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 در ثشَاًذ هحیغی ٍ هزکشی ػصجی دعشگبٍُ  ػزٍق ٍ للتسٌفظ،  دعشگبُ سَهَرّبی ٍ ؽبیغ ّبی ثیوبری ثب آؽٌبیی ضوي ثبیذ داًؾجَ درط ایي در هدف کلی:

 .ثشًذ حذط را ٍی ثیوبری خَد داًؼ ثز سکیِ ثب ثیوبر ثب ثزخَرد

 

 اهداف اختصاصی:

 

 حیغِ ؽٌبخشی

 
 آعیت ؽٌبعی رگ ّبی خًَیالف: 

 ًْب ثِ آعیت ّب را ثیبى کٌٌذ.ػضلِ صبف  ٍ دبعخ آ–علَل ّبی اًذٍسلیبل  -آًبسَهی رگْبی عجیؼی .1

 سزٍاعکلزٍسیظ را ؽزح دٌّذ.ثیوبریشایی ٍهزفَلَصی آ –ػالین -ػلل–ادیذهیَلَصی  .2

 ثیوبریشایی ٍهزفَلَصی ثیوبری افشایؼ فؾبر خَى را ؽزح دٌّذ. –ػالین -ػلل–ادیذهیَلَصی  .3

 ثیوبریشایی ٍهزفَلَصی آًَریغن ّب ٍدیغکغیَى ّب را ؽزح دٌّذ. –ػلل –ادیذهیَلَصی  .4

 ثیوبریشایی ٍهزفَلَصی اًَاع ٍاعکَلیز ّب را ؽزح دٌّذ. –ػلل –ادیذهیَلَصی  .5

 ثیبى کٌٌذ. را ّب ثیوبریشایی ٍهزفَلَصی ثیوبریْبی عیبّزگْب ٍ لٌفبسیک –ػلل –ادیذهیَلَصی  .6

 ثیوبریشایی ٍهزفَلَصی اًَاع سَهَرّبی خَػ خین ٍ ثذخین ػزٍلی را ؽزح دٌّذ. –ػلل –ادیذهیَلَصی  .7

 سَضیح دٌّذ. آعیت ؽٌبعی هذاخالر ػزٍلی را .8

 



 ثیوبریْبی للت آعیت ؽٌبعی  ة:

 عیز ثبلیٌی ّز کذام را سَضیح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–ػلل –اًَاع ًبرعبیی للت  .1

 سمغین ثٌذی ٍهزفَلَصی ثیوبریْبی هبدرسادی للت را ؽزح دٌّذ.–ادیذهیَلَصی  .2

 ًبؽی اس ّیذزسبًغیَى عیغشویک ٍ ریَی  را ؽزح دٌّذ. سمغین ثٌذی ٍهزفَلَصی ثیوبری للجی–ادیذهیَلَصی  -دبسَفیشیَلَصی ّیذزسزٍفی للت .3

 هزفَلَصی ٍعیز ثبلیٌی ثیوبریْبی دریچِ ای للت را سَضیح دٌّذ.–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .4

 عیز ثبلیٌی هیَکبردیشْب ٍ کبردیَهیَدبسی ّب را سَضیح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–ػلل – -اًَاع  .5

 ثیوبریْبی دزیکبردی را سَضیح دٌّذ.عیز ثبلیٌی ّز  هزفَلَصی ٍ–ػلل –اًَاع .6

 عیز ثبلیٌی  ٍ درهبى سَهَرّبی للجی را سَضیح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–اًَاع .7

 ى را ؽزح دٌّذ.ذیکبعیَى ّبی دیًَذ للت ٍ ػَارض آاً .8

 

 آعیت ؽٌبعی ثیوبریْبی ریِ : ج

 ْب را ثیبى کٌٌذ.ًػلل ٍػالین ثبلیٌی ا–عٌذرم دیغشزط حبد سٌفغی  -آعیت حبد ریَی –سؼزیف اسلکشبسی  .1

 عیز ثبلیٌی ثیوبریْبی ریَی ثیٌبثیٌی هٌشؾز را ؽزح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .2

 عیز ثبلیٌی ثیوبریْبی ػزٍلی ریَی را سَضیح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .3

 ؽزح دٌّذ. عیز ثبلیٌی ثیوبریْبی ػفًَی ریِ را هزفَلَصی ٍ–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .4

 عیز ثبلیٌی سَهَرّبی ریَی را سَضیح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .5

 عیز ثبلیٌی ثیوبریْبی دلَر را ؽزح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .6

 عیز ثبلیٌی ضبیؼبر دعشگبُ سٌفغی فَلبًی را سَضیح دٌّذ. هزفَلَصی ٍ–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .7

 

 آعیت ؽٌبعی ثیوبریْبی دعشگبُ ػصجی : د

 اًَاع الگَّبی آعیت در دعشگبُ ػصجی را ثیبى ًوبیٌذ. .1

 فشك ٍ ّیذرٍعفبلی را ؽزح دٌّذ. -ػلیک ادم-ػلل ٍهؾخصبر هزفَلَصی  .2

 ػالین عیز ثبلیٌی ٍهؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبریْبی ػزٍلی هغش را ثیبى کٌٌذ.–اسیَلَصی  .3

 هزفَلَصیک ثیوبریْبی ًبؽی اس ضزثِ ثِ دعشگبُ ػصجی  را ثیبى کٌٌذ.ػالین عیز ثبلیٌی ٍهؾخصبر  .4

 اًَاع ًبٌّجبریْبی هبدرسادی ٍآعیت ّبی هغشی حَالی سایوبى را سَضیح دٌّذ. .5

 ػالین عیز ثبلیٌی ٍهؾخصبر هزفَلَصیک ػفًَز ّبی دعشگبُ ػصجی  را ثیبى کٌٌذ. .6

 صی ٍ دیؼ آگْی سَهَرّبی دعشگبُ ػصجی را ثیبى ًوبیٌذ.ادیذهیَلَ-هؾخصبر هزفَلَصیک ٍػالین ثبلیٌی –اسیَلَصی  .7

 ػالین عیز ثبلیٌی ٍهؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبریْبی اٍلیِ هیلیي  را ثیبى کٌٌذ. .8

 ػالین عیز ثبلیٌی ٍهؾخصبر هزفَلَصیک اخشالالر سَکغیک ٍهشبثَلیک اکشغبثی  را ؽزح دٌّذ. .9

 اسیَ  سٍال ػمل   را سَضیح دٌّذ.ػالین عیز ثبلیٌی ٍهؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبری ّبی دصًز .10

 
 حیغِ ًگزؽی:

 .ًوبیذ رػبیز کبر هحیظ در را ای حزفِ ٍ دشؽکی اخالق اصَل رػبیز ٍ ثبؽذ داؽشِ اًغبى یک ػٌَاى ثِ ثیوبر ثِ هٌبعت ًگزػ -1

 ًوبیذ. ثزلزار ّوکبراى ٍ ثیوبر ثب هٌبعت ارسجبط -2

 .ًوبیذ هغئَلیز احغبط خَد ٍظبیف اًجبم ثِ ًغجز -3

 



 رفشبری)ػولکزدی(:حیغِ 

 ثِ عَر صحیح ثب هیکزٍعکَح کبر کٌذ. -1

 ثِ عَر صحیح الهْبی دبسَلَصی هَرد ًظز را سؾخیص دّذ. -2

 

ایجبد اًگیشُ ثزای یبدگیزی ثیؾشز) گزد آٍری -4ارسؽیبثی دٍرُ ای)هیبى سزم(.  -3ارسؽیبثی رٍساًِ اس هجبحث جلغِ گذؽشِ.  -2. حضَرٍغیبة 1فعالیت استاد:

 همبلِ یب یزگشاری کٌفزاًظ(.

 ارد(.عخٌزاًی، دزعؼ ٍ دبعخ، ایفبی ًمؼ ٍ ......)رٍؽی را کِ ثب ّذف ّبی آهَسؽی ٍ ٍیضگیْبی فزاگیزاى ثیؾشز سٌبعت د شیوه تدریس:

 دبٍردَیٌز وسایل کمک آموزشی:

 

اًجبم سکبلیف  -3ؽزکز هٌظن در جلغبر ارسؽیبثی ؽفبّی، کشجی ٍ ػولی.  -2حضَر ثِ هَلغ ٍ فؼبل در کالط.    -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو

 هحَلِ اس عزف اعشبد.

 . ًوزُ( 5) آسهَى ػولی-4. ًوزُ(  6) سزمآسهَى دبیبى  -3. ًوزُ( 9) هیبى سزم ّبی آسهَى-0نحوه ارزیابی دانشجو: 

 سَضیحبر:

 ٍسارر خبًِ ثبؽذ(. سَعظ )سَجِ: عز فصل درٍط ثبیذ عجك عز فصل ّبی ارائِ ؽذُ جذٍل سهبًجٌذی درط  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

1 11/3/1400  آسلکشبسی  ِآعیت حبد ری  ِثیوبریْبی اًغذادی ری  ثیوبریْبی ثیٌبثیٌی هشهي  ثیوبریْبی ػزٍلی 

2 18/3/1400   ِػفًَشْبی ری  ِسَهَرّبی ری  ضبیؼبر دلَر ضبیؼبر دعشگبُ سٌفغی فَلبًی 

3 - 

  هجبحث ػولی:

  یب ادًَکبرعیٌَم هثل ریِ دیگز کبرعیٌَهْبی-4 کَچک علَل ثب کبرعیٌَم-3 ّیذاسیذ کیغز-2 ریِ عل-1: ریِ

SCC  

  هبیکَس هَکَر یب آعذزصیلَط هثل لبرچی ای ضبیؼِ-2 ثیٌی دَلیخ-1: ثیٌی

4 1/4/1400 
 عبخشوبى ٍ ػولکزد ػزٍق خًَی سَهَرّبی ػزٍلی ٍ اًَاع ٍاعکَلیز ّب آسزٍعکلزٍس دیبهذّبی ثبلیٌی

 آسزٍاعکلزٍس 

5 8/4/1400  آًَریغوْبثیوبری ّبی ایغکویک للت ٍ ًبرعبیی احشمبًی للت 

6 15/4/1400  ،هیَکبردیز ٍ دزیکبردیزآًذٍکبردیز  سَهَرّبی للجی 

7 - 
 هجبحث ػولی:

 للت هیکشٍم ؽبیغ ّوبًضیَم اًَاع اس یکی ؽبیغ ٍاعکَلیز اًَاع اس یکی ٍاعکلزٍس آسز 

8 5/5/1400 ػصجی عیغشن آعیت عزح هغشی ػزٍلی ثیوبری ػصجی دعشگبُ ػفًَشْبی 



9 12/5/1400 هیلیي اٍلیِ ثیوبری ًَرٍدصًزاسیَ ثیوبریْبی سَهَرّب 

10 19/5/1400 سَهَری فبهیلیبل عٌذرٍهْبی هحیغی اػصبة اخشباللز ػضلِ ٍ ػصت فبًکؾي آعیت 

11 26/5/1400 هحیغی اػصبة خین ثذ ٍ خین خَػ سَهَرّبی اعکلشی ػضلِ ثیوبریْبی 

12 - 
 هجبحث ػولی:

 ادبًذیوَهب-3  هٌٌضیَم-2 آعشزٍعیشَم-1 

 

 :هٌبثغ درعی

Robbins basis pathology, the last edition. 

 


