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 در سٗز ه٘کزٍسکَپ. اًَاع بافت ّإ ػوَهٖ ٍ اختصاصٖ بذىآضٌاٖٗ داًطجَ با  ّذف کلٖ:
 

 در پاٗاى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ بَد.  اّذاف اختصاصٖ:

 

 ح٘غِ ضٌاختٖ:

 بتَاًذ در سٗز ه٘کزٍسکَپ تطخ٘ص دّذ.ذى را هختلف باًَاع بافت ّإ  -1

 .تطخ٘ص دّذدر سٗز ه٘کزٍسکَپ اٍلتزااستزاکچز سلَل ّإ هختلف را  -2

 تطخ٘صٖ بافت ّإ هختلف را ضزح دّذ. رٍش ّإ -3

 

 :ًگزضٖح٘غِ 

 ضزکت فؼال داضتِ باضذ. در آسهاٗطگاُ بزإ هطاّذٓ الم ّإ هذ ًظز -1

 سؤال ًواٗذ. الم ّإ تَض٘ح دادُ ضذُبا  در ارتباط آسهاٗطگاُدر  -2

 ًواٗذ. درکدر بذى را  ّز هَضَع جذٗذ ، اّو٘ت ٍ جاٗگاُپس اس ٗادگ٘زٕ -3

 

 :رفتارٕ)ػولکزدٕ(ح٘غِ 

 کار با ه٘کزٍسکَپ، فَکَس کزدى رٍٕ الم ّإ هختلف ٍ اًَاع رًگ آه٘شٕ ّإ بافتٖ را اًجام دّذ. -1

 ت ّا با رٍش ّإ هختلف را تِْ٘ ًواٗذ ٍ با استفادُ اس ه٘کزٍسکَپ تفاٍت آى ّا را هکتَب ًواٗذ.اًَاع باف -2

 بتَاًذ اًَاع بافت ّإ عب٘ؼٖ بذى را با استفادُ اس ه٘کزٍسکَپ ضٌاساٖٗ ٍ بز رٍٕ کاغذ هکتَب ًواٗذ. -3
 



  تَسظ تطخ٘ص الم ّإ هختلف. ٍ دٍرُ إ ارسض٘ابٖ رٍساًِ  -2. غ٘اب ٍ حضَر -1 استاد: چگًَگٖ فؼال٘ت

 سخٌزاًٖ، پزسص ٍ پاسخهطاّذٓ الم ّا در سٗز ه٘کزٍسکَپ تَسظ ه٘کزٍسکَپ هجْش بِ دٍرب٘ي، ضَُ٘ تذرٗس: 

 .، پاٍرپٌَٗتٗذئَ، ٍاٗت بزده٘کزٍسکَپ هجْش بِ دٍرب٘ي، ٍ ٍساٗل کوک آهَسضٖ: 
 

 اًجام تکال٘ف هحَلِ اس عزف استاد. -3. تطخ٘ص بافتضزکت هٌظن در جلسات  -2.   گاُآسهاٗطحضَر بِ هَقغ ٍ فؼال در  -1 داًطجَ:تکال٘ف  ٍ فؼال٘ت

 ًوزُ( 22)جوؼا  ارسٗابٖ تکال٘ف -4حضَر ٍ غ٘اب. -3آسهَى ػولٖ. -2 فؼال٘ت در آسهاٗطگاُ.-1 ًحَُ ارسٗابٖ داًطجَ:

 

                . (وزارت خانه باشدوسط تتوجه: سر فصل دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده  )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب رديف

 ک٘سٔ صفزا -رٍدُ بارٗک -هؼذُ -ًإ -هزٕ -پَست -هثاًِ 1

 عحال ضزٗاى االست٘ک، -هزٕ -پَست -ذ ًافبٌ 2

 ًإ -غضزٍف -بافت چزبٖ 3

 استخَاى اسفٌجٖ -استخَاى هتزاکن 4

 ػضلِ صاف -ػضلِ قلبٖ -ػضلِ هخغظ 5

 الم خَى هح٘غٖ -ًخاع -گاًگلَ٘ى ّإ سوپات٘ک -بافت ػصبٖ -هخچِ -هغش 6

 اهتحاى پاٗاى تزم ػولٖ 7
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