
 بسمٍ تؼالی

 

 زاد اسالمی ياحذ وجف آبادآداوشگاٌ 

 پسشکیداوشکذٌ 

 0999-0011فرم طرح درس گريٌ پیش بالیىی پسشکی در ویمسال ديم سال 

 دستگاٌ كلیٍ وام درس:

 ػملی وًع ياحذ:                93/1تؼذاد ياحذ: 

 /پسشکی ػمًمی                  ػلًم پايٍرشتٍ تحصیلی: مقطغ ي 

مقذمات ػلًم تشريح، فیسيًلًشي سلًل ي بیًشیمی پیشىیاز : دريس 

 مًلکًل ي سلًل ي بیًشیمی ديسیپلیه

 م:تاريخ امتحان پايان تر

 زيىب شاكريه، صفیٍ گلخىی    :  مذرس

ساماوٍ سیما )تذريس مجازي مباحث وظري(، ساله تشريح،  :كالسمکان 

 آزمايشگاٌ َاي بافت شىاسی ي فیسيًلًشي

، چُارشىبٍ 9:03-00، سٍ شىبٍ 00:91-03:03يکشىبٍ ساػت كالس :ريز 

00:03-9:03    

 لیىک دفتر كار مجازي: 

  z.shakerin@yahoo.com: آدرس پست الکتريویکی
 

 کليِدعتگبُ هكبًيغوْبی عولكزدی  ثب عبختبر کلی دعتگبُ ادراری تٌبعلی ٍ آؽٌبیی داًؾجَ ثبّذف کلی:
 

 در پبیبى دٍرُ داًؾجَ قبدر خَاّذ ثَد  اّذاف اختصبصی:

 حيطِ ؽٌبختی:

 .دّذرا ؽزح  چگًَگی تٌطين اعوشی کليِ ٍ ًقؼ آى در تعبدل حجن هبیعبت خبرج علَلی -1

 .دّذرا ؽزح  ٍ عَاهل ٍ ثيوبریْبی هَثز ثزتغييزات آًْب ًوک ّبی کبًی هَجَد درادرار هٌؾب -2

 .ی هَثز ثزتغييزات آًْبرا ؽزح دّذٍ عَاهل ٍ ثيوبریْب هٌؾب تزکيجبت آلی هَجَد درادرار -3

 .هَقعيت دعتگبُ ادراری تٌبعلی را در درٍى ؽكن ٍ لگي فزا گيزد -4

 .درا ًغجت ثِ یكذیگز فزا گيزهزثَط ثِ دعتگبُ ادراری تٌبعلی هجبٍرت احؾبء  -5

 .را در سیز هيكزٍعكَح ثجيٌذ ٍ تؾخيص دّذ دعتگبُ ادراری تٌبعلی ثبفت ّبی هختلف -6

 

 حيطِ عبطفی:

 در ثحث ّبی گزٍّی ؽزکت ًوبیذ.-1

 ثب ّوكالعبى خَد ثحث ٍ گفتگَ ًوبیذ.در هَرد هجبحث هطزح ؽذُ در کالط هطبلعِ ًوَدُ ٍ -2

 دّذ.اًجبم ٍ در هْلت تعييي ؽذُ تكبليف خَد را ثِ دقت -3

 عبت قجلی هؾخص ًوبیذ.بیگبُ آى را ًغجت ثِ یبدگيزی هَضَپظ اس یبدگيزی ّز هَضَع جذیذ، ثتَاًذ ج -4

 

 :هْبرتیحيطِ 



 .کٌذ یؽٌبعبی هَالص ٍ کبداٍر در را اعصبة ٍ عزٍق عضالت، هفبصل، ّب، اعتخَاى ؽبهل لگي ثبليٌی هْن یعبختبرّب -1

 .دّذ تؾخيص را سى ٍ هزد لگي ٍ کزدُ گيزی اًذاسُ را لگي اثعبد -2

 .کٌذ ؽٌبعبیی هَالص ٍ کبداٍر در را  )خبرجی ٍ داخلی عبختبرّبی( هزد هثل تَليذ دعتگبُ ثبليٌی هْن ّبی قغوت -3

 .کٌذ ؽٌبعبیی َالصه ٍ کبداٍر در را )خبرجی ٍ داخلی عبختبرّبی(سى هثل تَليذ دعتگبُ ثبليٌی هْن ّبی قغوت -4

 .دّذ ًؾبى هَالص ٍ کبداٍر در را سى ٍ هزد هثل تَليذ دعتگبُ ثِ هزثَط ثبليٌی هْن هجبٍرات ٍ اعصبة عزٍق، -5

 .کٌذ هؾخص کبداٍر در را آًْب تفبٍت ٍ هزد ٍ سى در پزیٌِ هحتَیبت ٍ اثعبد -6

 .دّذ تؾخيص یَلَصیکراد ّبی کليؾِ در را سى ٍ هزد هثل تَليذ دعتگبُ هختلف ّبی قغوت -7

 .دّذ تؾخيص هيكزٍعكَح سیز را سى ٍ هزد هثل تَليذ دعتگبُ هختلف ّبی قغوت ؽٌبعی ثبفت عبختبر -8

 عٌجؼ ًوبیذ.را  اًجبم آسهبیؾبت هٌبعت، چگًَگی تٌطين اعوشی کليِ ٍ ًقؼ آى در تعبدل حجن هبیعبت خبرج علَلی ثب -9

 عٌجؼ ًوبیذ.را  ٍ عَاهل ٍ ثيوبریْبی هَثز ثزتغييزات آًْب ًوک ّبی کبًی هَجَد درادرار اًجبم آسهبیؾبت هٌبعت، هٌؾب ثب -11

عٌجؼ  ثصَرت کيفی آًْب را ٍرا ؽزح دادُ  ٍ عَاهل ٍ ثيوبریْبی هَثز ثزتغييزات آًْب هٌؾب تزکيجبت آلی هَجَد درادرار اًجبم آسهبیؾبت هٌبعت، ثب -11

 ًوبیذ.

 ثجزد. ثب هْبرت ٍ صحيح ثكبررا ٍ...  هتز PHرفزاکتَهتز،  پيپت، ٍعبیل آسهبیؾگبّی هبًٌذ -12
 

 طزح عؤال اسهجبحث قجلی-3هعزفی درط ثعذی -2. حضَرٍغيبة 1اعتبد: فعبليت

 (.رٍؽی را کِ ثب ّذف ّبی آهَسؽی ٍ ٍیضگيْبی فزاگيزاى ثيؾتز تٌبعت دارد).ٍ ..... ایفبی ًقؼپزعؼ ٍ پبعخ، عخٌزاًی، ؽيَُ تذریظ: 

 ، پبٍرپَیٌت، هيكزٍعكَح، هَالص ٍ جغذصکتَر، ٍایت ثزدٍپز ٍیذئَ ٍعبیل کوک آهَسؽی: 
 

 ؽزکت در جلغبت کالعی ٍ طزح عؤال در هَاردی کِ ثزای ٍی هَرد اثْبم اعت.-1داًؾجَ: چگًَگی فعبليت

 - تكبليف داًؾجَ:

 ًوزُ تؾَیقی(. 1ًوزُ آًبتَهی( ٍ فعبليت کالعی )تب  7 ًوزُ ثبفت ؽٌبعی+ 6 ًوزُ فيشیَلَصی+ 7پبیبى تزم )آسهَى  ًحَُ ارسیبثی داًؾجَ:

 جذيل زماوبىذي درس                

 استاد درس رئًس مطالب رديف

 سیٌت ؽبکزیي تذریظ عٌبصز خلف صفبقی، پَؽؼ ّبی کليِ ، غذُ فَق کليَی ٍ عبختوبى داخلی کليِ 0

 سیٌت ؽبکزیي تذریظ ًبحيِ لگي، عبختوبى هثبًِ ٍ هجبٍرت ّبی آى 2

 سیٌت ؽبکزیي ثزرعی دعتگبُ تٌبعلی جٌظ هذکز 9

 سیٌت ؽبکزیي آًبتَهی دعتگبُ تٌبعلی جٌظ هًَث ٍ ًبحيِ پزیٌِ 0

 سیٌت ؽبکزیي ثزرعی ثبفت کليِ ّب ٍ دعتگبُ ادراری در سیز هيكزٍعكَح 3

 سیٌت ؽبکزیي ثزرعی ثبفت دعتگبُ تٌبعلی هذکز در سیز هيكزٍعكَح 6

 سیٌت ؽبکزیي ثزرعی ثبفت دعتگبُ تٌبعلی هًَث در سیز هيكزٍعكَح 7

 صفيِ گلخٌی ثزرعی ًقؼ کليِ ّب در تعبدل آة 8



 صفيِ گلخٌی عٌجؼ کزاتيٌيي، اٍرُ، اعيذاٍریک در ادرار 9

 صفيِ گلخٌی عٌجؼ کلز، پزٍتئيي، قٌذ، هَکَط ٍ کذٍرت ادرار 01
 

 هٌبثع:

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 
 

 1391(، داًؾگبُ پيبم ًَر،2الهيبى، عَعي،آسهبیؾگبُ فيشیَلَصی جبًَری ) -

 1388، داًؾگبُ اراک، ّبی آسهبیؾگبّی در فيشیَلَصی جبًَری رٍػ، پزیغب، هبلكی، ، حويذرضب هَهٌی -

 یس هْزآفزیي فؾبرکی ٍ ًپتَى علطبًرٍػ ّبی آسهبیؾگبُ فيشیَلَصی ا -
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