی سا  داًـدَ دس حیي تذسیغ استجبط هطلَثی ثب هذسع ٍ فشاگیشاى داؿتِ ثبؿذ. -

هـخصبت ثبفتی ٍ آًبتَهیک  -هـخصبت ثبفتی ٍ آًبتَهیک دػتگبُ تٌبػلی هزکش سا ؿشح دّذ.  -یف کٌذ.تؼش
 دػتگبُ تٌبػلی هًَث سا ؿشح دّذ.

 )این جلعه به صورت هجبزی خواهد بود( ) اووشنس( گبهتوشنس :دوم هدف کلی جلعه 

ثب اّویت ثبلیٌی دٍسُ کوَى  اٍٍػیت  آؿٌبیی -دس دٍساى خٌیٌی ثشسػی سًٍذ اٍٍطًض اهداف ویصه جلعه دوم :

دس خٌغ  HPGتغییشات هحَس آؿٌبیی ثب  -آؿٌبیی ثب تغییشات تؼذاد اٍٍگًَی ّب دس طَل صهبى صهبى تکبهل  -ّب

  LHsurgeثشسػی تغییشات ٍاثؼتِ ثب   -بآؿٌبیی ثب سًٍذ سؿذ ٍ ًبم گزاسی فَلیکَلْ  -هًَث

 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد :
 .سا ثش اػبع ػي ًبم ثجشد oogenesisهشحلِ 2 -دس سًٍذ گبهتَطًض سا طجك سفشًغ ثیبى ًوبیذ.تفبٍت اصلی 2

ؿوبسؽ تؼذاد اٍٍگًَی سادسهبُ پٌدن خٌیٌی،صهبى تَلذٍ ثلَؽ   -.اتفبلبت هشحلِ پشُ ًبتبى اٍٍطًض سا تَضیح دّذ
سا ثیبى  LHsurgeًبؿی اص  اتفبق02 -دس خٌغ هًَث سا دس ثلَؽ ؿشح دّذ. HPGتغییشات هحَس  -همبیؼِ کٌذ.

 ًبٌّدبسیْبی ؿبیغ اٍٍم سا رکش کٌذ. -.الیِ ّبی خبسخی اطشاف اٍٍػیت اٍلیِ سا ًبم ثجشد -کٌذ.

 

 گبهتَطًض )اػپشهبتَطًض(:  ظومهدف کلی جلعه 

آؿٌبیی ثب سًٍذ ثلَؽ ٍ  -سًٍذ تغییشات ػلَلْبی خٌؼی دس دٍسُ پشُ ًبتبىآؿٌبیی ثب :  ظوماهداف ویصه جلعه 

آؿٌبیی ثب پبساهتشّبی اػپشهَگشام خْت  -آؿٌبیی ثب تشکیجبت ػیوي -کبهل ػلَلْبی خٌؼی هزکش ثؼذ اص ثلَؽت
  ثشسػی سًٍذ ظشفیت یبثی اػپشم ٍ اّویت ثبلیٌی آى.  -تـخیص هَاسد غیش طجیؼی

 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 
تغییشات گبهتَطًض هزکش سا دس - بتَطًض تَضیح دّذ.سًٍذ تغییشات ػلَلْبی خٌؼی سا دس دٍسُ پشُ ًبتبى دس هَسد اػپشه

لؼوتْبی ػبختبسی یک اػپشهبتَصٍآ  -سا ثیبى ًوبیذ. spermiogenesisسخذاد سًٍذ -ثؼذ اص تَلذ تؼشیف کٌذ.
 ًبٌّدبسیْبی ؿبیغ اػپشم سا رکش کٌذ.-سا ًبم ثجشد.

 

 آؿٌبیی ثب سًٍذ لمبح :چهبرمهدف کلی جلعه 

ثشسػی صهبى ٍ هکبى  -ثشسػی کیفیت ػلَل ّبی خٌؼی خْت هَفمیت ػول لمبح : چهبرماهداف ویصه جلعه 

آؿٌبیی ثب  -آؿٌبیی ثب فشایٌذ ٍاکٌؾ آکشٍصٍهی -آؿٌبیی ثب فبکتَسّبی هَثش دس اهش لمبح -هٌبػت خْت اًدبم لمبح
 ٍلبیغ ثؼذ اص لمبح

 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 
 هَثش دسٍاکٌؾ اکشٍصٍهی ٍ ًمؾ ّش یک سا ثیبى ًوبیذ. الیِ ّبی اطشاف تخوک سا ًبم ثجشد ٍ آًضیوْبی

ػش اػپشم post cell memسخذاد حبصل اص اتصبل 3 -هشحلِ لمبح سا تؼشیف کٌذ. 3ثب تَخِ ثِ ٍاکٌؾ اکشٍصٍهی 

 ثِ اٍٍػیت سا تَضیح دّذ.

 اٍل ّفتِ دس سٍیبى تکبهل هشاحل :پنجنهدف کلی جلعه 

 -ثشسػی هحتَای طًتیکی یک ػلَل تخن طجیؼی –ػلَل تخن  تؼشیف ػلوی یک : پنجناهداف ویصه جلعه 

ثشسػی ػبختبس ػلَلی ٍ  –آؿٌبیی ثب ػبختبس ػلَلی ثالػتَػیت ٍ  هَسٍال  -آؿٌبیی ثب تمؼین ػلَلی ٍیظُ ) تؼْین (
 لبثلیت ّبی ػولکشدی اهجشیَثالػت ٍ تشٍفَثالػت. 
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طَل صهبى  - هشحلِ ثالػتَػیؼت ؿشح دّذ. سا تبleavagecتمؼیوبت ػلَلی در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 

هـخصبت ػلَلی ثالػتَػیؼت سا  - هـخصبت ػلَلی هَسٍال سا تؼشیف کٌذ.  - لمبح تب الًِ گضیٌی سا رکش کٌذ.
 الیِ ّبی تـکیل دٌّذُ اهجشیَثالػت ٍ تشٍفَثالػت سا ؿشح دّذ. - تؼشیف ًوبیذ.

 

 سٍیبى تکبهل مدٍ ّفتِ سٍیذادّبی ثب آؿٌبیی :ؼؽنهدف کلی جلعه 

ػلَلی  ثشسػی ٍلبیغ – هـخصبت ػلَلی ػیتَتشٍفَثالػت ٍ ػي ػیـیَمثشسػی   : ؼؽناهداف ویصه جلعه 

ثشسػی  -آؿٌبیی ثب ًحَُ سؿذ ٍ تکبهل خفت -ثشسػی ًحَُ تـکیل حَضچِ ّبی تشٍفَثالػتی –سٍص ّـتن 
  فؼبلیت خفت دس ایي دٍسُ صهبًی

الیِ هـتك اص 2 -سٍص ّـتن سؿذ سا طجك سفشًغ ًبم ثجشد. اتفبلبتدر پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 

 هـخصبت ػلَلی ػیتَتشٍفَثالػت ٍ ػي ػیـیَم سا تؼشیف کٌذ. - تشٍفَثالػتْبی اٍلیِ سا ًبم ثجشد.
ًبم سٍص ًْن ٍ ًحَُ ایدبد حَضچِ  -ثیبى کٌذ. 8الیِ هـتك اص اهجشیَثالػت سا ثب رکش هـخصبت ػلَلی دس سٍص 2

 ًحَُ تـکیل پشدُ اگضٍػلَهیک ٍ حفشُ آى سا ؿشح دّذ. -سا رکش کٌذ. ّبی تشٍفَثالػتی
ػیؼتن استجبطی هبدس ٍ سٍیبى سا طجك  - ثگَیذ کِ دس چِ سٍصی هحصَل لمبح دس اػتشٍهب ثطَس کبهل خبی هیگیشد.

ًی سا ًحَُ تـکیل ػلَم خبسج سٍیب - هکبى ٍ ًحَُ تـکیل هضٍدسم خبسج سٍیبًی سا ثیبى کٌذ. -سفشًغ ؿشح دّذ.
هـخصبت ػلَلی پشصّبی اٍلیِ سا ثیبى  - هـخصِ ٍاکٌؾ دػیذٍایی سا طجك سفشًغ ًبم ثجشد.5 - تَضیح دّذ.

 ًحَُ ایدبد صفحِ پشُ کَسدی سا ؿشح دّذ. - ًحَُ تـکیل کیؼِ صسدُ ثبًَیِ سا طجك سفشًغ تَضیح دّذ. - ًوبیذ.
 

 سٍیبى تکبهل ػَم ّفتِ سٍیذادّبی ثب آؿٌبیی :هفتنهدف کلی جلعه 

ثشسػی صهبى ٍ هکبى پیذایؾ   -آؿٌبیی ثب فشایٌذ گبػتشٍالػیَى ٍ اّویت ثبلیٌی آى : هفتناهداف ویصه جلعه 

آؿٌبیی ثب اًَاع  -ثشسػی هشاحل تغییشات ًَتَکَسد -ؿیبس اٍلیِ ٍ ًبٌّدبسی ّبی ًبؿی اص ثذ ؿکل گیشی ؿیبس
 پشصّبی خفتی ٍ ػولکشد آًْب 

 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 
ًحَُ تـکیل ؿیبس اٍلیِ، هکبى آى ٍ گشُ  - .تمؼیوبت الیِ ّبی ػلَلی ّفتِ ػَم ٍ گبػتشٍالػیَى سا ثیبى کٌذ

 ی صایب سا ًبم ثجشد. هٌـبء ّش ػِ الیِ - .سا ؿشح دّذ Invagination - .اٍلیِ سا ًبم ثجشد
 هشحلِ تغییشات ایدبد ؿذُ دس تَلیذ ًَتَکَسدًٍَتَکَسد لطؼی سا ؿشح دّذ.2
 ع پشصّبی خفتی ٍ هـخصبت آًْب سا دس پبیبى ّفتِ ػَم همبیؼِ کٌذ.ًَ

 ًمبط اتصبل اًذٍدسم ٍ اکتَدسم دس ًبحیِ ػشی ٍ دهی سا ًبم ثجشد.
 

 سٍیبًی دٍسُ سٍیذادّبی ثب آؿٌبیی: هؽتنهدف کلی جلعه 

ت الیِ ّبی ثشسػی هـتمب -آؿٌبیی ثب ػبختبس ٍ ًحَُ ؿکل گیشی الیِ ّبی صایب : هؽتناهداف ویصه جلعه 

 ثشسػی سًٍذ سؿذ ٍ تکبهل خٌیي اص هبُ ػَم تب ًْن -آؿٌبیی ثب تغییشات ظبّشی خٌیي دس طی هبُ ػَم -صایب
 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 

هَسد هـتك  4حذالل  -ثخؾ هـتك اص هضٍدسم سا ًبم ثجشد. 6حذالل  -ثخؾ هـتك اص اکتَدسم سا ًبم ثجشد. 8حذالل 
سًٍذ سؿذ ٍ ًتیدِ آى طی  - دّذ. سفشًغ تَضیح خٌیي طی هبُ ػَم ساطجك ظبّشی تغییشات -وبیذ.اص اًذٍدسم سا ثیبى ً

تغییشات فیضیکی خٌیي دس هبُ  - سؿذ ٍتکبهل خٌیي طی هبُ پٌدن خٌیٌی سا تَضیح دّذ. -خٌیٌی سا ؿشح دّذ 4هبُ 
 خٌیٌی سا ثیبى کٌذ 8سًٍذ سؿذ دس هبُ  - تغییشات تکبهلی خٌیي دس هبُ ّفتن خٌیٌی سا ؿشح دّذ. - سا ثیبى ًوبیذ. 6
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 سا ؿشح دّذ. 9تغییشات ظبّشی، هـخصبت فیضیکی ٍ سًذ تکبهلی دس هبُ 

 

 ٍظبیف آى ٍ َّسهًَْبی خفتی ،آؿٌبیی ثب ػبختبس خفت : نهنهدف کلی جلعه 

ص خفت ٍ ثشسػی َّسهًَْبی هتشؿحِ ا -آؿٌبیی ثب اًَاع پشصّبی خفت ٍ ػولکشد آًْب : نهناهداف ویصه جلعه 

تؼشیف اًَاع الیِ  -ثشسػی اختالالت ثبلیٌی ًبؿی اص ًمص ػبختبسی ٍ ػولکشدی خفت -اّویت ثبلیٌی ٍخَد آًْب
 ثشسػی ػٌبصش هَخَد دس حلمِ ًبفی -ّبی دػیذٍا ٍ خبیگبُ ؿکل گیشی آًْب

 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 
 سا ًبم ثشد. 4تـکیل دٌّذُ خفت دس هبُ  ثخـْبی - سا همبیؼِ کٌذ. IIIتب  Iهـخصبت ػلَلی پشصّبی ًَع 

 دػیذٍای لبػذُ ای، کپؼَلی ٍ خبًجی سا تؼشیف کٌذ. - کَسیَى کشکی ٍ کَسیَى صبف سا طجك سفشًغ تؼشیف کٌذ.
 5ثخـْبی ػجَس کٌٌذُ اص حلمِ ًبفی اٍلیِ سا دس ّفتِ  - هـخصبت فیضیکی خفت دس هبُ آخش حبهلگی سا ثیبى ًوبیذ.

اػوبل ٍ ٍظبیف خفت سا طجك سفشًغ  - بی هَخَد دس ثٌذ ًبف دس پبیبى هبُ ػَم سا ثیبى ًوبیذ.لؼوتْ - ًبم ثجشد.
 َّسهَى خفت ٍ ػولکشد اصلی آًْب سا ًبم ثجشد. 7حذالل  - تَضیح دّذ.

 

)این جلعه به صورت هجبزی اختالالت سؿذ ٍ تکبهل دس دٍ للَیی ٍ چٌذ للَیی :دهنهدف کلی جلعه 

 خواهد بود(

ثشسػی تفبٍت اصلی دٍللَّبی دٍ  -آؿٌبیی ثب ػَاهل ایدبد دٍ للَیی ٍ چٌذ للَیی : دهنه جلعه اهداف ویص

ثشسػی ًبٌّدبسیْبی خٌیٌی ًبؿی اص ػذم  -ثشسػی ػلل ایدبد دٍللَّبی چؼجیذُ  - –تخوی ٍ تک تخوی 
 آؿٌبیی ثب اًَاع استجبطبت خًَی ثیي خٌیي ّبی دٍ للَ –خذاؿذى دٍللَّب 

 

 جو قبدر ببؼد: در پبیبن دانؽ
 اًَاع دٍللَیی سا طجك سفشًغ تَضیح دّذ.

 ػبهل هَثش دس ایدبد دٍللَیی دٍتخوی سا ًبم ثجشد. 5حذالل 
 ػبختبسّبی حبصل اص خذایی ػلَل تب سٍص ّـتن ٍ پغ آى سا ؿشح دّذ.

 ًَع اص ؿبیؼتشیي دٍللَّبی ثْن چؼجیذُ سا تَضیح دّذ. 3حذالل 
 ي سا تَضیح دّذ.حبلت استجبط خًَی خٌیي ثِ خٌی3

 ػَاسض ًبؿی اص اًتمبل خًَی ثیي خٌیٌی سا ثیبى ًوبیذ.
 سا ؿشح دّذ. superfetationپذیذُ 
 سا تَضیح دّذ. superfecundationپذیذُ 

Mosaism , chimerism سا تؼشیف کٌذ. 
 کیویشیضم خًَی دس دٍللَّب سا تَضیح دّذ.

 

 آؿٌبیی ثب تشاتَطى ّب ٍ ػَاسض هٌفی آًْب ثِ سًٍذ سؿذ ٍ تکبهل: یبزدهنهدف کلی جلعه 

آؿٌبیی ثب ػَاسض خٌیٌی ًبؿی اص  –تؼشیف ٍاطُ تشاتَطى ٍ ثشسػی خصَصیبت آى  :یبزدهناهداف ویصه جلعه 

  آؿٌبیی ثب تشتتَطى ّبی ًبؿی اص کوجَد تغزیِ ای -تشاتَطى ّب
 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 

 .سٍیبى سا تَضیح دّذ-حذالل ػِ ػبهل دس تأثیش تشاتَطًْب ثش خٌیي  -.طجك سفشًغ تؼشیف کٌذ سا teratogenٍاطُ 
 .دس ػیؼتوْبی هختلف سا ثگَیذ Rubellaًمبئص ًبؿی اص آلَدگی ثب  - .ػِ گشٍُ اصلی تشاتَطًْب سا ًبم ثجشد
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 ؼَپالػوَص سا ؿشح دّذ.ػبسضِ ؿبیغ آلَدگی ثب تَک3 - ػبسضِ ؿبیغ ًبؿی اص ّشپغ ٍیشٍػی سا تَضیح دّذ.4
 سا رکش کٌذ. Thalidomideهَسد اص ؿبیؼتشیي ػَاسض هصشف  3 - سا ًبم ثشد. Radiationاثش هٌفی ًبؿی اص 7
 طجك سفشًغ ػالئن ػٌذسم تشی هتبدیَل سا تَضیح دّذ. - ػبسضِ ًبؿی اص هصشف داسٍّبی ضذ تـٌح سا ًبم ثجشد.5

 دٍسُ پش خطش هصشف هتشًٍیذاصٍل سا ًبم ثجشد. - طجك سفشًغ ًبم ثجشد. ایوي تشیي گشٍُ داسٍّبی آًتی ثبکتشیبل سا
 ًبٌّدبسی ًبؿی اص ایضٍتشتیٌَئیي سا ثیبى ًوبیذ. 5حذالل  - ػَاسض احتوبلی هصشف آػپشیي سا تَضیح دّذ.

 سا تَضیح دّذ DESًبٌّدبسیْبی ًبؿی اص هصشف  - ًبٌّدبسیْبی ًبؿی اص هصشف داًبصٍل سا رکش ًوبیذ.
ػالئن ػٌذسم الکل خٌیٌی سا طجك سفشًغ  - تشیي ًبٌّدبسیْبی ًبؿی اص کوجَد یذ ٍاػیذفَلیک سا رکش کٌذ.ؿبیؼ

 ثیبى ًوبیذ.

 

 آؿٌبیی ثب سؿذ ٍ تکبهل ًشهبل دػتگبُ تٌبػلی هًَث ٍ هزکشدهن: دوازهدف کلی جلعه 

 -ًحَُ ؿکل گیشی کٌبدّبآؿٌبیی ثب  -آؿٌبیی ثب ػلَل ّبی خٌؼی صایبی ثذٍی دهن:دوازاهداف ویصه جلعه 

ثشسػی  -ثشسػی تفبٍت ّبی ؿکل گیشی گٌبد دس خٌیي دختش ٍ پؼش -ثشسػی ػَاهل هَثش دس تکبهل گٌبدّب
 ًبٌّدبسیْب ٍ ًکبت ثبلیٌی تکبهل گٌبدّب.

 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 
 طجك سفشًغ تَضیح دّذ. تـکیل گٌبداٍلیِ سا - دٍ فبکتَس هَثش دس تؼییي تکبهل خٌؼی سا طجك سفشًغ ؿشح دّذ.

 ػلت تجذیل گٌبد ثِ تخوذاى سا طجك سفشًغ تـشیح ًوبیذ. - ػِ فبکتَس هَثش ثش توبیض گٌبد سا ًبم ثجشد.
 لؼوتْبی هـتك اص هدبسی فَق سا ًبم ثجشد. - دٍ فبکتَس هَثش ثش سؿذ ٍ توبیض هدبسی ٍلفیي ٍ هَلشیي سا ثیبى کٌذ.

 حذالل ػِ اختالل توبیض خٌؼی سا تَضیح دّذ. - سفشًغ ؿشح دّذ.توبیض تخوذاى ٍ اػضب تٌبػلی سا طجك 
  ػِ اختالل دس تکبهل سحن س اطجك سفشًغ تَضیح دّذ. - اًَاع ّشهبفشٍدیت سا ثیبى ًوبیذ.

-  

 آؿٌبیی ثب اختالالت سؿذ ٍ تکبهل دػتگبُ تٌبػلیدهن:  ظیسهدف کلی جلعه 

ثشسػی اًَاع ػٌذسٍهْبی  -دس سًٍذ ؿکل گیشی خٌؼی ثشسػی ػلل ایدبد اختالل دهن:ظیساهداف ویصه جلعه 

  آؿٌبیی ثب ٍاطُ ّشهبفشٍدیت ٍ اًَاع آى -اختالل خٌؼی
 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 

سا اص ًظش  TFػٌذسم  - دس ػٌذسم تشًش سا ثیبى کٌذ. HPGفشهَل کشٍهَصٍهی ثِ ػالئن ٍ فؼبلیت هحَس 
خصَصیت دپغ  4 - سا تَضیح دّذ.  adrenogenitalػٌذسم  - کشٍهَصٍهی ػالئن ٍ هکبًیؼن ایدبد ؿشح دّذ.

خصَصیبت  - خصَصیبت دیغ طًضی گٌبدی فبهیلی ٍ هـخصبت ثبلیٌی آى سا ًبم ثجشد. - طًضی گٌبدی سا ًبم ثجشد
خصَصیت ؿبیغ دس افشاد دچبس ّشهبفشٍدیت ٍالؼی سا  5 - سا تؼشیف کشدُ ٍ ػالئن آى ساثیبى کٌذ. swyerػٌذسم 
 بیذ.ثیبى ًو

 

 

  آؿٌبیی ثب سؿذ ٍ تکبهل ػیؼتن للجی ٍ اختالالت ؿبیغ آى: و پبنسدهن دهنجهبرهدف کلی جلعه 

آؿٌبیی  -آؿٌبیی ثب سًٍذ ؿکل گیشی ػیؼتن للجی ػشٍلی دس خٌیي :و پبنسدهن دهنچهبراهداف ویصه جلعه 

آؿٌبیی ثب ًبٌّدبسیْبی  -ی للتثشسػی صهبى  ٍ هکبى ؿکل گیش -ثب تفبٍت ّبی ایي ػیؼتن دس خٌیي ٍ ثؼذ اص تَلذ
 ثشسػی ػبختبس ثٌذ ًبف ٍ اّویت ثبلیٌی آى -ثشسػی ػیؼتن گشدؽ خَى خٌیٌی -تکبهلی للت ٍ ػشٍق
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 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 
 دٍ لؼوت تـکیل دٌّذُ ثطي ٍ دّلیضّب سا تَضیح دّذ.

 تَضیح دّذ Hearttubeسًٍذ سؿذ ٍ تکبهل للت سا تب هشحلِ 
 ِ للجی سا ًبم ثجشد.لؼوتْبی لَل

 سا اص پبییي ثِ ثبال ًبم ثجشد. bulbus cordisثخـْبی 
 هحَس چشخؾ لَلِ للجی سا ًبم ثجشد.

 دٍ تئَسی اصلی دس تـکیل دیَاسُ ّبی للجی سا ؿشح دّذ.
 ثطٌی سا ثش اػبع تئَسی ثب لـتکی یب تأخیش سؿذ تَضیح دّذ. –تـکیل دیَاسُ دّلیضّب ، ثطي ّب ٍ دّلیضی 

 ت للت ػِ حفشُ ای دٍثطٌی ٍاتیَلَطی آى ساثیبى ًوبیذ.هـخصب
 هـخصِ آتشصی تشیکَػپیذ سا ؿشح دّذ. 4
 هـخصِ اصلی ٍ دلیل ایدبد تتشالَطی فبلَ سا تَضیح دّذ. 4

 سا ثیبى ًوبیذ ٍ هـخصبت آًْب سا ؿشح دّذ. situs inversusهفَْم دکؼتشٍکبسدیب ٍ 
 

 تکبهل دػتگبُ گَاسؿی ٍ اختالالت تکبهل آىآؿٌبیی ثب سؿذ ٍ : ؼبنسدهنهدف کلی جلعه 

آؿٌبیی ثب لؼوت ّبی  -آؿٌبیی ثب صهبى ٍ هکبى ؿکل گیشی ػیؼتن گَاسؽ :ؼبنسدهناهداف ویصه جلعه 

تؼشیف فتك  ًبفی فیضیَلَطیک  ٍ  -ثشسػی ًحَُ پیذایؾ ٍ چشخؾ ّبی هٌبػت سٍدُ ّب –ثذٍی ػیؼتن گَاسؿی 
 آؿٌبیی ثب ػٌذسٍهْب ٍ ًبٌّدبسیْبی ؿکل گیشی ػیؼتن گَاسؿی -لی سٍدُ ّبتفبٍت آى ثب هَاسد ًبٌّدبسیْبی تکبه
 در پبیبن دانؽجو قبدر ببؼد: 

 لؼوت سٍدُ اٍلیِ سا ًبم ثجشد. 4
 ًحَُ سؿذ ٍ چشخؾ هؼذُ دس سًٍذ تکبهلی سا ؿشح دّذ. - ًحَُ تـکیل هشی سا طجك سفشًغ تَضیح دّذ.

ًحَُ تـکیل کجذ ٍ کیؼِ صفشا سا طجك  - ی آى سا تَضیح دّذ.دالیل ایدبد تٌگی پیلَس ٍ ػالهت اصلی ثبلیٌ
لؼوتْبی هـتك اصهیبى  - ثخـْبی تـکیل دٌّذُ لَصالوؼذُ ٍ لَصالوؼذُ حلمَی سا ؿشح دّذ. - سفشًغ ثیبى ًوبیذ.

 هـخصبت فتك ًبفی فیضیَلَطیک ٍ اهفبلَػل سا ؿشح دّذ. - سٍدُ سا ثِ تشتیت اص ثبال ثِ پبییي ًبم ثجشد.
لؼوتْبی هـتك اصپؼیي سٍدُ ساثِ تشتیت اص اثتذا تب  - سٍدُ ای سا تَضیح دّذ.-ل ایدبد هدشای دٍ گبًِ هؼذُ دالی

 سا ؿشح دّذ. imperforated Anusدلیل ایدبد  - اًتْب ًبم ثجشد.
 

 ٍ اختالالت تکبهلی آى CNSسؿذ ٍ تکبهل :  هفدهنهدف کلی جلعه 

صهبى تـکیل غالف هیلیي ٍ آؿٌبیی ثب  -گیشی ػیؼتن ػصجیثشسػی صهبى ؿکل  :هفدهناهداف ویصه جلعه 

آؿٌبیی ثب صهبى ثؼتِ ؿذى لَلِ ػصجی ٍ اختالالت خٌیٌی ًبؿی اص  –ثشسػی هـتمبت لَلِ ػصجی  – ًحَُ ایدبد آى
 ثشسػی ًحَُ ؿکل گیشی ػیؼتن ػصجی حؼی، ػَهبتیک ٍ اتًََم -دیش یب صٍد ثؼتِ ؿذى ایي لَلِ

 بؼددر پبیبن دانؽجو قبدر ب

 ثخـی اص لَلِ ػصجی کِ ًخبع سا هی ػبصد هـخص ًوبیذ. - ؿشح دّذ. 3ًحَُ تـکیل لَلِ ػصجی اٍلیِ سا اص ّفتِ 
 صهبى تـکیل غالف هیلیي ٍ ًحَُ ایدبد آى سا ؿشح دّذ. - دٍ ًَع ػلَل هـتك اص ًَسٍاپی تلیَم سا ًبم ثجشد.

 ًَع ًبٌّدبسی دس تکبهل ًخبع سا ؿشح دّذ. 5 - ًحَُ تـکیل پشدُ ّبی هٌٌظ ٍ ػِ الیِ آى سا ًبم ثجشد.
 لؼوت هـتك اص هغض پؼیي ٍ ثخـْبی ایدبد ؿذُ آًشا ًبم ثجشد. 2 - حجبة هغضی دس ّفتِ چْبسم سا ًبم ثجشد. 3
لؼوت هـتك اص هغض پؼیي ٍ ثخـْبی ایدبد ؿذُ سا ًبم  2 - لؼوت هـتك اص هغض هیبًی سا طجك سفشًغ ًبم ثجشد. 4

هَسد اص ًبٌّدبسیْبی تکبهلی هغض سا ًبم ثشدُ ٍ  5 - یل لـش هخ سا طجك سفشًغ تَضیح دّذ.ًحَُ تـک - ثجشد.
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 دّذ. تَضیح ػیؼتن ػصجی اتًََهیک ساطجك سفشًغ ًحَُ تـکیل - هـخصبت آى سا طجك سفشًغ ؿشح دّذ.
 دٍ لؼوت تـکیل دٌّذُ ّیپَفیض سا ًبم ثشدُ ًٍحَُ تکبهل آى سا طجك سفشًغ ثیبى کٌذ.

 

 جٌیي ضٌاسی عوَهی الًگويمنبع اصلي : 

 رٍیاى ضٌاسی دکتز هظفز خشایی -ی درس جشٍُمنابع فرعي :  -

 ػخٌشاًی، تشػین ؿکل،  پشػؾ ٍ پبػخ کالػی روغ تدریط:

 
اص طشیك سایبًِ ٍ ٍیذیَپشٍطکتَس دس کالع،   power pointـ ًوبیؾ  -ـ ٍایت ثشد هبطیک    -هَالط  آهَصؿی : ٍػبیل

 هیـَد. پیـٌْبد ػاللوٌذاى ثِ ًیض هختلف خٌیي ؿٌبػی سایبًِ ٍ  اطلؼْبی طشیك اص داًـدَ خَدآهَصی

 
 

 

 و ارزؼیببی ظنجػ 
 

سهن اس  رٍش       آسهَى

 ًوزُ کل

)تز حسة 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

ٍ  کَئیش

پزسص ٍ 

 پاسخ 

   رسن  ضکل  –جَاب کَتاُ  -تستی

جَاتگَیی تِ سَاالت هطزح تز اساس ٍ 

 ضدُ در کالس

 ////////// ///////// ًوزُ 3

آسهَى هیاى 

 دٍرُ

 –جَاب کَتاُ   -تطزیحی -یتست

 گذاری ضکلًاه – لضک  رسن

 92/1/29 ًوزُ 5

 

 

آسهَى پایاى 

 تزم

 –جَاب کَتاُ   -یحیتطز -یتست

 ضکل ًاهگذاری – ضکل  رسن

   ًوزُ 19
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 هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو:
 

 اًضجبط ٍ ًظن سػبیت ٍ دسع کالع طَل دس ّوشاُ ّبی تلفي ثَدى خبهَؽ
 دسع ثِ تَخِ ٍ فؼبل دادى گَؽ -
 ؿذُ تذسیغ هطبلت هطبلؼِ ثب الصم آهبدگی داؿتي ٍ ػپشدى خبطش ثِ -
 تذسیغ خلؼبت توبهی دس فؼبل حضَس -
 هحَلِ تکبلیف هَلغ ثِ اًدبم -
 آهَصؿی کوک ٍػبیل اص صحیح اػتفبدُ -
 
 

 EDOهضبی هعئولنبم و اهضبی هدرض:             نبم و اهضبی هدیر گروه:                نبم و ا

 دانؽکده:

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارظبل:                                   تبریخ ارظبل :
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 جنین ؼنبظی جدول زهبنبندی درض

 01-8 ظه ؼنبه روز و ظبعت جلعه :

 هدرض هوضوع هر جلعه              تبریخ جلعه

ؿٌبػی هشٍسی  خٌیي اّویت ٍ تبسیخچِ تؼشیف 12/11/25 0
 ثش آًبتَهی ػیؼتن تَلیذ هثل صى ٍ هشد

 )این جلعه به صورت هجبزی خواهد بود(

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

2 99/11/25 

 

 گبهت ثِ صایب ّبی ػلَل تجذیل ًحَُ ؿٌبخت
 ) اٍٍطًض ( هبدُ ّبی

 )این جلعه به صورت هجبزی خواهد بود(

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

3 3/19/25 

 

 گبهت ثِ صایب ّبی ػلَل تجذیل ًحَُ ختؿٌب
 کَئیضًش ) اػپشهبتَطًض (   ّبی

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

4 11/19/25 

 

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی آؿٌبیی ثب سًٍذ لمبح   

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی اٍل ّفتِ دس سٍیبى تکبهل هشاحل 11/19/25 5

6 92/11/25 

 

 کَئیض ىسٍیب تکبهل دٍم ّفتِ سٍیذادّبی ثب آؿٌبیی

 
 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

7 15/1/29 

 

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی سٍیبى تکبهل ػَم ّفتِ سٍیذادّبی ثب آؿٌبیی

8 99/1/29 

تعطیلی رسوی ، 

 تزگشاری جثزاًی 

 سٍیبًی دٍسُ سٍیذادّبی ثب آؿٌبیی

 
 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

9 92/1/29 

 

آؿٌبیی ثب ػبختبس خفت ٍ ٍظبیف آى ٍ َّسهًَْبی 

 اهتحبن هیبن ترم خفتی

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

01 5/9/29 

تعطیلی رسوی ، 

 تزگشاری جثزاًی

 اختالالت سؿذ ٍ تکبهل دس دٍ للَیی ٍ چٌذ للَیی

 )این جلعه به صورت هجبزی خواهد بود(
 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

آؿٌبیی ثب تشاتَطى ّب ٍ ػَاسض هٌفی آًْب ثِ سًٍذ سؿذ  19/9/29 00
 کَئیض  ٍ تکبهل

 

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

آؿٌبیی ثب سؿذ ٍ تکبهل ًشهبل دػتگبُ تٌبػلی  12/9/29 02
 هًَث ٍ هزکش

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی
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03 99/9/29 

 

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی یثب اختالالت سؿذ ٍ تکبهل دػتگبُ تٌبػل ییآؿٌب

04 9/3/29 

 

ٍ اختالالت  یللج ؼتنیثب سؿذ ٍ تکبهل ػ ییآؿٌب
 آى غیؿب

 سُ خَاًوشدیدکتش ػتب

05 
 

2/3/29 

 

ٍ  یللج ؼتنیثب سؿذ ٍ تکبهل ػ ییآؿٌباداهِ 
 کَئیض  آى غیاختالالت ؿب

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

آؿٌبیی ثب سؿذ ٍ تکبهل دػتگبُ گَاسؿی ٍ  - 19/3/29 06
 اختالالت تکبهل آى

 دکتش ػتبسُ خَاًوشدی

07 93/3/29 

 

 سُ خَاًوشدیدکتش ػتب ٍ اختالالت تکبهلی آى CNSسؿذ ٍ تکبهل 

 


