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  تکَیٌی                   □هراحل ارزضیبثی                     هرحلِ ای  

 درصذ از ًورُ ًْبیی  20 فؼبلیت داًطجَ اًجبم تکبلیف حضَر ٍ غیبة 
 درصذ از ًورُ ًْبیی        10 اهتحبى هیبى ترم

 د از ًورُ ًْبیی درظ  20 کَئیسّبی اًجبم ضذُ
 درصذ از ًورُ ًْبیی  50  اهتحبى پبیبى ترم

جَر                  □غلظٍ یحی                  چٌذ گسیٌِ ای               صحیح ًَع اهتحبى هیبى ترم        ضفبّی            تطر
  □کردًی

   □جَر کردًی            □غلظ ٍ صحیح           چٌذ گسیٌِ ای             تطریحی              ًَع اهتحبى پبیبى ترم        ضفبّی 
 

  : درس شرحی از 

ثذٍى درک .ار اسبسی ٍ هْن ػلَم پبیِ ی پسضکی است کِ ثِ ثررسی ٍ سبختبر هیکرٍسکَپی ثذى هیپردازدثبفت ضٌبسی از درٍس ثسی
در حقیقت ػلن ثبفت ضٌبسی .درست از ثررسی ٍ سبختبر هیکرٍسکَپی ثذى ػلَم پبیِ ٍ اسبسب ػلن پسضکی هفَْم درستی پیذا ًخَاّذ کرد

یبدگیری .ارّن قرارگرفتي هیلیبردّب سلَل پیکرُ ی پیچیذُ اًسبى ضکل هیگیردکِ از کي.ثِ هٌسلِ اجر ٍ هصبلح یک سبختوبى هیوبًذ
صحیح ٍ ػلوی ثبفت ضٌبسی کوک هَثری ثِ درک درست از اًبتَهی،فیسیَلَزی، ایوٌی،ثیَضیوی،آسیت ضٌبسی ٍ سبیر ػلَم پسضکی 

. خَاّذ ًوَد
هی ثبضذ کِ در آى در ارتجبط ثب سر فصل ّبی زیر ختصبصی ٍ ا سلَل ضٌبسی ٍ ثبفت ضٌبسی ػوَهیثخص تئَری ایي درس ضبهل ثخص ّبی 

سلَل، تؼریف ٍ سبختوبى آى، اجسای سلَل ٍ ّستِ ٍ اّویت ّر یک از آًْب، ٍضؼیت غطبء ّبی هختلف سلَلْبی : آهَزش دادُ هی ضَد
خَى ٍ لٌف، )، اًَاع ثبفت ّوجٌذهجبٍر  ٍ تجبدالت آًْب، هقذهبت ثبفت ضٌبسی، ثبفت پَضطی، ثبفت ّوجٌذ خبظ، ثبفت غذد ٍ اًَاع آى

، ثبفتْبی (غضرٍف ٍ رضذ آى، استخَاى ، استخَاى سبزی ٍ ترهین ضکستگی، هفبصل، اًَاع ثبفتْبی ػضالًی، اًَاع ثبفتْبی ػصجی
فس، دستگبُ گَارش، دستگبُ ػصجی، دستگبُ گردش خَى، اػضبء ٍ ثبفتْبی لٌفبٍی، دستگبُ ایوٌی، دستگبُ تي) دستگبُ ّبی هختلف ثذى

 (.اػضبء حسی ضبهل گَش ٍ چطن  -دستگبُ ادراری، غذد درٍى ریس، دستگبُ تٌبسلی هرد ٍ زى
 



: هٌبثغ اصلی تذریس درس هَرد ًظر
 

1- Lawrence H. et al(1)- Gray,s anatomy(2)- Churchill livingstone(3).  The last Eddition  

2. Garthner (1)- color and text book of histology(2)- The last Eddition 

 آخریي چبح.  (2)ثبفت ضٌبسی پبیِ  (-1)جبى کَیرا، لَئیسا کبرلَس -3

 آخریي چبح  (-2)ثبفت ضٌبسی (-1)سلیوبًی راد جؼفر -4

 

 
 

 

 : دسع اٞذاف وّي

  .ؿٙاخر ٚ تشسػي  سٚؿٟای ٔغاِؼٝ دس تافر ؿٙاػي (1

 ؿٙاخر ٚ تشسػي  ػاخسٕاٖ وّي ػَّٛ ٚ ا٘ذأىٟای ػِّٛي (2

  تشسػي اجضای  ػاخساس تافسٟای ػٕٛٔي تذٖ ؿٙاخر ٚ (3

 (اسٌاٟ٘ای تذٖ) ؿٙاخر ٚ تشسػي  ػاخساس تافسٟای اخسلاكي  (4

 .تشسػي ٘ىاذ تاِیٙي ٚ اسزثاط وّیٙیىي تافر ؿٙاػي ٘شٔاَ ٚ غیش عثیؼي  (5

 ػَّٛ دسٔا٘ي ٚ خضؿىي زشٔیٕيػِّّٟٛي تٙیادی ٚ ٘مؾ ایٗ ػِّٟٛا دس  (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جّؼٝ اَٚ*

 فرزادیدكتر : ًام هذرض

 مقدمات روضهای مطالعو در بافت ضناسی: ػٙٛاٖ ٔثحث

 : اٞذاف اخسلاكي
 .إٞیر ٚ ٔفاٞیٓ  ػّٓ  تافر ؿٙاػي سا تیاٖ وٙذ .1

  .سٚؿٟای ٔخسّف ٔغاِؼٝ تافر ٞا سا تیاٖ وٙذ .2

 دٜ ػاصی تافسٟا ساتٙٛیؼذاكَٛ آٔا .3

 ا٘ٛاع زىٙیىٟای سً٘ آٔیضی سا زـشیح وٙذ .4

 . ِیاذ عشص واس آٟ٘ا سا تیاٖ ٕ٘ایذا٘ٛاع ٔیىشٚػىٛج ٞا ٚ ن .5

  . ٘ٛسی سا تذا٘ذواسوشد ٔیىشٚػىٛج ػاخسٕاٖ ٚ  .6

 . تافر تشای ٔیىشٚػىٛج ٘ٛسی ٚ اِىسشٚ٘ي سا تا ٞٓ ٔمایؼٝ ٕ٘ایذدٜ ػاصی ٔشاحُ آٔا .7

.  زىٙیه ٞیؼسٛؿیٕي ٚ ایٕٛ٘ٛٞیؼسٛؿیٕي سا زٛضیح دٞذ .8

 

 

 □سٚا٘ي حشوسي                       □ؿٙاخسي                     ػاعفي      :حیغٝ 

 

  Lecture ,RLO and PBL-  ٍE.Learning: سٚؽ آٔٛصؿي

 مشارکت داوشجُیی پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

 جّؼٝ دْٚ*

 فرزادیدكتر  :٘اْ ٔذسع

 شىاخت َ بررسی اجسای یک سلُل یُکاریُت: ػٙٛاٖ ٔثحث

: صياّذاف اختصا
 .ٔفْٟٛ ٚ ػّٕىشد وّي ػَّٛ سا تیاٖ وٙذ -1

 . ػاخسٕاٖ غـاء خالػٕایي  ٚ ػّٕىشد آٖ سا تیاٖ ٕ٘ایذ -2

 . اجضاء ػیسٛخالػٓ سا  ؿشح دٞذ -3

  .سا  زـشیح وٙذ ػیسٛخالػٕياسٌاّٟ٘ای  ػّٕىشد -4

 .ػاخسٕاٖ ٞؼسٝ ٚ اجضاء آٖ سا ؿشح دٞذ -5

. چشخٝ ی حیازي  ػِّٛي  ساتٙٛیؼذ -6

  

 

 □سٚا٘ي حشوسي                       □ػاعفي                    ؿٙاخسي    :   حیغٝ 

 

  Lecture ,RLO and PBL-  ٍE.Learning: سٚؽ آٔٛصؿي



 مشارکت داوشجُیی پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

 

 

 

 

 

 ٚچٟاسْ  ػْٛ جّؼٝ*

 فرزادیدكتر  :٘اْ ٔذسع

 ٞای خٛؿـي ٚ غذدی تافر ٚ تشسػي ؿٙاخر :ػٙٛاٖ ٔثحث

: اٞذاف اخسلاكي
.  تافسٟای خٛؿـي سا زـشیح وٙذ ٚ ٚظایفإٞیر  -1

 . ٔـخلاذ تالر خٛؿـي سا ؿشح دٞذ -2

 . خلٛكیاذ ػَّٛ ساػي سا ػَّٛ اخي زّیاَ سا تیاٖ وٙذ -3

 . ا٘ٛاع ازلاالذ تیٗ ػِّٟٛای اخي زّیاَ سا زـشیح وٙذ -4

 . دٞذ ػاخٕٙاٖ ٚ ػّٕىشد غـاء خایٝ سا زٛضیح -5

 . ا٘ٛاع تالر خٛؿـي سا تا روش ٔثاَ تذا٘ذ -6

 . ا٘ٛاع  ٚ ٚیظٌیٟای تافسٟای خٛؿـي غذدی سا تذا٘ذ -7

 . غذد دسٖٚ سیض ٚ تشٖٚ سیض سا اص ٘ظش ٘حٜٛ زـىیُ ٔمایؼٝ وٙذ -8

 . ا٘ٛاع غذد سا اص ٘ظش ٘حٜٛ زشاٚؽ ٚ ٘ٛع ٔادٜ ٔسشؿحٝ سا زٛضیح دٞذ -9
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 خٙجٓ ٚ ؿـٓ جّؼٝ *

 ٞیشیػٔاسیا دوسش : ٘اْ ٔذسع

صای تافر ٞای ٞٓ تٙذی ٚ إٞیر ایٗ تافر آؿٙایي تا اج: ػٙٛاٖ ٔثحث

: اٞذاف اخسلاكي
.  سا زـشیح وٙذ تافر ٕٞثٙذ ٚ ٚظایفإٞیر  -1

 . اجضاء اكّي تافر ٕٞسٙذ سا زٛكیف وٙذ -2

 . سا تیاٖ وٙذ اجضاء ٔادٜ صٔیٙٝ ای تافر ٕٞثٙذ  -3

 . ػاخسٕاٖ ا٘ٛاع سؿسٝ ٞای تافر ٕٞثٙذ سا ٔمایؼٝ وٙذ -4

 . زٝ ٞای تافر ٕٞثٙذ سا زٛضیح دٞذسٚؽ سً٘ آٔیضی اخسلاكي ا٘ٛاع سؽ -5

 . ػاخسٕاٖ ٚ ػّٕىشد ا٘ٛاع ػِّٟٛای تافر ٕٞثٙذ سا ؿشح دٞذ -6

 . دػسٍاٜ فاٌٛػیر زه ٞؼسٝ ای سا زٛضیح دٞذ -7

 . ا٘ٛاع تافر ٕٞثٙذ سا تا ٔثاَ زٛضیح دٞذ -8

 . ػاخسٕاٖ ٔیىشٚػىٛخي دٚ ٘ٛع تافر چشتي سا ٔمایؼٝ وٙذ -9

 . ٔشتٛط سا تذا٘ذإٞیر تاِیٙي تافر ٕٞثٙذ ٚ اخسالالذ  -10

 

 □سٚا٘ي حشوسي                       □ؿٙاخسي                     ػاعفي   :   حیغٝ 

 

  Lecture ,RLO and PBL-  ٍE.Learning: سٚؽ آٔٛصؿي

 مشارکت داوشجُیی پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 
 

ٞفسٓ ٚٞـسٓ جّؼٝ  *

 ٞیشیػٔاسیا دوسش خا٘ٓ : دسع٘اْ ْ

 . آشىایی با اجسای بافت ٌای  غضرَفی  َ استخُاوی: ػٙٛاٖ ٔثحث

 :اٞذاف اخسلاكي

. ا٘ٛاع غضشٚف سا ٘اْ تثشد .1

 . ا٘ٛاع سؿذ غضشٚف ٚ ػٛأُ ٔٛثش دس آٖ سا زٛضیح دٞذ .2

 . ٔىاٟ٘ای حاٚی ا٘ٛاع غضشٚف سا ٘اْ تثشد .3

 . ا ؿشح دٞذػاخسٕاٖ ٚ ػّٕىشد ا٘ٛاع ػِّٟٛای اػسخٛا٘ي س .4

 . اجضاء ٔازشیىغ اػسخٛاٖ سا ٘اْ تثشد .5

 . ا٘ٛاع اػسخٛاٖ سا زٛكیف وٙذ .6



 . ا٘ٛاع اػسخٛاٖ ػاصی سا ؿشح دٞذ .7

 . اجضاء تافسي اػسخٛاٖ سا تـٙاػذ ٚ ؿشح دٞذ .8

 .ؿىؼسٍي سا اص دیذٌاٜ تافسي تشسػي وٙذزشٔیٓ ٔىا٘یضْ ٚ فشایٙذ  .9

 . ا٘ٛاع ٔفاكُ سا ٕٞشاٜ تا ٔثاَ ؿشح دٞذ .10

 .اػسخٛا٘ي  س اتٙٛیؼذ-ذ تافسٟای غضشٚفياخسالال .11

 

 □ؿٙاخسي                     ػاعفي                          سٚا٘ي حشوسي:   حیغٝ 

 

  Lecture ,RLO and PBL-  ٍE.Learning: سٚؽ آٔٛصؿي

 مشارکت داوشجُیی پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

ٚ دٞٓ   . ٟ٘ٓ جّؼٝ *

 فرزادیدكتر : ٘اْ ٔذسع

  ػضال٘ي ٞای تافر ؿٙاخر ٚ تشسػي: ػٙٛاٖ ٔثحث

: اٞذاف اخسلاكي
 

 .ا٘ٛاع تافر ػضال٘ي سا ٘اْ تثشد .1

 . اجضاء ٚ ٚیظٌي ٞای تافسي تافر ػضال٘ي سا ؿشح دٞذ .2

 . سا زٛكیف وٙذػاخسٕاٖ ػاسوٛٔش فشا  .3

 . سا تیاٖ وٙذ Zٚ خظ  ػاخسٕاٖ ِٔٛىِٛي فیالٔٙر ٞای ٘اصن ٚ ضخیٓ سا .4

 . ٔىا٘یؼٓ ا٘مثام دس ػضّٝ اػىّسي سا ؿشح دٞذ .5

 . ا٘ٛاع سؿسٝ ٞای ػضال٘ي سا اص ِحاػ ٔٛسفِٛٛطی ٚ تیٛؿیٕیایي ؿشح دٞذ .6

 . ٘ٛع تافر ػضال٘ي سا ٔمایؼٝ وٙذ 3ٔمغغ عِٛي ٚ ػشضي  .7

 . اجضاء ػَّٛ ػضّٝ كاف ٚ اػىّسي سا ٔمایؼٝ وٙذ .8

 . ؿشح دٞذ ٔىا٘یؼٓ ا٘مثام دس ػضّٝ كاف سا .9

 . اجؼاْ ٔسشاوٓ ٚ دیاد ٚ زشیاد سا ٔمایؼٝ وٙذ .10

 . ٔمایؼٝ وٙذاجضاء ػَّٛ ػضال٘ي اػىّسي ٚ لّثي سا  .11

 . فشایٙذ زشٔیٓ دس ػٝ ٘ٛع ػضّٝ سا ٔمایؼٝ وٙذ .12

 . ػاخسٕاٖ تافسي دػسٍاٜ ٞذایسي لّة سا ؿشح دٞذ .13

تیٕاسیٟای ٔشزثظ تا تافسٟای   ػضال٘ي  س اتٙٛیؼذ  .14
 

 

 

 □سٚا٘ي حشوسي                       □زي                     ػاعفي   ؿٙاخ:   حیغٝ 

 



  Lecture ,RLO and PBL-  ٍE.Learning: سٚؽ آٔٛصؿي

 مشارکت داوشجُیی پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 
 

 ٚ دٚاصدٞٓ  یاصدٞٓ جّؼٝ*

 ٞیشیػٔاسیا  دوسش  :٘اْ ٔذسع

 بافت عصبي  بافتيشٌاخت ٍ بررظي ظاختواى  :اٖ ٔثحثػٙٛ

: اٞذاف اخسلاكي

 
 

. انٌاع نٌرًنيب را ثز اصبس شکل آنيب ىوزاه ثب هثبل تٌضیح دىذ -1

 . انٌاع حزکت هٌلکٌلی در اکضٌى را ىوزاه ثب پزًتئینيبی هزثٌطو تٌضیح دىذ -2

 . صبختوبى صینبپش را تزصین کزده ً شزح دىذ -3

 . ىبی گلیبل را در صیضتن عصجی هحیطی ً هزکزی تٌضیح دىذهٌرفٌلٌژی  ً عول صلٌل -4

 . اجزاء صیضتن عصجی هحیطی ً هزکزی را تٌضیح دىذ -5

 . صبختوبى ثبفتی هخچو را شزح دىذ -6

 . صبختوبى ثبفتی نخبع را شزح دىذ -7

 . الیو ىبی قشز هخ را نبم ثجزد -8

 . صبختوبى انٌاع الیو ىبی هننژ را شزح دىذ -9

 . ًتیو را شزح دىذفضبی دًر عزًقی ً عنکت  -10

 . صبختوبى ً عولکزد صذ خٌنی هغزی  را شزح دىذ -11

 . شجکو کزًئیذ را تٌضیح دىذ  -12

 . تزکیت هبیع هغزی نخبعی را تٌضیح دىذ  -13

 .تزکیت ، تزشح ، گزدط ً جذة  هبیع هغزی نخبعی را تٌضیح دىذ  -14

 . دصتگبه اعصبة خٌدکبر را تٌضیح دىذ  -15

  .چگٌنگی تزهین ثبفت عصجی را شزح دىذ -16

 . صبختوبى انٌاع گبنگلیٌى ىبی عصجی را ثیبى کنذ -17
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 شجُییمشارکت دان پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

 صدٜ ػيجّؼٝ *

 ٞیشیػٔاسیا  دوسش : ٘اْ ٔذسع

   دستگاه گردش خىنبافتی  شىاخت َ بررسی  اجسای :ػٙٛاٖ ٔثحث

 :اٞذاف اخسلاكي

. الیٝ ٞای زـىیُ دٞٙذٜ دیٛاسٜ سي سا ؿشح دٞذ .1

 .ػاخسٕاٖ ٔٛیشي سا زٛكیف وٙذ .2



 . ا٘ٛاع ٔٛیشي ٞا سا ؿشح دٞذ .3

 . ٘اْ آٖ ٔمایؼٝ وٙذػاخسٕاٖ تافسي یه ؿشیاٖ سا تا ٚسیذ ٞٓ  .4

 . ػاخسٕاٖ اجؼاْ واسٚزیذ ٚ آئٛسزي سا ؿشح دٞذ .5

 . ػاخسٕاٖ آ٘اػسٛٔٛصٞای ؿشیا٘ي ٚ ٚسیذی سا زٛضیح دٞذ .6

 . خلٛكیاذ ٔٛیشي ٞای ِٙفي سا ثٛضیح دٞذ .7
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 مشارکت داوشجُیی پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

 

 چٟاسدٞٓ جّؼٝ*

 ٞیشیػٔاسیا  دوسش : ٘اْ ٔذسع *

 و پی بردن بو نقص حیاتی آنها خىن و لنف شىاخت َ بررسی  اجسای: ػٙٛاٖ ٔثحث

 :اٞذاف اخسلاكي

. خٛ٘ي سا تیاٖ وٙذ ػِّٟٛای یر ٚ ػّٕىشد، اٞٓ ٔفْٟٛ -1

 .سا زٛضیح دٞذ خٛ٘ي ا٘ٛاع  ٚ ٚیظٌیٟای ػِّٟٛای -2

 . اجضای خٖٛ سا ٘اْ تثشد -3

 . اخسالالذ ٔٛسفِٛٛطیه ػِّٟٛای خٛ٘ي سا تـٙاػذ -4

 . ػاخسٕاٖ خالور سا زٛضیح دٞذ. ػاخسٕاٖ ٚ ؿىُ ِىٛػیسٟا سا زٛضیح دٞذ -5

 . ا٘ذٔشاحُ وٙسشَ خٛ٘شیضی زٛػظ خالوسٟا سا تذ -6

 .تّٛؽ ا٘ٛاع ػِّٟٛای خٛ٘ي سا ؿشح دٞذ -7

آٖ تخلٛف ػشعاٖ خٖٛ سا دس جأؼٝ  سیؼه فاوسٛسٞا ی زاثیش ٌزاس تش .تیٕاسیٟای ٔشزثظ تا تافسٟای  خٛ٘ي -8

. زثییٗ ٕ٘ایذ

. تذٚ جٙیٙي زا زِٛذ سا ؿشح دٞذػایش اسٌاٟ٘ای دخیُ دس خٛ٘ؼاص اص  ٔغض اػسخٛاٖ ٚ  -9

خٛ٘ؼاصی سا تذفر زثثیٗ ٕ٘ایذ  خٛ٘ؼاصی ٚ زٙظیٓ فشایٙذ خیجیذٜ -10

.  سا تذا٘ذیادی ٚ ٘مؾ دسٔا٘ي اٟ٘ا ٖإٞیر ػِّٟٛای ب -11
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مشارکت داوشجُیی  پُستر آمُزشی، ژکتُر،َیذیُ پرَ لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي



 

 

 

 

 

ٚ ؿا٘ضدٞٓ  خا٘ضدٞٓ  جّؼٝ* 

 

 فرزادیدكتر : ٘اْ ٔذسع

 آؿٙایي تا اجضای تافر ٞای ػیؼسٓ ایٕٙي ٚ إٞیر ایٗ تافر: ػٙٛاٖ ٔثحث

: اٞذاف اخسلاكي

 

 .ا٘ٛاع اكّي ٚاوٙـٟای ایٕٙي سا ؿشح دٞذ -1

 .ا٘ٛاع آ٘سي تادیٟا سا ؿشح دٞذ -2

 .٘ٙذٜ آ٘سي طٖ سا زٛضیح دٞذػِّٟٛای اسائٝ ن -3

 . ا٘ذاْ ٞای ِٙفٛئیذ اِٚیٝ ٚ ٔحیغي سا ؿشح دٞذ -4

 .ػاخسٕاٖ ٔیىشٚػىٛخیه زیٕٛع سا ؿشح دٞذ -5

 .ػاخسٕاٖ ٔیىشٚػىٛخیه غذٜ ِٙفاٚی  سا ؿشح دٞذ -6

 .ػاخسٕاٖ ٔیىشٚػىٛخیه ا٘ٛاع ِٛصٜ ٞا  سا ؿشح دٞذ -7

 .ػاخسٕاٖ ٔیىشٚػىٛخیه عحاَ  سا ؿشح دٞذ -8

سا تـٙاػذ ٚ ( ٘مق ػیؼسٓ ایٕٙي ، سد خیٛ٘ذ، تیٕاسی ازٛایٕیٖٛ)تا ػیؼسٓ ایٕٙي  ٘ىاذ تاِیٙي ٔشزیظ -9

 .زحّیُ وٙذ
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 مشارکت داوشجُیی پُستر آمُزشی، َیذیُ پرَژکتُر، لپ تاپ، ،ٚایر تشد :ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

 
 

 

 

 



 

  ٞفذٞٓ جّؼٝ*

 ٞیشیػٔاسیا  دوسش :  :٘اْ ٔذسع

 تافسي خٛػر ٚ ضٕایٓ آٖ خي تشدٖ تٝ ٘مؾ حیازي آٟ٘ا ؿٙاخر ٚ تشسػي  اجضای: ػٙٛاٖ ٔثحث

 :اٞذاف اخسلاكي

. ٔٙـا  ٚ ػّٕىشد  تافر خٛػر سا  تیاٖ وٙذ ٔفْٟٛ ، -1

 . ؿذح دٞذ الیٝ ٞای خٛػر سا -2

 .الیٝ ٞای اخي دسْ سا اص ػٕك تٝ ػغح ٔمایؼٝ وٙذ -3

 .زغییشاذ وشازیٙٛػیسٟا سا اص ػٕك تٝ ػغح زٛكیف وٙذ -4

 . ا٘ٛاع ػِّٟٛای اخي دسْ خٛػر سا زٛضیح دٞذ -5

 .ػاخسٕاٖ ٔٛ ٚ ٘اخٗ سا زٛضیح دٞذ -6

 .ا٘ٛاع غذد خٛػسي سا ٘اْ تثشیذ -7

 .ٞذػاخسٕاٖ ٚ ٘حٜٛ زشاٚؽ ٔٛاد دس غذد چشتي سا ؿشح د -8

 . ػاخسٕاٖ غذد ػشق ٚ ػّٕىشد آٟ٘ا سا زٛضیح دٞذ -9

. تیٕاسیٟا ٚ ٔشالثسٟای تٟذاؿسي سا زثییٗ ٕ٘ٛدٜ ٚتشای جأؼٝ زثییٗ ٕ٘ایذ -10
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 ٚایر تشد،ِح زاج،ٚیذیٛ خشٚطوسٛس،خٛػسش آٔٛصؿي،ٔـاسور دا٘ـجٛیي:ن آٔٛصؿيٚػیّٝ وٓ

 

 

  ٞجذٞٓ جّؼٝ *

 ٞیشیػٔاسیا  دوسش : : ٘اْ ٔذسع

 آؿٙایي تا اجضای تافسي دػسٍاٜ ٌٛاسؽ ٚ إٞیر ایٗ تافر: ػٙٛاٖ ٔثحث

: اٞذاف اخسلاكي

.  ػاخسٕاٖ وّي ِِٛٝ ٌٛاسؽ سا ؿشح دٞذ  -1

 . خاخیال ؿشح دٞذػاخسٕاٖ صتاٖ سا تا ا٘ٛاع  -2

 .ٔشاحُ زـىیُ د٘ذاٖ سا تیاٖ وٙذ -3

 .ػاخسٕاٖ د٘ذاٖ سا زٛضیح دٞذ -4

 . ا٘ٛاع خشدٜ ٞای ٔشعٛب ٚ ػشٚصی سا زٛضیح دٞذ -5

 



 .عثمٝ ٔخاعي سا دس ٔشی ٚ ٔؼذٜ ٔمایؼٝ وٙذ -6

 . ا٘ٛاع غذد ٔؼذی سا ؿشح دٞذ -7

 . ػاخسٕاٖ تافسي سٚدٜ وٛچه سا تا سٚدٜ یضسي ٔمایؼٝ وٙذ -8

 . سا زٛضیح دٞذ ػاخسٕاٖ اخا٘ذیغ -9

. سٚدٜ زحشیه خزیش تشسػي ٕ٘ایذ. اسزثاط تافسي ٚ ٔـىالذ ػذیذٜ ٌٛاسؿي ٘ظیش ػٙذسْ ػٛی جزب -10

. ػیؼسٓ خیچیذٜ ػلثي ٞٛسٔٛ٘ي ٌٛاسؽ سا زٛضیح دٞذ -11
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 ٚایر تشد،ِح زاج،ٚیذیٛ خشٚطوسٛس،خٛػسش آٔٛصؿي،ٔـاسور دا٘ـجٛیي:ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 
 

 

 ٚ تیؼسٓ ٘ٛصدٞٓ  جّؼٝ*

 ٞیشیػٔاسیا  دوسش : : ٘اْ ٔذسع

 آشىایی با اجسای بافتی غذد ضمیمً دستگاي گُارش َ اٌمیت ایه بافت :ػٙٛاٖ ٔثحث

: اٞذاف اخسلاكي

. ا اص ٘ظش ػِّٛي ٔمایؼٝ وٙذا٘ٛاع غذد تضالي س -1

 . ػاخسٕاٖ تافسي غذد تضالي سا ؿشح دٞذ -2

 . ػاخسٕاٖ تافسي خا٘ىشاع سا ؿشح دٞذ -3

 .ا٘ٛاع ػِّٟٛای جضایش الٍ٘شٞا٘غ سا ٘اْ تشدٜ ٚ ػُٕ آٟ٘ا سا ؿشح دٞذ -4

 .ا٘ٛاع ِٛتٟای وثذ سا ؿشح دٞذ -5

 . ػِّٟٛای وٛخفش ، فضای دیغ ٚ ػِّٟٛای ایسٛ سا زؼشیف وٙذ -6

 .یٓ وثذ سا زٛضیح دٞذ٘حٜٛ زشْ -7
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 ٚایر تشد،ِح زاج،ٚیذیٛ خشٚطوسٛس،خٛػسش آٔٛصؿي،ٔـاسور دا٘ـجٛیي:ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

 ٚ یىٓ ٚ تیؼر ٚ دْٚ تیؼسٓ جّؼٝ *



 فرزادیدكتر  : .٘اْ ٔذسع

 بافتی دستگاه تنفس و پی بردن بو نقص حیاتی آنها شىاخت َ بررسی  اجسای :ػٙٛاٖ ٔثحث

 :اٞذاف اخسلاكي

.ٔفْٟٛ ٚػّٕىشد  تخـٟای ٔخسّف دػسٍاٜ زٙفغ سا تیاٖ وٙذ.1  

.ٞٛائي ٚ اجضای آٟ٘اسا تٍٛیذ-ٚیظٌیٟای تافسي ػذ خٛ٘ي 2.  

.ٜ ٞای ؿـي سا زـشیح ٕ٘ایذٚیظٌیٟای ػِّٛي ػِّٟٛای خاٖ 3  

٘مؾ آالیٙذٜ ٞا ،تخلٛف دخا٘یاذ دس ٘اساحسیٟای سیٛی.4  

.ٚ تشٚص ػشعاٖ سیٝ سا دس جأؼٝ زثییٗ ٕ٘ایذ  
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 ٚایر تشد،ِح زاج،ٚیذیٛ خشٚطوسٛس،خٛػسش آٔٛصؿي،ٔـاسور دا٘ـجٛیي:ٔٛصؿيٚػیّٝ وٕه آ

 

 

 ػْٛ تیؼر  جّؼٝ *

 فرزادیدكتر : ٘اْ ٔذسع

  بافتی دستگاه ادراری و پی بردن بو نقص حیاتی آنها شىاخت َ بررسی  اجسای: ػٙٛاٖ ٔثحث

اٞذاف اخسلاكي 

 

 . ػاخسٕاٖ لـش ٚ ٔغض وّیٝ سا ؿشح دٞذ -1

 .ا زٛضیح دٞذػذ خٛ٘ي ادساسی س -2

 .ػاخسٕاٖ تافسي زٛتِٟٛای جٕغ وٙٙذٜ دٚس ٚ ٘ضدیه سا ٔمایؼٝ وٙذ -3

 .اجضاء ٚ ػّٕىشد دػسٍاٜ جٙة ٌّٛٔشِٚي سا ؿشح دٞذ -4

. ٌشدؽ خٖٛ وّیٝ سا ؿشح دٞذ -5
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 تیؼر ٚ چٟاسْ ٚ تیؼر ٚخٙجٓجّؼٝ  *

 فرزادیدكتر  : .٘اْ ٔذسع

 بافتی دستگاه تناسلی مرد و پی بردن بو نقص مهم  آنهادر بقای نسل شىاخت َ بررسی  اجسای: ػٙٛاٖ ٔثحث



: كاكياٞذاف اخر

 . ػاخسٕاٖ تافسي تیضٝ سا ؿشح دٞذ -1

 . سا ؿشح دٞذ دظتگاُ تَلیذ هثل  هردػاخسٕاٖ تافسي ٔجاسی  -2

 .اػدشٔازٛط٘ض ٚ اػدشٔیٛط٘ض سا ٔمایؼٝ وٙذ -3

 .را ًام ببرد دظتگاُ تَلیذ هثل  هردغذد فشػي  -4

 .عول ظلَلْای ظرتَلي را بیاى ًوایذ -5

 .گَیذبیضَی ٍ اجسای آًْارا ب-ٍیصگیْای بافتي ظذ خًَي -6

 .ظاختواى پرٍظتات را تَضیح دّذ -7

 .ظاختواى بافتي آلت تٌاظلي هرد را تَضیح دّذ -8

. اّویت ٍ حعاض بَد هراحل اظپرهاتَشًسیط را بٌَیعذ -9

 .بْذاشت جٌعي ٍ بارٍری را در جاهعِ تبییي ًوایذ -10
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  ٚ ؿـٓ ٚ تیؼر ٚ ٞفسٓتیؼر جّؼٝ  *

 ٞیشیػٔاسیا  دوسش  ًام هذرض

 بافتی دستگاه تناسلی زن  شىاخت َ بررسی  اجسای :عٌَاى هبحث

: صياّذاف اختصا

 . ظاختواى تخوذاى را شرح دّذ -1

 .اًَاع فَلیکَلْای تخوذاًي را شرح دّذ -2

 . آترزی فَلیکَلي را تَضیح دّذ -3

 . جعن زرد ٍ    ظفیذ را تَضیح دّذ -4

. اّویت ٍ حعاض بَد هراحل اٍٍشًسیط را بٌَیعذ -5

. بْذاشت جٌعي ٍ بارٍری را در جاهعِ تبییي ًوایذ -6
 



 . لَلِ فالَپ را تَضیح دّذ ظاختواى -7

 . ظاختواى دیَارُ رحن را تَضیح دّذ -8

 . تغییرات اًذٍهتر را طي چرخِ قاعذگي تَضیح دّذ  -9

 . تغییرات اًذٍهتر را طي حاهلگي شرح دّذ -10

 .اًَاع دظیذٍا را بیاى ًوایذ -11

ظاختواى بافتي پعتاى را در دٍرُ ّای هختلف بلَغ حاهلگي ، شیردّي ٍ یائعگي  -12

 .هقایعِ کٌذ
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ٚایر تشد،ِح زاج،ٚیذیٛ خشٚطوسٛس،خٛػسش آٔٛصؿي،ٔـاسور دا٘ـجٛیي :ٍظیلِ کوك آهَزشي

 

 

ّشتن جلعِ بیعت ٍ* 

  تعطیل رظوي

 

 

  ًْنبیعت ٍ جلعِ *

 ٞیشیػاسیا ْ خا٘ٓ دوسش : ًام هذرض 

 و پی بردن بو نقص حیاتی آنهادر تثبیت محیط داخلی بدن غذد درَوریس بافتی  شىاخت َ بررسی  اجسای: عٌَاى هبحث

: اّذاف اختصاصي

 . سٚؿٟای ٔخسّف زشؿح ٔٛاد سا ؿشح دٞذ -1

 . ٌشدؽ خٖٛ ٞیدٛفیض سا ؿشح دٞذ -2

 . آٟ٘ا ؿشح دٞذ ا٘ٛاع ػِّٟٛای ٔٛجٛد دس تخؾ ٞای ٔخسّف ٞیدٛفیض سا ٕٞشاٜ ػّٕىشد  -3

 . اجؼاْ ٞشیًٙ، ٞاػاَ ٚ أیالػٝ سا ؿشح دٞذ -4

 . تخؾ ٞای ٔیىشٚػىٛخیه آدس٘اَ سا اص ٘ظش ػاخسٕاٖ ٚ ػّٕىشد زٛضیح دٞذ -5

 .ػاخسٕاٖ ٚ ا٘ٛاع زشؿحاذ تخؾ ٞای ٔخسّف لـش ٚ ٔذٚالی آدس٘اَ سا زٛضیح دٞذ -6

 . ػاخسٕاٖ تافسي زیشٚئیذ فؼاَ ٚ غیش فؼاَ سا ٔمایؼٝ ٕ٘ایذ -7

 .اٖ ػِّٟٛای خٛؿـي زیشٚئیذ سا تذا٘ذػاخسٓ -8



 . ا٘ٛاع ػِّٟٛای خاسازیشٚئیذ سا ٕٞشاٜ ػّٕىشد آٟ٘ا زٛضیح دٞذ -9

 . ػاخسٕاٖ ٚ ػّٕىشد غذٜ اخي فیض سا ؿشح دٞذ -10

  . سا زؼشیف وٙذ-ػِّٟٛای وشٚٔافیٙي -ؿٗ ٔغضی -11

 .ٌاٍّ٘یٖٛ خاساػٕدازیه سا زؼشیف وٙذ -12

 .بذاًذ ًکات بالیٌي هربَط بِ اّویت غذد درٍى ریس را -13

 

 ؿٙاخسي                     ػاعفي                          سٚا٘ي حشوسي:   حیغٝ 

  Lecture,RLO and PBL-ٍE.Learning: سٚؽ آٔٛصؿي

 ٚایر تشد،ِح زاج،ٚیذیٛ خشٚطوسٛس،خٛػسش آٔٛصؿي،ٔـاسور دا٘ـجٛیي:ٚػیّٝ وٕه آٔٛصؿي

 

 

  ظي ٍ ظي ٍ یكجلعِ * 

 فرزادیدكتر : ًام هذرض

 بافتی دستگاه بینایی و پی بردن بو نقص مهم آنها شىاخت َ بررسی  اجسای: عٌَاى هبحث

: اّذاف اختصاصي
.ٔفْٟٛ ٚػّٕىشد  تخـٟای چـٓ سا تیاٖ وٙذ.1  

.زـشیح ٕ٘ایذٚیظٌیٟای تافسي اجضای آٟ٘اسا . 2.  

تیٕاسیٟای ٔشزثظ تا اٟ٘ا  س اتٙٛیؼذ..3  
 .جامعً تبییه ومایذرا در  چطم  بٍذاشت َ مراقبتٍای الزم. 4
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  ظي ٍ دٍ ٍ ظي ٍ ظِجلعِ * 

 ظهیریدكتر : رضًام هذ

 بافتی دستگاه ضنىایی و پی بردن بو نقص مهم آنها شىاخت َ بررسی  اجسای: عٌَاى هبحث

: اّذاف اختصاصي
.ٔفْٟٛ ٚػّٕىشد  تخـٟای ٌٛؽ سا تیاٖ وٙذ.1  

.زـشیح ٕ٘ایذٚیظٌیٟای تافسي اجضای آٟ٘اسا . 2.  

تیٕاسیٟای ٔشزثظ تا اٟ٘ا  س اتٙٛیؼذ..3  
 .را در جامعً تبییه ومایذ گىش  زمبٍذاشت َ مراقبتٍای ال. 4
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