
 داًشگبُ علَم پسشکی ٍ خدهبت بْداشتی درهبًی اظتبى بَشْر

 هرکس تَظعِ آهَزغ پسشکی

 دفتر ًظبرت ٍ ارزشیببی

 درض فرم طرح

 

ضقشِ             زکشطا :آذطیي هسضک سحصیلی       ػلی هَحس                           :  ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسضؼ

                                                   زاًكیبض: ثیَقیوی ثبلیٌی                                                      ضسجِ زاًكگبّی: سحصیلی

 دبیِػبٍم : هَظقی گطٍُ آ

 

                                          1:  سطم                     زکشطا: هقغغ                                            دعقكی:  ضقشِ سحصیلی فطاگیطاى

  66:سؼساز فطاگیطاى

 

 1ثیَقیوی : ػٌَاى زضؼ ثِ عَض کبهل

                            □کبض آهَظی   □                ػولی                ■سئَضی :                 ًَع زضؼ

 2: سؼساز ٍاحس

اضید اهشحبى هیبى ر                 22/10/92: ظهبى ذبسوِ کالؼ                   31/6/92: ظهبى قطٍع کالؼ

 :دبیبى سطم      سطم

 

  □سكَیٌی                   ■هطاحل اضظقیبثی                     هطحلِ ای  

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی...........%5......جبم سكبلیف حضَض ٍ غیبة فؼبلیز زاًكجَ اى

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی............................%40...............................اهشحبى هیبى سطم

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی............................%5............................کَئیعّبی اًجبم قسُ

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی...........................%50...................................اى دبیبى سطماهشح

            ■چٌس گعیٌِ ای                     ■سكطیحی             □ًَع اهشحبى هیبى سطم        قفبّی 

  □جَض کطزًی                 ■صحیح ٍ غلظ

            ■چٌس گعیٌِ ای                     ■سكطیحی             □قفبّی         ًَع اهشحبى دبیبى سطم



   □جَض کطزًی                 ■صحیح ٍ غلظ 

 

ایي زضؼ ثیكشط ؾبذشوبى قیوییبیی کطثَّیسضار ّب ،چطثیْب ،دطٍسئیي ّب ٍ اؾیس ّبی : قطحی اظ  زضؼ

. ّب ثحث ٍ ًشیجِ گیطی هی قَزآهیٌِ ٍ ّوچٌیي زض هَضز آ ًعیوب ٍ ٍیشبهیي 

 

 :هٌبثغ اصلی سسضیؽ زضؼ هَضز ًظط
1. Murray R.k, Granner D.K, Rodwell V.M.Harper’s illustrated Biochemistry 

٫27 th 

 edition٫2006. 

زیَیسال ًلؿَى، سطجوِ زکشط هحوسی ضضب، اصَل ثیَقیوی لیٌجط، چبح ؾَم ،  -کبکؽ.سبلیف هبیكل ام. 2

 .1383ًكطآییػ،

 1381زکشط قْجبظی دطٍیع ،زکشطهلک ًیب ًبصط، ثیَقیوی ػوَهی، چبح ثیؿشن، ًكطزاًكگبُ سْطاى ، . 3
 

 

 

 

 

 

دکترا         :صوس اکجطظازُ                                   آذطیي هسضک سحصیلی: ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسضؼ

اؾشبزیبض         :ضسجِ زاًكگبّی                                                       بیَشیوی ببلیٌی :ضقشِ سحصیلی

 ثیَقیوی                         :  گطٍُ آهَظقی

 



اٍل         سؼساز :زکشطا          سطم: دعقكی                                   هقغغ: ضقشِ سحصیلی فطاگیطاى

 :فطاگیطاى

 

 1قیویثیَ: ػٌَاى زضؼ ثِ عَض کبهل

 2:سؼساز ٍاحس                □کبض آهَظی   □                ػولی      ■سئَضی :     ًَع زضؼ

دبیبى         :سبضید اهشحبى هیبى سطم          22/10/92:ظهبى ذبسوِ کالؼ         31/6/92: ظهبى قطٍع کالؼ

 :سطم

 

  □سكَیٌی         ■هطاحل اضظقیبثی          هطحلِ ای  

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی 10فؼبلیز زاًكجَ اًجبم سكبلیف حضَض ٍ غیبة 

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی 30اهشحبى هیبى سطم

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی 10کَئیعّبی اًجبم قسُ

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی 50اهشحبى دبیبى سطم

صحیح ٍ        ■ًِ ای  چٌس گعی                  □سكطیحی             □ًَع اهشحبى هیبى سطم        قفبّی 

  □جَض کطزًی            ■غلظ

صحیح             ■چٌس گعیٌِ ای                  □سكطیحی             □ًَع اهشحبى دبیبى سطم        قفبّی 

   □جَض کطزًی         ■ٍ غلظ 

 

ٍسئیي ّب ٍ اؾیس ّبی ایي زضؼ ثیكشط ؾبذشوبى قیوییبیی کطثَّیسضار ّب ،چطثیْب ،دط: : قطحی اظ  زضؼ

 .آهیٌِ ٍ ّوچٌیي زض هَضز آ ًعیوب ٍ ٍیشبهیي ّب ثحث ٍ ًشیجِ گیطی هی قَز

 



 :هٌبثغ اصلی سسضیؽ زضؼ هَضز ًظط
1. Murray R.k, Granner D.K, Rodwell V.M.Harper’s illustrated Biochemistry 

٫27 th 

 edition٫2006. 

سطجوِ زکشط هحوسی ضضب، اصَل ثیَقیوی لیٌجط، چبح ؾَم ،  زیَیسال ًلؿَى، -کبکؽ.سبلیف هبیكل ام. 2

 .1383ًكطآییػ،

 1381زکشط قْجبظی دطٍیع ،زکشطهلک ًیب ًبصط، ثیَقیوی ػوَهی، چبح ثیؿشن، ًكطزاًكگبُ سْطاى ، . 3

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

:       لیضقشِ سحصیPh.Dزکشطی :  زکشط ثبضگبّی        آذطیي هسضک سحصیلی:     ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسضؼ

اؾشبزیبض                                              :     ثیَقیوی                                                ضسجِ زاًكگبّی

 ثیَقیوی:      گطٍُ آهَظقی

 

سؼساز اٍل:  زکشطی حطفِ ای                   سطم:        دعقكی       هقغغ:   ضقشِ سحصیلی فطاگیطاى

 ًفط 59:فطاگیطاى

 

 ثیَقیوی:         ػٌَاى زضؼ ثِ عَض کبهل

 ٍاحس 2:سؼساز ٍاحس          □کبض آهَظی □ػولی                □سئَضی :                 ًَع زضؼ

 :سبضید اهشحبى هیبى سطم      دبیبى سطم       22/10/92: ظهبى ذبسوِ کالؼ/31/6/92ظهبى قطٍع کالؼ

 



 □سكَیٌی                   □ضظقیبثی                     هطحلِ ای  هطاحل ا

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی.... 10..... فؼبلیز زاًكجَ اًجبم سكبلیف حضَض ٍ غیبة 

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی............45......................................اهشحبى هیبى سطم

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی...................................................کَئیعّبی اًجبم قسُ

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی........................45...................................... اهشحبى دبیبى سطم

            □چٌس گعیٌِ ای                     □سكطیحی             □ًَع اهشحبى هیبى سطم        قفبّی 

 □جَض کطزًی                □حیح ٍ غلظل

صحیح             □چٌس گعیٌِ ای                     □سكطیحی        □ًَع اهشحبى دبیبى سطم        قفبّی 

 □جَض کطزًی                 □ٍ غلظ 

 

ًَقز هَاز زض ایي زضؼ زاًكجَ ثب سغییطار ثیَقیویبیی زض ؾغح هَلكَلی زض ثسى ٍ ؾط:  قطحی اظ  زضؼ

 غصایی ٍ کبضثطز آًْب زض ؾالهز 

ثسى ٍاضسجبط ایي ٍقبیغ ثب ًَع ؾبذشوبى هبکطٍهَلكَل ّبی ؾبظًسُ ثسى  ٍ صحز سككیل ایي ؾبذشب ضّب آقٌب 

 .هی گطزز

 

 :هٌببع اصلی تدریط درض هَرد ًظر

جَاد هحودًصاد ارٍق ، : دٍلیي؛ هترجن. بیَشیوی بب کبربرد ببلیٌی، تَهبض ام  -1

 1387. یفی؛تْراى اًتشبرات اًدیشِ رفیعرٍیبشر

  1387. اصَل زیعت شیوی ، آلبرت داًیبل زادُ ؛ تْراى هرکس ًشر داًشگبّی؛ چبپ ّفتن  -2

اًتشبرات داًشگبُ .دکتر هجید ّرٍی:هترجن .ادٍاردبَرگَیبى. یک دٍرُ کَتبُ در شیوی آلی -3

 1368.هشْد

 یاردظتبى یيکتر هحود امد یفتبل. یکشًت یٍ هٌْدض یهَلکَل -یظلَل یشٌبض یعتز -4

 .1388. یشٌبض یعتاًتشبرات خبًِ ز. یهْدٍ یدٍهج

. اًتشبرات داًشگبُ تْراى.  یدکتر هحوَد دٍظت یفتأل. یعوَم یویغ یَة -5
6- Lehninger. Principles of Biochemistry, Fourth Edition , David L. Nelson, 

Michael M. Cox, 2007. 

7-  MurrayR.k, Granner D.K, RodWellV.M.Harper’s illustrated 



Biochemistry ٫27
th

 edition, 2006. 

8 -Campbell, B., ed. Biochemistry. 27
th

 edition, Thomson,2009 
 

 

:  اّداف کلی درض

 آقٌبیی ثب ًحَُ عجقِ ثٌسی قٌسّب،ؾبذشوبى قیویبیی هًََؾبکبضیسّب ٍ ذَال آًْب

 یویبیی اٍلیگَؾبکبضیسّبآقٌبیی ثب هكشقبر قٌسّب ٍؾبذشوبى ـ

 آقٌبیی ثب ؾبذشوبى قیویبیی دلی ؾبکبضیسّبی ؾبزُ ٍ اّویز آًْب

 آقٌبیی ثب ؾبذشوبى قیویبیی دلی ؾبکبضیسّبی هطکت ٍ اّویز آًْب 

 آقٌبیی ثبعجقِ ثٌسی چطثیْب، ؾبذشوبى قیویبیی اؾیسّبی چطة ٍ ذَال آًْب

 آقٌبیی ثب لیذیسّبی ؾبزُ ٍ لیذیسّبی هطکت 

 ثب لیذَدطٍسئیي ّب ٍچطثی ّبی غیطقبثل صبثًَی قسى آقٌبیی
(کطثَّیسضار ّب، لیذیسّب،آهیٌَاؾیسّب، دطٍسئیي ّب ٍاؾیسّبی ًَکلئیک)قٌبؾبیی ثیَهَلكَل ّب -  

ثطضؾی ؾَذز ٍؾبظ ثیَهَلكَل ّب زض ثبفز ّبی ثسى-  

آقٌبیی ثب اذشالالر هشبثَلیک -

 ببفرّبی آبی شٌبخت خَاص شیویبیی ٍ فیسیکی آة ٍ چگًَگی ایجبد

 شٌبخت ظبختوبى غشبء ظلَل ٍ ارگبًل ّبی آى

 .شٌبخت ظبختوبى اظیدّبی آهیٌِ

شٌبخت ظبختوبى پپتیدّب ٍ ظبختوبى برخی  پرٍتئیي ّب ٍ عٌبصر ٍ ًیرٍّبی پبیدار 

 کٌٌدُ

 DNA, RNA, tRNAشٌبخت ظبختوبى  اظیدّبی ًَکلئیک ٍ هعرفی هَلکَلْبی 

 



 

 

 جلعِ اٍل*

 ٍحسزکشط م: .ًبم هسضؼ

  ای  ثط ثیَقیوی هقسهِ: ػٌَاى هجحث

زاًكجَ ثبیس زض دبیبى جلؿِ  :اّداف اختصبصی

. سؼطیف جبهغ ثیَقیوی ضا ثٌَیؿس -1

 .سؼطیف ؾالهشی  ٍ اضسجبط آى ثب ثیَقیوی ضا سَضییح زّس  -2

 .ثیَهَلكَلْب ضا لیؿز ًوبیس -3

 .هٌكبء ثیَهَلكَل ّب ضا سَضیح زّس -4

. دعقكی ضا ثٌَیؿساّوییز ػلن ثیَقیوی ٍ کبضثطز آى زض  -5

- 

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       ■قٌبذشی :   حیغِ 

 ؾرٌطاًی ٍ دطؾف ٍ دبؾد: ضٍـ آهَظقی

هبغیک ٍ ثطز  :ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 جلعِ دٍم*

 .زکشط هَحس: .ًبم هسضؼ

 . ی هحلَل زض آة.ّب.ٍیشبهیي: ػٌَاى هجحث

جَ ثبیس زض دبیبى جلؿِ زاًف :اّداف اختصبصی

. ذَال ػوَهی ٍ کلی ٍیشبهیي ّب ضا ثیبى کٌس-1    

. عجقِ ثٌسی ٍیشبهیي ّب ضا ثیبى ًوب یس -2     

 .ؾبذشوبى قیویبیی ٍیشبهیي ّبی  ّبی هحلَل زض آة ضا سَضیح زّس -3    

 ًقف کَ آًعیوی ٍیشبهیي ّبی  هحلَل زض آة ضا ثیبى ًوبیس -4    

 ٍز ٍیشبهیي ّبی هحلَل زض آة ضا ثیبى ًوبیسػَاضض کوت -5    

. 



 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       ■قٌبذشی :   حیغِ 

ؾرٌطاًی ٍ دطؾف ٍ دبؾد : ضٍـ آهَظقی

ٍیسئَ دطٍغکشَض : ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 ظَمجلعِ *

 زکشط هَحس: ًبم هسضؼ

  زض چطثیی هحلَل .ّب.ٍیشبهیي:  :ػٌَاى هجحث

زاًكجَ ثبیس زض دبیبى جلؿِ : اّداف اختصبصی

.  ؾبذشوبى قیویبیی ٍیشبهیي ّبی هحلَل زض چطثی ضا سَضیح زّس -1

 .زیاى ًوبیى ّبی هحلَل زض چطثی ضا ةیسبمیهی ٍیی ٍ کَآًعیااًقف ثیَقیوی  -2

 

 □یضٍاًی حطکز                       □ػبعفی                       ■قٌبذشی :   حیغِ 

 ؾرٌطاًی ٍ دطؾف ٍ دبؾد: ضٍـ آهَظقی

هبغیک ٍ ثطز : ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

جلعِ چْبرم  *

 زکشط هَحس: ًبم هسضؼ

 ی هحلَل زض چطثی .ّب.ٍیشبهیي: : ػٌَاى هجحث

زاًكجَ ثبیس زض دبیبى جلؿِ : اّداف اختصبصی

                                          ػَاضض کوجَز ٍیشبهیي ّبی هحلَل زضچطثی ضا ثیبى ًوبیس                       -1

 

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       ■قٌبذشی :   حیغِ 

 ؾرٌطاًی ٍ دطؾف ٍ دبؾد: ضٍـ آهَظقی

هبغیک ٍ ثطز : ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 جلعِ پٌجن *

 زکشط ثبضگبّی: ...........ًبم هسضؼ



 آة ٍ سبهذَى.: ........ػٌَاى هجحث

 : اّداف اختصبصی

 یسًوب یؿزآة ضا ل  یویبییٍ ـ یعیكیاظ ذَال ف یثطخ -1

. ضا ثساًس یثبفط یظًقف آة ضازض ثقبء هَجَز ظًسُ ٍ ضطٍضر هح -2

 .یسًوب یؿزضا ل یهٌجط ثِ ذَال ثبفط یٍاکٌف ّب -3

 

 □کشیضٍاًی حط                       □ػبعفی                       □قٌبذشی    :حیطِ 

ؾرٌطاًی .... :رٍغ آهَزشی

ثَضز  یزدطٍغکشَض ٍ ٍا ....... :ٍظیلِ کوک آهَزشی

 

 جلعِ ششن*

 زکشط صوس اکجطظازُ:ًبم هسضؼ

 ؾبذشوبى کطثَّیسضاسْب :ػٌَاى هجحث

 :اّداف اختصبصی

 :زاًكجَثبیسزضدبیبى جلؿِ قبزضثبقس 

 .هفَْم قٌس ضا ثٌَیؿس.1

 .اصَل عجقِ ثٌسی قٌسّب ضاثٌَیؿس.2

 . اذشوبى قیویبیی هًََؾبکبضیسّبضا ضؾن کٌسؼ. 3

 .ایعٍهطیْبی گلَکعضاثٌَیؿس. 4

 .ذَال هًََؾبکبضیسّبضا لیؿز کٌس.5

 .هكشقبر قٌسّب ضاثٌَیؿس. 6

 کبضایی قٌسّب ضاثٌَیؿس. 7

 .هفَْم اٍلیگَؾبکبضیس ضا لیؿز کٌس.8

 .کٌٌسّبضا ضؾن کٌس ءؾبذشوبى قیویبیی زی ؾبکبضیسّبی احیب. 9

 .کٌٌسُ ضا ضؾن کٌس ءى قیویبیی زی ؾبکبضیسّبی غیطاحیبؾبذشوب. 10

 .ذَال اٍلیگَؾبکبضیس ّبضا لیؿز کٌس. 11



 

 □ضٍاًی حطکشی     □ػبعفی        ■قٌبذشی:   حیغِ 

 ، دطؾف ٍ دبؾد  ؾرٌطاًی: ضٍـ آهَظقی

 دطٍغکشَض ٍ لخ سبحهبغیک،ٍایز ثَضز، : ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 جلعِ ّفتن*

 اکجطظازُ زکشط صوس: ًبم هسضؼ

 ؾبذشوبى کطثَّیسضاسْب : ػٌَاى هجحث

 :اّداف اختصبصی

 :زاًكجَثبیسزضدبیبى جلؿِ قبزضثبقس 

 .هفَْم دلی ؾبکبضیسّب ضا ثٌَیؿس. 1

 .دلی ؾبکبضیسّبی ؾبزُ ضاعجقِ ثٌسی کٌس. 2

 . ؾبذشوبى قیویبیی دلی ؾبکبضیسّبی ؾبزُ ضا ضؾن کٌس. 3

لَلع ٍ زکؿشطاى ضا ضؾن ًوَزُ ٍ اّویز ّط کسام ضا ؾبذشوبى قیویبیی گلیكَغى، ًكبؾشِ، ؼ. 4

 . لیؿز ًوبیس

 . اجعای سككیل زٌّسُ ایٌَلیي، کیشیي، آگبض، دكشیي ضا ًَقشِ ٍ اّویز آًْب ضا لیؿز ًوبیس. 5

 . ؾبذشوبى قیویبیی دلی ؾبکبضیسّبی هطکت ضا ضؾن کٌس. 6

 . دلی ؾبکبضیسّبی هطکت ضا عجقِ ثٌسی کٌس. 7

 . یبلَضًٍیک ٍ کٌسضٍای سیي ؾَلفبر ضا ثٌَیؿساّویز اؾیس ُ. 8

 . اّویز ّذبضیي ٍ ّذبضیي ؾَلفبر ضا لیؿز ًوبیس. 9

 . ذَال کطاسبى ؾَلفبر ٍ زضهبسبى ؾَلفبر ضا لیؿز ًوبیس. 10

 

 □ضٍاًی حطکشی     □ػبعفی        ■قٌبذشی :   حیغِ 

 ، دطؾف ٍ دبؾد  ؾرٌطاًی: ضٍـ آهَظقی

 دطٍغکشَض ٍ لخ سبحٍایز ثَضز، هبغیک،: ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 



 جلعِ ّشتن*

 زکشط ثبضگبّی : ..........ًبم هسضؼ

 ؾبذشوبى اؾیسّبی آهیٌِ: .......ػٌَاى هجحث

 :اّداف اختصبصی

 .ذَال اؾیسّبی آهیٌِ هرشلف ضالیؿز ًوبیس -1

 . ؾبذشوبى اؾیسّبی آهیٌِ ضا ضؾن کٌس  -2

 .هرشلف ضا  ثٌَیؿس ایعٍالكشطیک اؾیسّبی آهیٌِ  PHًحَُ هحبؾجِ  -3

 . ًوبیس رضا لیؽ یاؾیسّبی آهیٌِ ضطٍضی ٍ غیطضطٍض -4

 .ًوبیس راؾیسّبی آهیٌِ قغجی ٍغیطقغجی ضا لیؽ  -5

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       □قٌبذشی    :حیطِ 

 ؾرٌطاًی... :رٍغ آهَزشی

 ثَضز یزٍ ٍا دطٍغکشَض......... :ٍظیلِ کوک آهَزشی

 

 جلعِ ًْن *

 زکشط ثبضگبّی: .....ًبم هسضؼ

 یساضدب یطٍّبیّب ٍ ػٌبصط ٍ ى یيدطٍسئ  یٍ ؾبذشوبى ثطخ ؾبذشوبًذذشیسّب: .........ػٌَاى هجحث

 زُکٌي

 :اّداف اختصبصی

 .دیًَس دذشیسی ٍظٍایبی آًطا ضؾن ًوبیس  -

 .ؾبذشبض ّبی اٍل ٍ زٍم ٍؾَم ضا ضؾن ًوبیس  -2

 .ًظیط سطى ٍ لَح ٍ زهیي ٍ ظیط ٍاحس ضا ثیبى ًوبیس ػجبضاسی -3

 .ؾبذشبض کالغى ٍ هیَگلَثیي ٍ ّوَگلَثیي ضا سَصیف ًوبیس  -4
 

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       □قٌبذشی    :حیطِ 

 ؾرٌطاًی... :رٍغ آهَزشی

 ٍضزة یزدطٍغکشَض ٍ ٍا......... :ٍظیلِ کوک آهَزشی



 

 جلعِ دّن  *

 زکشط ثبضگبّی: .....ًبم هسضؼ

 جبثجبیی زضٍى ؾلَلی ّب ٍ  یيدطٍسئ عجقِ ثٌسی: .........ػٌَاى هجحث .

 :اّداف اختصبصی

 .اصَل کلی عجقِ ثٌسی دطٍسئیي ّب ضا ثساًس -1

 چگًَگی ًقل ٍاًشقبالر اًَاع دطٍسئیي ّب زض زضٍى ؾلَل ضا ثیبى ًوبیس

 

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       □قٌبذشی    :حیطِ 

 ؾرٌطاًی........ :رٍغ آهَزشی

 ثَضز یزدطٍغکشَض ٍ ٍا ........ :ٍظیلِ کوک آهَزشی

 

 یبزدّنجلعِ *

  زکشط هَحس :ًبم هسضؼ

  آًعین:ػٌَاى هجحث

: ّداف اختصبصی ا

 ؾب ذشوبى قیویبیی آًعین ّب ضا سَضیح زّس -1

 .ضی آًعین ّب زض ؾطػز ثركیسى ثِ ٍاکٌف ّبی ثیَقیویبیی ضا ثیبى کٌسًقف کب سب لیعٍ -2

 .ًحَُ هحبؾجِ فؼبلیز هَلكَلی ٍ هرصَل آًعیوْب ضا سَضیح زّس -3

 .ضا ثغِ هیكبیلیؽ ٍ هٌشَى ضا ثیبى کٌس -4

 

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       ■قٌبذشی :   حیغِ 

 ذٌطاًی ٍ دطؾف ٍ دبؾدؼ: : ضٍـ آهَظقی

  دطٍغکشَض ٍیسئَ :ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 دٍازدّنجلعِ *



  زکشط هَحس :ًبم هسضؼ

  آًعین: : ..ػٌَاى هجحث

: اّداف اختصبصی

 .اًَاع هْبضکٌٌسُ ّب ضا ثیبى کٌس -1

 ًقف ثبلیٌی هْبض کٌٌسُ ّب ضا سَضیح زّس -2

 

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       ■قٌبذشی :   حیغِ 

 .ؾرٌطاًی ٍ دطؾف ٍ دبؾد: : ضٍـ آهَظقی

  دطٍغکشَضٍیسئَ  :ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 جلعِ ظیسدّن*

زکشط هَحس  : ًبم هسضؼ

 آًعین : .. :ػٌَاى هجحث

: اّداف اختصبصی

 .ًحَُ سٌظین سؼبزل آًعیوْب ضا ثیبى کٌس -1

 .عجقِ ثٌسی آًعین ّب ضا ثٌَیؿس -2

 

 □ضٍاًی حطکشی                       □ػبعفی                       ■قٌبذشی :   حیغِ 

 .ؾرٌطاًی ٍ دطؾف ٍ دبؾد: : ضٍـ آهَظقی

 ٍیسئَ دطٍغکشَض: ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 جلعِ چْبردّن*

 زکشط صوساکجطظازُ: ًبم هسضؼ

 ؾبذشوبى لیذیسّب: ػٌَاى هجحث

 :اّداف اختصبصی

.ًحَُ عجقِ ثٌسی چطثیْب ضاثٌَیؿس.1  



.کٌس مؾبذشوبى اؾیسّبی چطة اقجبع ضا سطؾی .2  

.کٌس مضا سطؾی عؾبذشوبى اؾیسّبی چطة غیط اقجب. 3  

. ؾبذشوبى قیویبیی دطٍؾشبگالًسیٌْب ضا ثب شکط ذَال ضؾن ًوبیس. 4  

. ؾبذشوبى قیویبیی سطٍهجَکؿبًْب ضا ثب شکط ذَال لیؿز ًوبیس. 5  

 .ا شکط ذَال ضؾن ًوبیسؾبذشوبى قیویبیی لكَسطیٌْب ٍ لیذَکؿیٌْب ضا ة. 6

. ؾبذشوبى قیویبیی سطی گلیؿیطیسّب ضا ضؾن ًوبیس ٍ ذَال آًْب ضا ثٌَیؿس. 7  

. ؾبذشوبى قیویبیی ٍاکؿْب ّوطاُ ثب ذَال آًْب ضا لیؿز ًوبیس. 8  

  

 □ضٍاًی حطکشی   □ػبعفی         ■قٌبذشی:   حیغِ 

 ، دطؾف ٍ دبؾد  ؾرٌطاًی: ضٍـ آهَظقی

 دطٍغکشَض ٍ لخ سبحهبغیک،ٍایز ثَضز، : ٍؾیلِ کوک آهَظقی

 

 دبًعزّن جلعِ*

 زکشط صوساکجطظازُ: ًبم هسضؼ

 ؾبذشوبى لیذیسّب ٍ لیذَدطٍسئیٌْب: ػٌَاى هجحث

 :اّداف اختصبصی

. ؾبذشوبى قیوبیی گلیؿطٍفؿفَلیذیسّب ضا ضؾن ًوَزُ ٍ ذَال ّط کسام ضا زض ثسى لیؿز ًوبیس. 1  

زّب ضا ضؾن ًوَزُ ٍ ذَال قیویبیی آًْب ضا زض ثسى لیؿز ؾبذشوبى قیویبیی اؾفٌگَفؿفَلیذی. 2

. ًوبیس  

 .اًَاع ؾطثطٍظیسّب ٍ گبًگلیَظیسّب ضا ثب شکط اّویز لیؿز ًوبیس. 3

.ًوبیس مؾبذشوبى قیویبیی لیذَدطٍسئیٌْب ضا سطؾی. 4  

.ًحَُ ی جساؾبظی لیذَدطٍسئیٌْب ضا ثٌَیؿس. 5  

.ًوبیس ؾبذشوبى کلؿشطٍل ٍ زیگط اؾشطٍلْب ضا ضؾن. 6  

. اًَاع دلی دطًَئیسّب ضا لیؿز ًوبیس. 7  

. هصکَض ضا لیؿز کٌس یًقف چطثی ّب. 8  

 

 □ضٍاًی حطکشی      □ػبعفی      ■قٌبذشی :   حیغِ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داًشگبُ علَم پسشکی ٍ خدهبت بْداشتی درهبًی اظتبى بَشْر

 هرکس تَظعِ آهَزغ پسشکی

 دفتر ًظبرت ٍ ارزشیببی

 درض فرم طرح

 

ضقشِ             زکشطا :ػلی هَحس                                  آذطیي هسضک سحصیلی:  ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسضؼ

                                                   زاًكیبض:ثیَقیوی ثبلیٌی                                                      ضسجِ زاًكگبّی: سحصیلی

 ػبٍم دب یِ                          : گطٍُ آهَظقی



 

                     زکشطا: هقغغ                                            زًساى دعقكی:  ضقشِ سحصیلی فطاگیطاى

:  سؼساز فطاگیطاى                                          1:  سطم

 

 ثیَقیوی: هلػٌَاى زضؼ ثِ عَض کب

                            □کبض آهَظی   ■                ػولی                ■سئَضی :                 ًَع زضؼ

 2: سؼساز ٍاحس

سبضید اهشحبى هیبى                   21/10/92: ظهبى ذبسوِ کالؼ                    30/6/92:ظهبى قطٍع کالؼ

 :سطم دبیبى     :   سطم

 

  □سكَیٌی                  ■هطاحل اضظقیبثی                     هطحلِ ای  

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی..........5.......فؼبلیز زاًكجَ اًجبم سكبلیف حضَض ٍ غیبة 

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی......40.....................................................اهشحبى هیبى سطم

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی..........5..............................................ظّبی اًجبم قسُکَئی

 زضصس اظ ًوطُ ًْبیی..........50....................................................اهشحبى دبیبى سطم

صحیح             ■چٌس گعیٌِ ای                     ■سكطیحی             ■ًَع اهشحبى هیبى سطم        قفبّی 

  □جَض کطزًی                 ■ٍ غلظ

صحیح             ■چٌس گعیٌِ ای                     ■سكطیحی             ■ًَع اهشحبى دبیبى سطم        قفبّی 

   □جَض کطزًی                 ■ٍ غلظ 

 

یطار ثیَقیویبیی زض ؾغح هَلكَلی زض ثسى ٍ ؾطًَقز هَاز زض ایي زضؼ زاًكجَ ثب سغی: قطحی اظ  زضؼ

 غصایی ٍ کبضثطز آًْب زض ؾالهز 

ثسى ٍاضسجبط ایي ٍقبیغ ثب ًَع ؾبذشوبى هبکطٍهَلكَل ّبی ؾبظًسُ ثسى  ٍ صحز سككیل ایي ؾبذشب ضّب آقٌب 

. هی گطزز
 


