
 
 به نام خدا
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 ظصاظصی پضػکیداٌؼجّیان  ىزاظتان:                                     فیضیّنّژی گّارش غٍّان درس:

  1-3ظَ ػٍتَ  َ ظّاالت فصاگیص:ظاغث پاظزگّیی ة                          واخس 4از ىجيّع  /. واخس8 جػسادواخس:

 دکحص ُّػٍگ ٌجفی  ىسرس:                              ظتق جسول پیّظثرس: زىان ارائَ د

  گّارشآٌاجّىی ظیعحو  پیغ ٌیاز: درس

 

 

  در اٌعان  گّارشآػٍایی داٌؼجّیان ةا ىکاٌیعو غيهکصد دظحگاه  ُسف کهی درس :

 

 

 یک ُسف( ُساف کهی جهعات : )جِث ُص جهعَا

 

 خصکث، کٍحصل غصتی و گصدش رّن    -آػٍایی ةا اصّل غيّىی غيم دظحگاه گّارش -1

    

 آػٍایی ةا ٌدّه پیغ راٌسن و ىزهّط کصدن غشا در نّنَ گّارش -2

  

  1ػٍارث اغيال جصػدی نّنَ گّارش  -3

    

  2ػٍارث اغيال جصػدی نّنَ گّارش  -4

    

 ػٍارث ٌدّه ُضو در نّنَ گّارش -5

 

 ػٍارث ٌدّه جشب در نّنَ گّارش -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویژه ةَ جفکیک اُساف کهی ُص جهعَاُساف 

 



 جهعَ اول

 خصکث، کٍحصل غصتی و گصدش رّن -آػٍایی ةا اصّل غيّىی غيم دظحگاه گّارش: جهعَ اول ُسف کهی

 جهعَ اول اُساف ویژه

  كادر ةاػس: داٌؼجّ در پایان

 

 . اه گّارش را جّضیح دُسیک دیّاره دظحگجؼصیح فیضیّنّژ -1-1

 

 .   ُص کسام در دظحگاه گّارش را ػصح دُساٌّاع پحاٌعیم غيم و ٌدّه ةّجّد آىسن   -2-1

 

 . ط ظیعحو غصتی آٌحصیک را جّضیح دُسٌدّه کٍحصل اغيال دظحگاه گّارش جّظ -3-1

 

 رفهکعِای ىّجّد در دظحگاه گّارش و ادص آٌِا ةص اغيال آٌصا جّضیح دُس.  -4-1

 

 اٌّاع خصکات دظحگاه گّارش و ٌدّه ةّجّد آىسن آٌِا را جّضیح دُس.     -5-1

 

 دومجهعَ 

 آػٍایی ةا ٌدّه پیغ راٌسن و ىزهّط کصدن غشا در نّنَ گّارش: دومجهعَ  ُسف کهی

 دومجهعَ  اُساف ویژه

  كادر ةاػس: داٌؼجّ در پایان

 

 .  کاىم جّضیح دُس ةهع و ٌدّه جٍظیو آٌِا را ةعّرىصاخم ىزحهف جّیسن و  -1-2

 

 .  ّاىم جٍظیو کٍٍسه جزهیَ را ػصح دُساغيال خصکحی و اٌتار کٍٍسگی ىػسه، ٌدّه اٌلتاض و جزهیَ آن، و غ -2-2

  

 .غشا در روده کّچک و ةضرگ را جّضیح دُسٌدّه پصدازش  -3-2

  

 را ةعّر کاىم ػصح دُس.ىکاٌیعو رفهکط اجاةث ىضاج  -4-2

 

 ظّمجهعَ 

 1ػٍارث اغيال جصػدی نّنَ گّارش : ّمظجهعَ  ُسف کهی

 ظّمجهعَ  اُساف ویژه

  كادر ةاػس: داٌؼجّ در پایان

 

 . ی جصػح در دظحگاه گّارش را جّضیح دُساصّل غيّى -1-3

 

 . ک و جصػح غسد نّنَ گّارش را ػصح دُسىکاٌیعو پایَ جدصی -2-3

 

   .جصکیب و جٍظیو جصػح ةضاق را جّضیح دُسٌدّه ظارث، جصػح،  -3-3

  



 .  گاه آٌِا و اُيیث ُصکسام را ػصح دُساٌّاع ظهّنِای جصػح کٍٍسه ىّکّس، جای -4-3

 

  جّضیح دُس. اٌّاع ظهّنِای جصػدی ىػسه، جصػدات آٌِا و فاکحّرُای جٍظیو کٍٍسه آٌصا  -5-3

 

 چِارمجهعَ 

 2ػٍارث اغيال جصػدی نّنَ گّارش : چِارمجهعَ  ُسف کهی

 چِارمجهعَ  اُساف ویژه

  كادر ةاػس: داٌؼجّ ایاندر پ

 

 .و ٌدّه جٍظیو جصػح آٌِا را جّضیح دُس آٌضیيِای گّارػی پاٌکصاس -1-4

 

 .غّاىم جدصیکی و ىِاری آٌصا ػصح دُسٌدّه ظارحَ ػسن و جصػح صفصا و   -2-4

 

 .  ٌدّه ظارحَ ػسن آٌصا کاىالً ػصح دُسىٍاةع ةیکصةٍات جصػح ػسه ةَ روده ةاریک و  -3-4

  

 را کاىم جّضیح دُس.جصػدات روده ةاریک  -4-4

 

 جصػدات روده فصاخ و غّاىم ىّدص ةص آٌصا ػصح دُس.  -5-4

 

 .  در ُضو و جشب چصةیِا را ػصح دُسوظایف صفصا  -6-4

 

 پٍجوجهعَ 

 ػٍارث ٌدّه ُضو در نّنَ گّارش: پٍجوجهعَ  ُسف کهی

 پٍجوجهعَ  اُساف ویژه

  كادر ةاػس: داٌؼجّ در پایان

 

 ػصح دُس.  صاخم ُضو کصةُّیسراجِا در دُان، ىػسه و روده راى -1-5

 

 .   در ُص ىصخهَ و اُيیث ُصکسام را جّضیح دُسُضو کصةُّیسراجِا ىّدص در  آٌضیيِای -2-5

    

 .ا جّضیح دُسىصاخم ُضو پصوجئیٍِا و آٌضیيِای درگیص در آٌص -3-5

      

 .ةتصدّظط آٌضیيِای ىزحهف را ٌام ٌدّه ُضو چصةیِا ج -3-5

 

 ػؼوجهعَ 

 در نّنَ گّارش جشب ىّاد غشاییػٍارث ٌدّه : ػؼوجهعَ  ُسف کهی

 ػؼوجهعَ  اُساف ویژه

  كادر ةاػس: داٌؼجّ در پایان

 



 جّضیح دُس.اصّل پایَ جشب در نّنَ گّارش را   -1-6

 

 .  را ػصح دُسظارحار ریض ةیٍی ظعح جشةی روده ةاریک  -2-6

 

 .جِا و ٌاكهِای آٌِا را جّضیح دُسیسراکصةُّ ٌدّه جشب اٌّاع -2-6

  

 .  عو ظهّنی جشب پصوجئیٍِا را ػصح دُسىکاٌی -3-6

      

 .ةیِا و ورود آٌِا ةَ رّن را ػصح دُسىصاخم ىزحهف جشب چص -4-6

  

 ىصاخم جشب آًُ از دظحگاه گّارش را کاىالً جّضیح دُس.  -5-6

 

 .  ّه جشب اٌّاع ویحاىیٍِا را جّضیح دُسٌد -6-6

 

 

 فیضیّنّژی پضػکی گایحّن و ُال  -1 ةع:ىٍا

 فیضیّنّژی پضػکی گاٌٌّگ  -2         

 

 

 و ةدخ گصوُی ظزٍصاٌی، پصظغ و پاظذ در کالس روش جسریط:
 

 

 ٌيایغ فیهو آىّزػی   – ةصد وایث – سئّپصوژکحّریو وظایم آىّزػی :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظٍجغ و ارزػیاةی 

ظِو از ٌيصه کم)ةص  روش       آزىّن

 عب درصس(خ

 ظاغث جاریذ 

 ضيً درس ُص جهعَ درصس ٌيصه کم 11 پصظغ و پاظذ کّئیض



  ظتق ةصٌاىَ گصوه درصس ٌيصه کم 01 چٍس گضیٍَ ای جصم آزىّن ىیان 

ةص اظاس ةصٌاىَ  درصس ٌيصه کم 01 چٍس گضیٍَ ای آزىّن پایان جصم

 آىّزش داٌؼکسه

 

خضّر فػال در 

 کالس

   ٌيصه کم جادیص ىذتث ةص خضّر و غیاب 

 

 رغایث ٌظو کالظی.  –فػال و ىّدص در کالس  ،ةَ ىّكعخضّر  ىلصرات کالس و اٌحظارات از داٌؼجّ:

 
 

 داٌؼکسه: EDOٌام و اىضای ىسرس:             ٌام و اىضای ىسیص گصوه:                ٌام و اىضای ىعئّل

 جاریذ ارظال :                               جاریذ جدّیم:                          جاریذ ارظال:    



 ظصاظصی پضػکیفیضیّنّژی گّارش داٌؼجّیان  جسول زىاٌتٍسی درس

 8-01دوػٍتَ  روز و ظاغث جهعَ :

 

 ىسرس ىّضّع ُص جهعَ جاریذ جهعَ

1 3/8/95 
 

خصکث،  -آػٍایی ةا اصّل غيّىی غيم دظحگاه گّارش

 کٍحصل غصتی و گصدش رّن

 دکحص ٌجفی

2 10/8/95 
 

آػٍایی ةا ٌدّه پیغ راٌسن و ىزهّط کصدن غشا در 

 نّنَ گّارش

 دکحص ٌجفی

3 17/8/95 
 

 دکحص ٌجفی 1ػٍارث اغيال جصػدی نّنَ گّارش 

4 24/8/95 
 

 دکحص ٌجفی 2ػٍارث اغيال جصػدی نّنَ گّارش 

5 1/9/95 
 

 دکحص ٌجفی ػٍارث ٌدّه ُضو در نّنَ گّارش

6 14/9/95 
 

 دکحص ٌجفی در نّنَ گّارش ػٍارث ٌدّه جشب

 


