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 آىهكاًيعوْاي ػولكردي ظاختار کلی دظتگاُ غذد درٍى ریس  ٍ آؼٌایی داًؽجَ تا ّذف کلی:
 

 خَاّذ تَد: پایاى دٍرُ داًؽجَ قادردر   اّذاف اختصاصی:

 حيطِ ؼٌاختی:

 هحَر اظترض در اًعاى ، اًَاع اظترض  ٍتاثيرات آى تر اًذاهْاي تذى را تياى ٍتَصيف ًوایذ.-1

 ًوایذ.را تياى  تا اًجام آزهایػ هٌاظة، ػَاهل هَثر تراظترض -2

 ًوایذ.فاکتَرّاي تحت تاثير اظترض را تياى  تا اًجام آزهایػ هٌاظة،-3

 ظاختار غذد درٍى ریس هاًٌذ پاًكراض،آدرًال ٍ....... فراگيرد-4

 

 حيطِ ػاطفی:

 در تحث ّاي گرٍّی ؼرکت ًوایذ.-1

 در هَرد هثاحث هطرح ؼذُ در کالض هطالؼِ ًوَدُ ٍ تا ّوكالظاى خَد تحث ٍ گفتگَ ًوایذ.-2

 دّذ.اًجام ٍ در هْلت تؼييي ؼذُ تكاليف خَد را تِ دقت -3

 ػات قثلی هؽخص ًوایذ.ایگاُ آى را ًعثت تِ یادگيري هَضَهَضَع جذیذ، تتَاًذ ج پط از یادگيري ّر-4

 

 :هْارتیحيطِ 

 .کٌذ ؼٌاظایی هَالش ٍ کاداٍر در را پاراتيرٍئيذ ٍ تيرٍئيذ پاًكراض، آدرًال، ّيپَفيس، ّيپَتاالهَض، غذد قرارگيري هحل -1

 .کٌذ ؼٌاظایی کاداٍر یا زًذُ فرد رٍي را ریس درٍى غذد ظطحی ّاي ًؽاًِ -2



 .دّذ تؽخيص هيكرٍظكَج زیر را پاراتيرٍئيذ ٍ تيرٍئيذ پاًكراض، آدرًال، ّيپَفيس، ّيپَتاالهَض، غذد ؼٌاظی تافت ظاختار -3

 ظٌجػ ًوایذ.را  تا اًجام آزهایػ هٌاظة، ػَاهل هَثر تراظترض -4

 ظٌجػ ًوایذ.فاکتَرّاي تحت تاثير اظترض را  تا اًجام آزهایػ هٌاظة، -5

 تثرد. ٍظایل آزهایؽگاّی هاًٌذگلَکَهتر، فؽارظٌج،... تا هْارت ٍ صحيح تكار -6
 

 طرح ظؤال ازهثاحث قثلی-3هؼرفی درض تؼذي -2. حضَرٍغياب 1اظتاد: فؼاليت

 (.ٍ ٍیصگيْاي فراگيراى تيؽتر تٌاظة دارد رٍؼی را کِ تا ّذف ّاي آهَزؼی).ٍ ..... ایفاي ًقػپرظػ ٍ پاظخ، ظخٌراًی، ؼيَُ تذریط: 

 ، هيكرٍظكَج، هَالش ٍ جعذ، پاٍرپَیٌت.شکتَر، ٍایت تردٍٍیذئَ پر ٍظایل کوک آهَزؼی: 
 

 ؼرکت در جلعات کالظی ٍ طرح ظؤال در هَاردي کِ تراي ٍي هَرد اتْام اظت. چگًَگی فؼاليت داًؽجَ:

 اًجام تكاليف هحَلِ از طرف اظتاد. -3 .ؼرکت هٌظن در جلعات ارزؼياتی -2کالض.   حضَر تِ هَقغ ٍ فؼال در  -1 تكاليف داًؽجَ:

 ًورُ تؽَیقی(. 1ًورُ آًاتَهی( ٍ فؼاليت کالظی )تا  6ًورُ تافت ؼٌاظی+  6ًورُ فيسیَلَشي+  8پایاى ترم )آزهَى کتثی  ًحَُ ارزیاتی داًؽجَ:

                  جذيل زماوبىذي درس

 استاد درس مطالبرئًس  رديف

 صفيِ گلخٌی تررظی اثرات اظترض ترض ترفؽارخَى ٍ قٌذخَى در اًعاى 0

 زیٌة ؼاکریي تذریط آًاتَهی غذد درٍى ریس 9

 زیٌة ؼاکریي تررظی هَقؼيت آًاتَهيكی ٍ ػرٍق ٍ اػصاب اًْا 9

 زیٌة ؼاکریي تررظی تافت ّيپَفيس ٍ غذُ آدرًال در زیر هيكرٍظكَج 0

 زیٌة ؼاکریي تافت تيرٍئيذ ٍ پاراتيرٍئيذ در زیر هيكرٍظكَجتررظی  1
 

 هٌاتغ:

Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 

Eroschenko, Victor P. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. DiFiore's Atlas of Histology with Functional 

Correlations; the last edition. 

 تألیف دکتر بهرام الهی   آواتًمی تىه

 ، آخریه يیرایشترجمه دکتر رضا شیرازیلد ايل تىه، جتألیف ریچارد اسىل،    آواتًمی بالیىی

 آخریه يیرایش ،ترجمه دکتر رضا شیرازیجلد ايل تىه  تألیف ریچارد درک  برای داوشجًیان(آواتًمی گری )
A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph; the last edition 

A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last; the last edition 

Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition 

Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams&Warwick; the last edition 
 

 1331(، داًؽگاُ پيام ًَر،2الهياى، ظَظي،آزهایؽگاُ فيسیَلَشي جاًَري ) -

 1388، داًؽگاُ اراک، ّاي آزهایؽگاّی در فيسیَلَشي جاًَري رٍغ، پریعا، هالكی، ، حويذرضا هَهٌی -

 یز هْرآفریي فؽارکی ٍ ًپتَى ظلطاًرٍغ ّاي آزهایؽگاُ فيسیَلَشي ا -

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-315578/پدیدآورنده-حمیدرضا-مومنی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-315578/پدیدآورنده-حمیدرضا-مومنی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-465238/پدیدآورنده-پریسا-مالکی/
https://www.gisoom.com/book/1621401/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/

