هؼبًٍت آهَسؽی  -هزکش هغبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
ًیوغبل تحصیلی

فزم عزح درط
ًبم درط  :پبتَلَصی اختصبصی

رؽتِ تحصیلی:

هقغغ تحصیلی داًؾجَیبى:

هحل ثزگشاری:

هذرط:

هیشاى ٍاحذٍ 4 :احذ

پشؽکی

دکتزای ػوَهی

داًؾکذُ ػلَم پشؽکی

دکتز رحیوی هقذم -دکتز
ّبؽوی -دکتز ثبثبخبًی

ّذف کلی درط :آشنایی با اتیىلىژی و پااتىژنز بیواریهای دستگاه گىارش و سیستن اداری و شناخت تغییرات هىرفىلىژیک و عولکردی در بافتها و ارگانهای هربىطو کو بو دنبال بیواری ایجاد م شىد………………………………………….
هٌبثغ اصلی درط.....................................................................................Robins and cotran pathologic basis of disease 2010 :

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیغِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

 -1ثبفت ؽٌبعی ٍریذ -ؽزیبى ٍ هَیزگ را

1

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی ػزٍقی

2

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی ػزٍقی

 -3ػَاهل خظ اتزٍاعکلزٍس را ًبم ثجزد.
 -4ثیوبری ّبی هزتجظ ثب اتزٍاعکلزٍس را

آهَسؽی

ٍسهبى

ٍدرصذ آى

ٍیذئَ

ؽزح دّذ.
 -2هزفَلَصی اتزٍاعکلزٍس را تَضیح دّذ.

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی

پزٍصکتَر
عخٌزاًی

اهتحبى تئَری

 3عبػت

هجبحثِ

هغبلؼِ هٌبثغ

پبیبى دٍرُ

تَضیح دّذ.
 -5پبتَصًش اتزٍاعکلزٍس را ؽزح دّذ.
 -1اًَاع اًَریغن ّب را تَضیح دّذ.

عخٌزاًی

 -2اًَاع تَهَرّبی ػزٍقی خَى را عجقِ ثٌذی

هجبحثِ

کٌذ.

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
پزٍصکتَر

 4عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 -3عبرکَم کبپَسی را تَضیح دّذ.

3

آؽٌبیی ثب علَلْبی عجیؼی

 -1علَلْبی عجیؼی ٍ ٍ CNSاکٌؼ اًْب ثِ

ٍاکٌؼ آًْب ثِ آعیت ،ادم،

آعیت را ؽزح دّذ.

ّ ، ICPیذرٍعفبلی،

 -2ادمّ ٍ ICP ،یذرٍعفبلی را تَضیح دّذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

ٍیذئَ

اهتحبى تئَری

 3عبػت
پزٍصکتَر

هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
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.

ثیوبری ّبی تکبهلیٍ CNS

ً -3قبیص لَلِ ػصجی ً ،بٌّجبری ّبی حفزُ

ضزثِ هغشی

خلفی ٍ  ICPرا تؾزیح کٌذ.
 -4ضزثِ هغشی ٍ ػَارض ًبؽی اس آى را
تؾزیح کٌذ.

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیغِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

 -1پبتَفیشیَلَصی ّیپَکغی  ،ایغکوی ٍ
اًفبرکت را تؾزیح کٌذ.
 -2ایغکوی گغتزدُ ٍ کبًًَی  ،خًَزیشی
داخل جوجوِ را ؽزح دّذ.
4

آؽٌبیی ثب ثیوبریْبی ػزٍقی ٍ

ً -3بٌّجبری ّبی ػزٍقی ٍ ثیوبری ّبی ًبؽی

عخٌزاًی

ػفًَت ّبی CNS

اس افشایؼ فؾبرخَى را تَضیح دّذ.

هجبحثِ

 -4هٌٌضیت چزکی حبدٍ ،یزال ،آثغِ هغش ٍ

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

پزٍصکتَر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

آهپین عبة دٍرال را ؽزح دّذ.
ًَ -5رٍ عفیلیظ ٍ ًَرٍثَلیَس را تَصیف کٌذ.
ٍ -1یضگی ّبی هٌٌگَآًغفبلیت ٍیزٍعی را
تؾزیح کٌذ.
5

آؽٌبیی ثب ػفًَت ّبی CNS

 -2آًغفبلیت ًبؽی اس ٍیزٍط ّبی هختلف را

عخٌزاًی

ٍ ثیوبری ّبی هیلیي سدا

تَضیح دّذ.

هجبحثِ

 -3ػَارض ػصجی ًبؽی اس ػفًَت  HIVرا

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
 4عبػت
پزٍصکتَر

هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

تَضیح دّذ.

 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.

، SSPE,PML -4هٌٌگَآًغفبلیت قبرچی ٍ
ثیوبری ّبی پزیَى را ؽزح دّذ.
-5اپیذهیَلَصی ،پبتَصًش ،هزفَلَصی ٍ اؽکبل
ثبلیٌی  MSرا تؾزیح کٌذ.
 -1ثیوبری ّبی دصًزاتیَ را ؽزح دادُ آًْب را
عجقِ ثٌذی کٌذ.
 -2ثیوبری ّبی دصًزاتیَ قؾز هغش را تَضیح
دّذ.
 -3ثیوبری ّبی دصًزاتیَ ّغتِ ّبی قبػذُ ای
را ؽزح دّذ.
6

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی

 -4ثیوبری ّبی دصًزاتیَ هخچِ ای ًخبػی را

عخٌزاًی

دصًزاتیَCNS

ؽزح دّذ.

هجبحثِ

 -5ثیوبری ّبی دصًزاتیَ ًَرٍى ّبی حزکتی

اهتحبى تئَری

ٍیذئَ
 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

پزٍصکتَر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

را تؾزیح کٌذ.
 -6ػَارض ػصجی کوجَد ٍیتبهیي  B12 ٍ B1را
ثیبى کٌذ.

ٍ -1یضگی ّبی تَهَرّبی هغش را ؽزح دّذ.
 -2عجقِ ثٌذی تَهَرّبی هغشی را ثیبى کٌذ.
 -3گلیَم ّب ،تَهَرّبی ًَرًٍی

7

آؽٌبیی ثب تَهَرّبی ٍ CNS

،هذٍلَثالعتَم ٍ لٌفَم هغش را تَضیح دّذ.

 ٍ PNSفبکَهبتَسّب ٍ

 -4تَهَ رّبی هتبعتبتیک ٍ عٌذرٍهْبی

عخٌزاًی

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی اػصبة

پبراًئَپالعتیک را ؽزح دّذ.

هجبحثِ

هحیغی

 -5فبکَهبتَسّب را تؼزیف کٌذ.
 -6هؾخصبت اػصبة هحیغی را ثیبى کٌذ.
 -7پبعخ اػصبة هحیغی ثِ آعیت را تؾزیح

کٌذ.

ثبلیي ثیوبر

 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

اهتحبى پبیبى
تزم

 -1آًبتَهی ٍ ثبفت ؽٌبعی هزی را ؽزح دّذ.
ً -2بٌّجبری ّبی هبدر سادی هزی را تؾخیص
دّذ.
8

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی هزی

اهتحبى تئَری

 -3ضبیؼبت اختالل حزکتی هزی را ؽزح دّذ.

عخٌزاًی

4-ػلل ًوبی ثبفت ؽٌبعی ٍ ػَارض اس ٍفبصیت

هجبحثِ

را ؽزح دّذ .
 -5ػلل  ،ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصی تَهَرّبی
هزی را تَضیح دّذ.

ثبلیي ثیوبر

 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیغِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

 -1ثبفت ؽٌبعی هؼذُ را ؽزح دّذ.
 -2فیشیَلَصی تزؽح اعیذ را ؽزح دّذ.
ً -3حَُ هحبفظت هخبعی هؼذُ در ثزاثز
اعیذ را ثذقت ؽزح دّذ.
9

کغت اعالػبت السم در هَرد
ثیوبری ّبی هؼذُ

 -4تٌگی پیلَر را تؾخیص دّذ.
 -5گبعتزیت ّب را عجقِ ثٌذی کزدُ ًقؼ
ّلیکَثبکتز در ایجبدگبعتزیت را ثذقت تَضیح

اهتحبى تئَری

عخٌزاًی
هجبحثِ

ثبلیي ثیوبر

 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

دّذ.
 -6ثیوبری پپتیک اٍلغز را تؾخیص دّذ.
 -7ػلل  ،ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصی
تَهَرّبی هؼذُ را تَضیح دّذ.
-1آًبتَهی ٍ ثبفت ؽٌبعی رٍدُ ثشرگ ٍ
کَچک را ؽزح دّذ.
 -2ثیوبری ّیز ؽجزًٍگزا اس ػالئن ثبلیٌی ٍ
ثبفت ؽٌبعی آى تؾخیص دّذ.
10

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی

 -3اًَاع کَلیت ّب را عجقِ ثٌذی کٌذ.

هبدرسادی ٍ التْبثی رٍدُ

-4ػالئن آسهبیؾگبّی عٌذرم عَء جذة را

کَچک ٍثشرگ

ؽزح دّذ.

اهتحبى تئَری

عخٌزاًی
هجبحثِ

ثبلیي ثیوبر

 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

 -5اًَاع عٌذرم ّبی عَءجذة را ثز اعبط
ثبفت ؽٌبعی آى تؾخیص دّذ.
 -6ثیوبری کزٍى ٍ کَلیت اٍلغزٍس را ؽزح
دادُ ٍ تؾخیص دّذ.

 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.

 -1اًَاع ثیوبری ّبی ایغکویک رٍدُ را ثب
هزفَلَصی آى تؾخیص دّذ.

کغت اعالػبت السم در هَرد
11

ثیوبری ّبی ػزٍقی رٍدُ ٍ
پَلیپ ّب

 -2ثیوبری ّبی دیَرتیکَلی رٍدُ را تَضیح
دّذ.

عخٌزاًی

 -3تَدُ ّبی رٍدُ کَچک را عجقِ ثٌذی

هجبحثِ

اهتحبى

ٍیذئَ
 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

پزٍصکتَر

هیبى دٍرُ ٍ
پبیبى دٍرُ

کٌذ.
 -4اًَاع پَلیپ ّبی رٍدُ را ؽزح دادُ ٍ
ارتجبط آًْب ثب عزعبى رٍدُ را تَضیح دّذ.
-1ػلت  ،هزفَلَصی ٍ ػالئن ثبلیٌی کبرعیٌَم
رٍدُ ثشرگ را ؽزح دّذ.
 -2ػالئن ثبلیٌی ٍ ثبفت ؽٌبعی تَهَرّبی
12

آؽٌبیی ثب عزعبى ّبی رٍدُ
ثشرگ ٍ ثیوبری ّبی آپبًذیظ

کبرعیٌَئیذ را ؽزح دّذ.
 staging -3عزعبى ّبی رٍدُ ثشرگ را
ؽزح دّذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

اهتحبى

کبهپیَتز

 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

پبیبى دٍرُ

 -4لٌفَم ّبی دعتگبُ گَارػ را ؽزح دّذ.
 -5ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصی آپبًذیغت را
تَضیح دّذ.
 -1ثبفت ؽٌبعی کجذ را ؽزح دّذ.
 -2پبعخ ػوَهی کجذ در اثز آعیت ثِ آى را
13

آؽٌبیی ثب کجذ ٍ ثیوبری ّبی
کلغتبس ٍ یزقبى

عجقِ ثٌذی کٌذ.
ً -3حَُ تؾکیل صفزا در کجذ را تَضیح دّذ.
 -4ػلل یزقبى را عجقِ ثٌذی کٌذ.
 -5ػلل  ،ػالئن آسهبیؾگبّی ٍ هزفَلَصی
کلغتبس را ؽزح دّذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 3عبػت

هغبلؼِ هٌبثغ

هزحلِ ای ٍ
آسهَى پبیبًی

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیغِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

ً -1برعبیی کجذ را تؾخیص دّذ.
 -2ػلل  ،ػالئن آسهبیؾگبّی ٍ هزفَلَصی
عیزٍس را تَضیح دّذ.
14

آؽٌبیی ثب عیزٍس ٍ ّپبتیت

 -3ػلل فؾبرخَى پَرت را عجقِ ثٌذی کتذ.

عخٌزاًی

ٍ -4یضگی ّبی ٍیزٍط ّبی ّپبتیت ً ،حَُ

هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

اًتقبل ٍ ثیوبری سایی آًْب را تَضیح دّذ.
 -5اًَاع ّپبتیت ّب را اس ػالئن آسهبیؾگبّی
آًْب تؾخیص دّذ
 -1عٌذرم ّبی ثبلیٌی اًَاع ّپبتیت ّب را
ؽزح دّذ.
ّ -2پبتیت هشهي را اس ّپبتیت حبد تؾخیص
15

آؽٌبیی ثب اًَاع ّپبتیت ّب ٍ
ثیوبری الکلی کجذ

دّذ.
 -3ػالئن آسهبیؾگبّی ّپبتیت اتَایویَى را
ؽزح دّذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 3عبػت

هغبلؼِ قجل
تذریظ

هزحلِ ای

 -4آعیت ّبی کجذ در اثز دارٍّب ٍعوَم را
عجقِ ثٌذی کٌذ.
 -5ثیوبری الکلی کجذ را تَضیح دّذ.

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی
16

هبدرسادی هتبثَلیغن کجذی ٍ
ثیوبری ّبی هجبری صفزاٍی
داخل کجذی

 -1ثیوبری ّوَکزٍهبتَس را ؽزح دّذ.
 -2هزفَلَصی ٍ تغییزات آسهبیؾگبّی
ٍیلغَى را تَضیح دّذ.
 -3ػَارض ثیوبری کوجَد آًتی تزیپغیي را

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

ؽزح دّذ.
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-4عیزٍس صفزاٍی ثبًَیِ اس اٍلیِ را تؾخیص
دّذ.
 -5هزفَلَصی کالًضیت اعکلزٍساًت اٍلیِ را
ؽزح دّذ.
 -6کیغت ّبی کجذ را عجقِ ثٌذی کٌذ.
 -1عٌذرم ثَدکیبری ٍ احتقبى غیزفؼبل کجذی
را ؽزح دّذ.
 -2ػلل ٍ هزفَلَصی پلیَس کجذی را تَضیح
دّذ.

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی اختالل
17

دٌّذُ جزیبى خَى کجذ
ثیوبری ّبی کجذی هزتجظ ثب
حبهلگی ٍ اختالالت تَهَر هبًٌذ

 -3پزُ اکالهپغی ٍ اکالهپغی را تؼزیف کزدُ
 ،ػالئن ٍ هزفَلَصی آًْب را ؽزح دّذ.
 -4ػالئن ٍ هزفَلَصی کجذ چزة حبهلگی را
ؽزح دادّف ػَارض کلغتبس داخل کجذی

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

حبهلگی را تَضیح دّذ.
 -5اًَاع تَدُ ّبی کجذی را عجقِ ثٌذی
کزدُ ،تَهَرّبی ثذخین را ًبم ثجزد.
 -6ػلل ٍ هزفَلَصی کبرعیٌَم اٍلیِ کجذ را
ؽزح دّذ.
 -1ؽکل گیزی ٍ دٍثبرُ ؽکل گیزی اعتخَاى
را ؽزح دّذ.
 -2اًَاع اختالالت کَّیکَّظ اعتخَاى ٍ

آؽٌبیی ثب ؽکل گیزی
18

اعتخَاًی اختالالت تکبهلی ٍ

ػالئن ثبلیٌی آًْب را تَضیح دّذ.
 -3ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصی ثیوبری

عخٌزاًی

ًبٌّجبری ّبی هتبثَلیغن کالصى

اعتئَصًشایوپزفلتب ٍ اعتئَپزٍس راتَضیح دّذ.

هجبحثِ

ئ اعتئَکالعت ثیوبری پبصُ

 -4ػلت ،ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصیکی ثیوبری
اعتئَپَرس را تَضیح دّذ.
 -5ػلت  ،هزاحل  ،پبتَصًش  ،ػالئن ثبلیٌی ٍ
هزفَلَصیکی ثیوبری پبصُ را تَضیح دّذ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیغِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

 -1ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصی ّیپز
پبراتیزٍئیذیغن را تَصیف کٌذ.
 -2ػلل ٍ ػالئن ثبلیٌی ٍ آسهبیؾگبّی
ٍهزفَلَصیکی اعتئَدیغتزًٍی کلیَی را ؽزح

19

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی ّوزاُ ثب

دّذ.

ّوَعتبس ٍ ًبٌّجبری هَاد

 -3ػلل  ،هزفَلَصی ،عیزثبلیٌی ٍ ػَارض

عخٌزاًی

هؼذًی ٍ ػفًَت ّبی اعتخَاى

اعتئَهیلیت چزکی را تَضیح دّذ.

هجبحثِ

تَهَرّبی اعتخَاى عبس

 -4ػلل  ،هزفَلَصی ،عیزثبلیٌی ٍ ػَارض

کبهپیَتز

 3عبػت

هغبلؼِ قجل

تکَیٌی ٍ

تذریظ

پبیبًی

اعتئَهیلیت علی ٍ عیفلیظ را ؽزح دّذ.
 -5اًَاع تَهَرّبی خَػ خین اعتخَاى عبس
ٍ ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصیکی آًْب را تَضیح
دّذ
 -1ػالئن ثبلیٌی ،هزفَلَصی ٍ رادیَگزافی
اعتئَکٌذرٍم ،کٌذرٍثالعتَم کٌذرٍهیکغَئیذ

20

آؽٌبیی ثب تَهَرّبی ثذخین

فیجزٍهب ٍ کٌذرٍعبرکَم را تَضیح دّذ.

اعتخَاى عبس ،تَهَرّبی تَلیذ

 -2ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصی فیجزٍم

کٌٌذُ غضزٍف ،تَهَرّبی

غیزاعتخَاى عبسً ،قص فیجزٍی کَرتکظ

فیجزٍس ٍ تَهَرّبی هتفزقِ

،دیغپالسی فیجزٍ ٍ فیجزٍعبرکَم را ؽزح دّذ.

اعتخَاى

 -3ػلت  ،ػالئن ثبلیٌی ،هزفَلَصی ٍ درهبى

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

پبیبًی

عبرکَم یٍَیٌگ را تَصیف کٌذ.
 -4اپیذهیَلَصی ،هزفَلَصی ،عیزثبلیٌی ٍ
 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.

رادیَگزافی تَهَر علَل صاًت را تَضیح دّذ.
 -5ثیوبری ّبی هتبعتبتیک اعتخَاى را
تَضیح دّذ.
 -1پبتَصًش ،هزفَلَصی ٍ ػالئن ثبلیٌی
21

ػفًَت ّبی تٌبعلی سًبى ٍ
ثیوبری ّبی ٍٍلَ

ًَرٍپبتی ّبی التْبثی را ؽزح دّذ.
 -2ػالئن ثبلیٌی ٍ ػلل ػفًَت ّبی تٌبعلی را
ثیبى کٌذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

 -3ثیوبری ّبی ٍٍلَ را ؽزح دّذ

ً -1ب ٌّجبری ّبی هبدر سادی ٍ
تَهَرّبی ٍاصى را ؽزح دّذ.
 -2عزٍعیت حبد ٍ هشهي ،پَلیپ ٍ CIN
را تَضیح دّذ.
 -3پبتَصًش ،اپیذهیَلَصی ٍ هزفَلَصی
22

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی ٍاصى ،
عزٍیکظ ،آًذٍهتز ٍ هیَهتز

عزعبى عزٍیکظ را تؾزیح کٌذ.
-4هزفَلَصی  ،ػالئن ٍ ػلل آًذٍهتزیت،
آدًَهیَس ٍ آًذٍهتزیَس را ؽزح دّذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

 -5اتیَلَصی ،پبتَصًش ،هزفَلَصی ٍ عیز
ثبلیٌی پَلیپّ،یپزپالسی ٍ کبرعیٌَم
آًذٍهتز را تؾزیح کٌذ.
 -6اپیذهیَلَصی ،هزفَلَصی ٍ عیزثبلیٌی
لیَهیَم ٍ لیَهیَعبرکَم را ؽزح دّذ
 -1اًَاع کیغت ّبی تخوذاى را ؽزح
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آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی
تخوذاى ،جفت ٍ ثبرداری

دادُ تَهَرّب را عجقِ ثٌذی کٌذ.
 -2عیزثبلیٌی  ،پبتَصًش ٍ هزفَلَصی ٍ
پیؼ آگْی تَهَرّبی عزٍس  ،هَعیٌَط ٍ
آًذٍهتزیَئیذ را تؾزیح کٌذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

-3هؾخصبت ثبلیٌی ٍ هزفَلَصی
تزاتَم،دیظ صرهیٌَم ،گزاًَلَساعل
تَهَراتکَم ٍ فیجزٍم را ثیبى کٌذ.
 -4عقظ خَدثخَد ٍ ثبرداری ًبثجب را
تؾزیح کٌذ.
 -5پبتَصًش ،هزفَلَصی ٍ ػالئن ثبلیٌی
تَکغوی حبهلگی را ثیبى کٌذ.
 -6پبتَصًش ،هزفَلَصی ٍ ػالئن ثبلیٌی
 GTDرا تؾزیح کٌذ.

 -1اختالالت تکبهل پغتبى را تَضیح دّذ.
 -2ضبیؼبت التْبثی پغتبى را عجقِ ثٌذی
کٌذ.
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آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی غیز
تَهَرال پغتبى

 -3ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصیک ضبیؼبت
التْبثی را تَضیح دّذ.
 -4ػالئن ثبلیٌی ٍ هزفَلَصیک اًَاع
تغییزات فیجز را تَضیح دّذ.
 -5ثیوبری ّبی تکثیزی پغتبى را ؽزح
دّذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

آسهَى پبیبًی

ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیغِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،ػبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

آهَسؽی

ٍسهبى

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

 -1اًَاع تَهَرّبی خَػ خین  ،ػالئن ثبلیٌی
 ،رادیَگزافی ٍ هزفَلَصی تَهَرّبی پغتبى
را تَضیح دّذ.
 -2اًَاع تَهَرّبی ثذخین پغتبى را عجقِ
25

آؽٌبیی ثب ضبیؼبت تَهَرال
پغتبى  ،ضبیؼبت پغتبى هزد

ثٌذی ًوبیذ.
 -3ػَاهل هغبػذ کٌٌذُ،ػالئن ثبلیٌی ٍ
هزفَلَصی  ،عیزثبلیٌی ٍ هزحلِ ثٌذی

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 3عبػت

هغبلؼِ قجل

تکَیٌی ٍ

تذریظ

پبیبًی

تَهَرّبی ثذخین پغتبى را تَضیح دّذ.
-4ػلل  ،ػالئن ٍ هزفَلَصیکی صًیکَهبعتی
در هزد را تَضیح دّذ.
 -5کبرعیٌَم در پغتبى هزد را ؽزح دّذ.
 -1ثبفت ؽٌبعی ثیضِ را تَضیح دّذ.
-2اًَاع ًبٌّجبری ّبی هبدر سادی را ًبم
ثجزد.
 -3ػَارض کزیپیتَرکیذیغن را ؽزح دّذ.
26

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی دعتگبُ
تٌبعلی هزداى

 -4تَهَرّبی ثیضِ را عجقِ ثٌذی کزدُ ،
ثبفت ؽٌبعی ٍ ػالئن ثبلیٌی اًَاع تَهَرّبی
ثیضِ را ؽزح دّذ.

عخٌزاًی
هجبحثِ

کبهپیَتز

 4عبػت

هغبلؼِ قجل

هزحلِ ای ٍ

تذریظ

پبیبًی

 -5ثبفت ؽٌبعی پزٍعتبت عجیؼی  ،پزٍعتبت
حبد ٍ هشهي را ؽزح دّذ.
 -6هزفَلَصی ٍ BPHعزعبى پزٍعتبت را
ؽزح دّذ.
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