هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی …دوم

فزم طزح درط
ًبم درط  :پبتَلَصی اختصبصی

رؽتِ تحصیلی:

همطع تحصیلی داًؾجَیبى:

هحل بزگشاری:

هیشاى ٍاحذٍ 2 :احذ

پشؽکی

دکتزای عوَهی

داًؾکذُ علَم پشؽکی

……95 -96

هذرط:

ّذف کلی درط :آؽٌبیی بب پبتَلَصی اختصبصی ضبیعبت ؽبیع
هٌببع :

Basis Pathology8/Basic Pathology7/edkumar

ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی (رئَط

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی  :ؽٌبختی،

جلغِ

جلغِ

هطبلب)

عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

اختلالت ؽزیبًیبیوبریھای عزٍق
1

خًَی

اختلالت ٍریذیتَهَرّبی ٍریذی-آًَریغن ّب ٍ دیغکغیَى ّب

بیوبرھای للب
2

عخٌزاًی
هببحثِ

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیببی
ٍدرصذ آى

ٍیذئَ

اهتحبى

پزٍصکتَر

تئَری هیبى

کبهپیَتز

هطبلعِ هٌببع

دٍرُ ٍ

ٍایت بزد

پبیبى دٍرُ

ً-برعبئی احتمبًی للب

ٍیذئَ

اهتحبى

-بیوبری ایغکویک للب

پزٍصکتَر

تئَری هیبى

بیوبری للبی ًبؽی اس افشایؼ فؾبر خَى-بیوبریْبی دریچِ ای للب

عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

هطبلعِ هٌببع

دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

-بیوبریْبی هبدرسادی للب-تَهَرّبی للب

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ؽوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی

اّذاف ٍیضُ (بز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :

جلغِ

جلغِ

(رئَط هطبلب)

ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

3

بیوبریھای

-خًَزیشی ،کن خًَی علَل داعی ؽکل

گلبَلھای

-افشایؼ هیشاى تخزیب علَل لزهش

لزهش

-کن خًَی ّبی ایوًََّوَلیتیک

رٍػ
یبددّی
یبدگیزی
عخٌزاًی

پزٍصکتَر

هببحثِ

کبهپیَتز

4

-کن خًَی ٍخین

بیوبریھای دعتگبُ

عخٌزاًی

پزٍصکتَر

هببحثِ

کبهپیَتز

5

گَارػ

6

عفیذ

اهتحبى تئَری
هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ٍیذئَ
عخٌزاًی

پزٍصکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

هببحثِ

کبهپیَتز

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

ٍایت بزد

لَعوی ّب ٍ بیوبریْبی هیلَپزٍ لیفزایتَاختالالتی کِ طحبل ٍ تیوَط را هتبثز هیکٌذ-اختالالت خًَزیشی دٌّذُ

پبیبى دٍرُ

اهتحبى تئَری

گبعتزیت-سخن پپتیک-تَهَرّببیوبرھای گلبَلھای

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ

ٍایت بزد

ضبیعبت سخوی ٍ التْببی-بیوبریبی غذُ بشالی

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ

-پلی عیتوی

-تَهَرّبی حفزُ دّبى ٍ سببى

ٍسهبى

داًؾجَ

ٍدرصذ آى

ٍایت بزد

کن خًَی ّبی ًبؽی اس کبّؼ خَى عبسیاختالالت اًعمبدی

آهَسؽی

جلغِ

ٍیذئَ

تبالعوی-کن خًَی فمز آّي

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ

تکبلیف

ًحَُارسؽیببی

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

پزٍصکتَر

هیبى دٍرُ ٍ

عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

هطبلعِ هٌببع

پبیبى دٍرُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

بیوبریھای غذد
7

درٍى
ریش

ّیپَفیش ٍ پزکبری ّیپَفیش ٍ آدًَهْبی آىآدًَهْبی علَل ّبی کَرتیکَتزٍفتیزٍئیذ –گَاتز غیز عوی –بیوبری گزیَس-غذد پبراتیزٍئیذ

ٍیذئَ
عخٌزاًی
هببحثِ

اهتحبى تئَری

پزٍصکتَر
کبهپیَتز

هطبلعِ هٌببع

ٍایت بزد

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

پزکبری لؾز غذد فَق کلیِبیوبریھای
8

ریِ ٍدعتگبُ تٌفظ
فَلبًی

ٍیذئَ

 اتلکتبسیبیوبریْبی اًغذادی ٍ تحذیذی ریِبیوبریْبی عزٍلی ریِ-تَهَرّبیزیِ

اهتحبى تئَری

پزٍصکتَر
عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ضبیعبت دعتگبُ تٌفغی فَلبًیٍیذئَ

تظبّزات ببلیٌی بیٌبریْبی کلیَیبیوبریْبی هَثز بز تَبَلْب ٍ ببفت بیٌببیٌی9

بیوبریْبی کلیِ ٍ
هجبری جوع کٌٌذُ

بیوبریْبی درگیز کٌٌذُ عزٍق خًَی-بیوبریْبی کیغتی کلیِ

پزٍصکتَر
عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

اهتحبى تئَری
هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تَهَرّبتَهَرّبی هثبًِآسار کبذ-سردی ٍ کلغتبس10

بیوبریْبی کبذی ٍ

ً-برعبیی کبذی

دعتگبُ صفزاٍی

اختالالت التْببیاختالالت کیغِ صفزالَسالوعذُ بزٍى ریش-پبًکزاتیت حبد ٍ هشهي

11

بیوبریْبی پبًکزاط

کبرعیٌَم لَسالوعذُلَسالوعذُ بزٍى ریش-دیببت ؽیزیي

ٍیذئَ
پزٍصکتَر
عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

اهتحبى تئَری
هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

علَلْبی دعتگبُ عصبی12

بیوبریْبی دعتگبُ
عصبی

بیوبریْبی عزٍلیًبٌّجبریْبی هبدرسادیعفًَت ّبی دعتگبُ عصبی-تَهَرّب

13

ٍیذئَ
پزٍصکتَر
عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

-بیوبریْبی اعتخَاى

ٍیذئَ

بیوبریْبی دعتگبُ

-تَهَرّبی اعتخَاًی

پزٍصکتَر

عضالًی اعکلتی ٍ

-تَهَرّبی غضزٍفی

ببفت ًزم

-بیوبریْبی هفبضل

عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

اهتحبى تئَری
هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

اهتحبى تئَری
هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تَهَرّبی ببفت ًزمٍیذئَ

تَهَرّبتَهَرّبی بذخین اپیذرهی14

بیوبریْبی پَعت

15

بیوبریْبی پغتبى

تَهَرّب ٍ ضبیعبت ؽبِ تَهَری هالًَعیتْب-ضبیعبت اپیتلیَهی خَػ خین ٍ بذخین

پزٍصکتَر
عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

تغییزات فیبزٍکیغتیک-کیغتْب ٍ فیبزٍس

عخٌزاًی

کبهپیَتز

-تغییزات تکثیزی

هببحثِ

ٍایت بزد

16

هًَث

تَهَرّبی آًذٍهتز-تخوذاى-کَریَ کبرعیٌَم-عزٍیغیت-پَلیپ آًذٍعزٍیکظ

هطبلعِ هٌببع

ٍیذئَ

ّیپزپالسی عٌگفزؽیعخٌزاًی
هببحثِ

ٍایت بزد

پبیبى دٍرُ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

اهتحبى تئَری

پزٍصکتَر
کبهپیَتز

هیبى دٍرُ ٍ

اهتحبى تئَری

پزٍصکتَر

اختالالت اپیتلیَهی غیز ًٌَ پالعویبیوبریْبی صًیتبل

هطبلعِ هٌببع

ٍیذئَ

-تغییزات غیز تکثیزی

-تَهَرّب-کًَذیلَهب

اهتحبى تئَری

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ضبیعبت التْببی17

بیوبریْبی صًیتبل
هذکز

ٍیذئَ

ًٌَپالعوْبپَعتبتّ-یپزپالسیً-ذٍلی پزٍعتبتکبرعیٌَم پزٍعتبت-بیوبریْبی اًتمبل یببٌذُ اس طزیك جٌغی

اهتحبى تئَری

پزٍصکتَر
عخٌزاًی

کبهپیَتز

هببحثِ

ٍایت بزد

هطبلعِ هٌببع

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

