
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکس توسعه آموزش پسشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                       دکتری تخصصی       :آخریي هذرک تحصیلی             ّیریظهبریب ٍ دکتر  فرزادیدكتر :   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس
                                            استبدیبر:       رتجِ داًشگبّی                          (گرایش ثبفت ٍ جٌیي شٌبسی پسشکی) ػلَم تشریحی:  تحصیلی رشتِ

                      تشریح ٍ اسیت شٌبسی:      گرٍُ آهَزشی
 

                                              دکتری حرفِ ای:    هقطغ                                          پسشکی:   رشتِ تحصیلی فراگیراى
 57:تؼذاد فراگیراى                                      اٍل    :  ترم

 

پبیِ ی پسشکی   ثبفت شٌبسی: ػٌَاى درس ثِ طَر کبهل

 3:تؼذاد ٍاحذ                            □کبر آهَزی  ■                 ػولی       □تئَری:                 ًَع درس
 03/09/92 تبریخ اهتحبى هیبى ترم                 20/10/92:  زهبى خبتوِ کالس                  30/6/92: زهبى شرٍع کالس

 

  ■یٌیتکَ                   □هراحل ارزشیبثی                     هرحلِ ای  

 درصذ از ًورُ ًْبیی  20 فؼبلیت داًشجَ اًجبم تکبلیف حضَر ٍ غیبة 
 درصذ از ًورُ ًْبیی           .اهتحبى هیبى ترم

 د از ًورُ ًْبیی درص  20 کَئیسّبی اًجبم شذُ
 درصذ از ًورُ ًْبیی  60  اهتحبى پبیبى ترم

                 □غلطٍ چٌذ گسیٌِ ای               صحیح                  ■تشریحی                ■ًَع اهتحبى هیبى ترم        شفبّی 
  □جَر کردًی

جَر             □غلط ٍ صحیح               ■چٌذ گسیٌِ ای         ■تشریحی       ■       ًَع اهتحبى پبیبى ترم        شفبّی 
   □کردًی

 

  : درس شرحی از 

سیبر اسبسی ٍ هْن ػلَم پبیِ ی پسشکی است کِ ثِ ثررسی ٍ سبختبر هیکرٍسکَپی ثبفتْبی ًرهبل ثبفت شٌبسی ػولی از درٍس ة
ثذٍى درک درست از ثررسی ٍ سبختبر هیکرٍسکَپی ثبفت ّب ی ًرهبل درک  ػلَم پبیِ ٍ اسبسب ػلن پسشکی هفَْم درستی پیذا . هیپردازد

.   شٌبسبیی ٍ تفسیر ًخَاّذ شذ ًخَاّذ کرد ٍ ّوچٌیي هسبئل پبتَلَشیک در ثبلیي ثِ خَثی
. ایي ثخش شبهل هشبّذُ ٍ شٌبخت هجبحث هطرح شذُ در ثخش تئَری تَسط الم ّبی هیکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَح ًَری هی ثبشذ

 
 



: هٌبثغ اصلی تذریس درس هَرد ًظر
1- PP.R.Wheater, H.G. Burkitt and V.G.Daniels(1)- Functional Histology(2)- 

2- Leslie P. Gartner and James L.Hitt(1)- Color Atlas of Histology(2)  

3- William K. Ovalle and Patrick C.Nathirney(1)- Netters Essential Histology(2) 

4- Difiore (1)- Color Atlas of Histology(2)  

(  2)اطلس ثبفت شٌبسی پسشکی  (-1)رجحبى هحوذ صبدق -5

 
 

 

 : زرض اٞساف وّي

یىرٚظىٛدي ظِّٟٛب ٚ ثبفز ٞبی ظبِٓ ثسٖ ٚ آؼٙبیي ثب چٍٍٛ٘ي ٕ٘ٛ٘ٝ ثرزاری ٚ ٔؽبٞسٜ جسییبر ْ  -1

 رً٘ آٔیسی ثبفز ٞب

سؽریؿ ٔمبعغ ثبفشي ٔشؼّك ثٝ ٞر وساْ از ثبفز ٞبی ثسٖ ٚ سٛا٘بیي ؼٙبظبیي جسییبر ٔیىرٚظىٛدیه  -2

 ٞر ثبفز زر ؼرایظ ٘رٔبَ

 

 جلسه اول*

              دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی :نام مدرس

  آشنایی با نحىه آماده سازی بافت و کار با میکروسکىپ: عنوان مبحث

:  اٞساف اذشفبـي

: زر سٕبْ جّعبر والض ٞبی ػّٕي زا٘ؽجٛ ثبیس ٔٛرارز ػٕٛٔي زیر را رػبیز ٕ٘بیس
 

اظشفبزٜ از رٚدٛغ  -حضٛر ثٝ ٔٛلغ ٚ ٔٙظٓ)اـَٛ ٚ ٔمررار اِٚیٝ حضٛر زر سبالر ٔیىرٚظىٛح را زا٘عشٝ  ٚ ثىبر ثٙسز  .1

( ٕٞراٜ ٘ساؼشٗ یب ذبٔٛغ ثٛزٖ سّفٗ ٕٞراٜ -ػسْ ذٛرزٖ ٚ آؼبٔیسٖ –

. از  الْ ٞبی آٔٛزؼي زر حیٗ اظشفبزٜ حفبظز وٙس .2

 . لجُ ٚ ثؼس از اظشفبزٜ از ٔیىرٚظىٛح چؽٕي ٞب را ثب دٙجٝ آغؽشٝ ثٝ اِىُ دبن ٕ٘بیس .3

 . زر عَٛ والض از الْ ٞبی آٔٛزؼي حفبظز ٕ٘بیس .4

 .ٞر جّعٝ الْ ٞب را زر جؼجٝ ٔرفٛؾ لرار زٞسزر دبیبٖ  .5

 .زر دبیبٖ ٞر جّعٝ دط از سٕیس ٕ٘ٛزٖ چؽٕي ٚ ِٙس ٔیىرٚظىٛح وبٚر آٖ را لرار زٞس .6

 

 :ثؼالٜٚ زر جّعٝ اَٚ

 

 .ثرػ ٞبی ٔرشّف ٔیىرٚظىٛح ٘ٛری را ثؽٙبظس -1

 .لبزر ثٝ سٙظیٓ ٔیىرٚظىٛح ثب زرؼز ٕ٘بیي ٔس ٘ظر ثرای ثررظي یه الْ ػٕٛٔي ثبؼس -2



 . ا٘جبْ زٞسزالُ یىجبر ٔراحُ سٟیٝ  یه الْ ثبفشي را ثب وٕه ٔرثي ح -3

. ٚ ثشٛا٘س آٟ٘ب را ؼٙبظبیي وٙسثرذي ػیجٟبی ٔفٙٛػي ایجبز ؼسٜ زر حیٗ ٔراحُ سٟیٝ الْ ٞبی ٔیىرٚظىٛدي را ثسا٘س .7

. ؼٙبظسةٔفبٞیٓ ظَّٛ، اظیسٚفیُ ٚ ثبزٚفیُ ٚ سفبٚر ٞعشٝ ٚ ظیشٛدالظٓ را زر الْ ٞبی ثبفشي  .8
 

 

 

 

ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي :    حيطه

 

 

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد –ظرٙرا٘ي  :روش آموزشي

 اعّط ثبفز ؼٙبظي -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :وسيله كمك آموزشي

 

 جلسه دوم*

              دکتر هبریب ظْیری    -ر درٚیس فرزازیزوز :٘بْ ٔسرض

 ٞبی دٛؼؽي ٚ غسزی ثبفز بررضی میکروضکوپیک :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

.  ا٘ٛاع ثبفز ادي سّیبَ را ؼٙبظبیي وٙس -2

 :زؼىُ ٔیىرٚظىٛدي ا٘ٛاع ثبفز ٞبی دٛؼؽي زیر ر ا ؼٙبظبیي وٗ -3

ثبفز دٛؼؽي ظٍٙفرؼي ظبزٜ 

ثبفز دٛؼؽي ظٍٙفرؼي ٔغجك 

ثبفز دٛؼؽي ٔىؼجي ظبزٜ 

ثبفز دٛؼؽي ٔىؼجي ٔغجك 

ثبفز دٛؼؽي اظشٛا٘ٝ ای  ظبزٜ 

ثبفز دٛؼؽي اظشٛا٘ٝ ٔغجك 

ثبفز دٛؼؽي ٔغجك وبشة 

ثبفز دٛؼؽي ٔشغییر 

 
 .ثبفز ٞبی ادي سّیبَ را ثب سٛجٝ ثٝ ٚیصٌي ٞبی آٟ٘ب ٔمبیعٝ وٙس -4
ٚ اجساء آٖ را ثٝ  ثٝ ثبفز دٛؼؽي سؼییٗ ؼسٜ از عرف اظشبز را ثسرظشي زیر ٔیىرٚظىٛح سٙظیٓ وٙس الْ ٔرثٛط -5

 . .سفىیه ٔؽرؿ وٙس

6-  

 
 

ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي :   حیغٝ 

 



  

 –٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ :روش آموزشي

   -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 

جّعٝ ظْٛ * 

   دکتر هبریب ظْیری    -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

  هاي همبندبافتی بررسی میکروسکىپ: ػٙٛاٖ ٔجحث

: اٞساف اذشفبـي
 :ؼىُ ٔیىرٚظىٛدي ا٘ٛاع ثبفز ٞبی ٕٞجٙس زیر ر ا  ثب اجساء آٟ٘ب ؼٙبظبیي وٙس -1

 ثبفز ٕٞجٙس ظعز -2

 ثبفز ٕٞجٙس ٔشراوٓ ٘بٔٙظٓ  -3

 ثبفز ٕٞجٙس ٔشراوٓ ٔٙظٓ -4

 ثبفز چرثي ظفیس -5

 ثبفز چرثي لٟٜٛ ای -6

 

 

رٚا٘ي حروشي                 ؼٙبذشي                     ػبعفي         :   حیغٝ 

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد

اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 

جّعٝ چٟبرْ * 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 . بررضی میکروضکوپیک بافت ىای  غضروفی  و اضتخوانی: ػٙٛاٖ ٔجحث

: اٞساف اذشفبـي
 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

 :اظبیي وٙسؼىُ ٔیىرٚظىٛدي ا٘ٛاع ثبفز ٞبی غضرٚفي زیر ر ا  ثب اجساء ٚ ظِّٟٛبی  آٟ٘ب ؼٗ -2

غضرٚف ؼفبف 

غضرٚف اِعشیه 

 غضرٚف فیجرٚ

 :ؼىُ ٔیىرٚظىٛدي ا٘ٛاع ثبفز ٞبی اظشرٛا٘ي زیر ر ا  ثب اجساء ٚ ظِّٟٛبی  آٟ٘ب ؼٙبظبیي وٙس -3

اظشرٛاٖ ٔشراوٓ 



اظشرٛاٖ اظفٙجي 
 

 . لعٕشٟبی ٔرشّف اظشرٛاٖ ٚ غضرٚف را زر زیر ٔیىرٚظىٛح ٘ؽبٖ زٞس -4

 .ثٛعٝ سجییٗ وٙسرٚ٘س  اظشرٛاٖ ظبزی را زر الْ ٔر -5

 

 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي:   حیغٝ 

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :موزشيآ

: جّعٝ دٙجٓ* 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

  ٞبی ػضال٘ي ثبفز بررضی میکروضکوپیک: ػٙٛاٖ ٔجحث

: اٞساف اذشفبـي

 
 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز .1

 :ا٘ٛاع ثبفز ٞبی ػضال٘ي زیر ر ا  ثب اجساء ٚ ظِّٟٛبی  آٟ٘ب ؼٙبظبیي وٙسؼىُ ٔیىرٚظىٛدي  .2

ػضّٝ ـبف 

ػضّٝ اظىّشي 

ػضّٝ لّجي 
 

. عغ ٚ الْ ٞبی ٔرشّف ٔرثٛعٝ ؼٙبظبیي ٚ ٘ؽبٖ زٞساا٘ٛاع ثبفز ػضال٘ي را زر ٔك .3

 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي:   حیغٝ 

  

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

   -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 

جّعٝ ؼؽٓ *

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی :٘بْ ٔسرض

 بافت عصبي  بررسی میکروسکوپیک :ػٙٛاٖ ٔجحث

: اٞساف اذشفبـي



. ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

 :ؼىُ ٔیىرٚظىٛدي ا٘ٛاع ثبفز ٞبی ػفجي زیر ر ا  ثب اجساء ٚ ظِّٟٛبی  آٟ٘ب ؼٙبظبیي وٙس -2

٘ربع 

ٔرچٝ 

ٔغس 

ٌبٍّ٘یٖٛ ٔحیغي 

ػفت 

. رؼشٝ ٞبی ػفجي را زر ٔمبعغ ٔرشّف ؼٙبظبیي ٔي وٙس -3

 

 
 

ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي :   حیغٝ 

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -خدرظػ ٚ دبض
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 
 

جّعٝ ٞفشٓ *

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

   بافتی دستگاه گردش خىن بررضی میکروضکوپیک اجسای :ػٙٛاٖ ٔجحث

: اٞساف اذشفبـي
 .ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز ٔمررار ػٕٛٔي شور .1

 .الیٝ ٞبی ٔرشّف ػرٚق را ؼٙبظبیي وٙس .2

 .:ثٛط ثٝ ثبفز ٞبی ٔرشّف ٘ؽبٖ زٞسرا زر الْ ٔرزیر ا٘ٛاع ػرٚق ذٛ٘ي  .3

ٔٛیري 

ػضال٘ي  ؼریبٖ

ؼریبٖ االظشیه 

ٚریس 

. ٚ ٘ؽبٖ ٔي زٞس ا٘ٛاع ظِّٟٛبی ذٛ٘ي را زر الْ ذٖٛ ٔحیغي ٚ ٔغس اظشرٛاٖ  ثب سٛجٝ ثٝ ٚیصٌي ٞبیؽبٖ ؼٙبظبیي -3
 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي:   حیغٝ 

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد



اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :وزشيآم

 

جّعٝ ٞؽشٓ 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 بررضی میکروضکوپیک ضیطتم ایمنی :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

: ر ٞبی ِٙفبٚی زیر ر ا  ثب اجساء ٚ ظِّٟٛبی  آٟ٘ب ؼٙبظبیي وٙسؼىُ ٔیىرٚظىٛدي ا٘ٛاع ثبف -2

ػمسٜ ِٙفي 

سیٕٛض 

ِٛزٜ  

عحبَ 
 
 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي:   حیغٝ 

 

 –عٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر  ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ة :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 

ٟ٘ٓ جّعٝ 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 و ضمائمبررضی میکروضکوپیک پوضت  :ػٙٛاٖ ٔجحث

: اٞساف اذشفبـي
 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

 .دٛظز را ؼٙبظبیي وٙس الیٝ ٞبی   -2

 .ا٘ٛاع ظِّٟٛبی ادي زرْ دٛظز را سؽریؿ زٞس -3

 .ظبذشٕبٖ ٔٛ  ٚ ٘بذٗ را سؽریؿ زٞس -4

 .ا٘ٛاع غسز دٛظشي را سؽریؿ زٞس -5

 

 
 

 رٚا٘ي حروشي                       □ؼٙبذشي                     ػبعفي   :   حیغٝ 

 



 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 

زٞٓ  جّعٝ

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: رض٘بْ ٔس

 بررضی میکروضکوپیک دضتگاه گوارظ :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

 :ظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظىٛدي ثرػ ٞبی زیر از زظشٍبٜ ٌٛارغ را سؽریؿ زٞس -2

 زثبٖ

 ٔری

 ٔؼسٜ

 زئٛزْ٘ٛ

 شٚشْ٘ٛ

 ایّئْٛ

 وِٖٛٛ

 
 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي:   یغٝ ح

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛديٚایز ثرز،ِخ سبح :آموزشي

 

جّعٝ یبززٞٓ 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 بررضی میکروضکوپیک غذد ضمیمو دضتگاه گوارظ :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

 :از زظشٍبٜ ٌٛارغ را سؽریؿ زٞسظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظىٛدي ثرػ ٞبی زیر  -2

دب٘ىراض 

غسٜ ثسالي 

آدب٘سیط 

 ویعٝ ـفرا

 



 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                          رٚا٘ي حروشي:   حیغٝ 

 

 –ر  ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛ :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
 اعّط ثبفز ؼٙبظي -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

زٚاززٞٓ جّعٝ 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 بررضی میکروضکوپیک دضتگاه تنفص :ػٙٛاٖ ٔجحث

: اٞساف اذشفبـي
 .ٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسزٔمررار ػٕٛٔي شور ؼس -1

 :ظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظىٛدي ثرػ ٞبی زیر از زظشٍبٜ سٙفط را سؽریؿ زٞس -2

 ٘بی

 ریٝ

 ادي ٌّٛر

 
 

 

 
 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                        رٚا٘ي حروشي:   حیغٝ 

 

 –ؼبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر  ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٖ :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 

 

 

زٞٓ ظیسجّعٝ 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 تناضلی مرد –تگاه ادراری بررضی میکروضکوپیک دش :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز  -1

 :را سؽریؿ زٞس ازراریظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظىٛدي ثرػ ٞبی زیر از زظشٍبٜ  -2

وّیٝ 

ٔثب٘ٝ 



حبِت 

 :ظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظىٛدي ثرػ ٞبی زیر از زظشٍبٜ سِٛیس ٔثُ ٔرز را سؽریؿ زٞس -3

 ثیضٝ

ادي زیسیٓ 

ای زفراٖ ٔجر

 دٙیط

 

 
 

 ؼٙبذشي                     ػبعفي                         رٚا٘ي حروشي:   حیغٝ 

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :زشيآمو

 

جّعٝ چٟبرزٞٓ  

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 بررضی میکروضکوپیک دضتگاه تناضلی زن :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

 :ٚدي ثرػ ٞبی زیر از زظشٍبٜ سِٛیس ٔثُ زٖ را سؽریؿ زٞسظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظه -2

سرٕساٖ 

جعٓ ظفیس ٚ زرز 

ِِٛٝ فبِٛح 

رحٓ 

ٌرزٖ رحٓ 

ٚاشٖ 

 دعشبٖ

 
 

 

 
 

 رٚا٘ي حروشي                       □ؼٙبذشي                     ػبعفي   :   حیغٝ 

 

 –ر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر  ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظ :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد



اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي
 

  

 پانزدهمجّعٝ 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٘بْ ٔسرض

 پیک غذد درون ریسبررضی میکروضکو :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -1

 :ظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظىٛدي ثرػ ٞبی زیر از زظشٍبٜ ا٘سٚوریٗ را سؽریؿ زٞس -2

 ٞیذٛفیس

 سیرٚئیس

 دبراسیرٚئیس

 فٛق وّیٝ

 
 

 
 

 ٚا٘ي حروشيؼٙبذشي                     ػبعفي                         ر:   حیغٝ 

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
اعّط ثبفز ؼٙبظي  -ٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚشوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛدي :آموزشي

 

 شانزدهمجّعٝ 

 دکتر هبریب ظْیری -زوشر درٚیس فرزازی: ٔسرض٘بْ 

 (چشم و گىش) حسهای ویژه بررسی میکروسکىپی  :ػٙٛاٖ ٔجحث

 :اٞساف اذشفبـي

 .ٔمررار ػٕٛٔي شور ؼسٜ زر جّعٝ ٘رعز را ثىبر ثٙسز -3

 :ظبذشٕبٖ  ٔیىرٚظىٛدي ثرػ ٞبی زیر را سؽریؿ زٞس -4

چؽٓ 

دّه 

ػفت ادشیه 

( ارٌبٖ وٛرسي)ٌٛغ 
 

 
 



 ٘بذشي                     ػبعفي                         رٚا٘ي حروشيغ:   حیغٝ 

 

 –ظرٙرا٘ي ٚ سٛضیح زر ارسجبط ثب اجساء الْ ٔٛرز ٘ظر ٚ ٘ؽبٖ زازٖ جسییبر الْ ثغٛر ٔعشمیٓ ثب درٚشوشٛر   :روش آموزشي

  -وبر سٛظظ زا٘ؽجٛ ٚ  رفغ اؼىبَ -درظػ ٚ دبظد
 اعّط ثبفز ؼٙبظي -شوشٛر، الْ ٔیىرٚظىٛديٚایز ثرز،ِخ سبح،ٚیسیٛ درٚ :آموزشي


