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 پسضکی / هرکسداًطکذُ

 ػلَم تطریحگرٍُ آهَزضی: 

  Course Plan دٍرُدرس طرح 

 هطخصبت فراگیراى هطخصبت درس

 پیطاپعقىیزاًكىسُ   داًطکذُ/ هرکس آهَزضی درهبًی: 2 تكطیح ػٌَاى ٍاحذ درسی:

        رادیولوژی رضتِ تحصیلی:     اذتصبصی ًَع ٍاحذ درسی:

 قٌبؾیوبض هطقغ تحصیلی: :کبرٍرزی :کبرآهَزی 0.5.:لیػو 1.5  :ًظری تؼذاد ٍاحذ

 سبیر کبرٍرز کبرآهَز ترم تحصیلی :کبرٍرزی :کبرآهَزی 17  :ػولی 26 :ًظری تؼذاد سبػت       

    تطم اٍل  ًیبز:   پیص کذ درس:

 :سبیر :سبیر

 هطخصبت هسؤل درس

 ػلَم تكطیحی رضتِ تحصیلی: هحوس جَاز فطیسًٍیزوتط  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 اؾتبزیبض رتبِ ػلوی: زوتطی ترصصی ػلَم تكطیح هقطغ تحصیلی:

 fredoni_javad@yahoo.com پست الکترًٍیک: 09119413677 ضوبرُ توبس:

 ػلَم تكطیح زاًكىسُ پعقىی زپبضتوبى هحل کبر:

 هحوس جَاز فطیسًٍیزوتط (:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس)هذرسبى

 ببزًگری بر اسبس ًیبز جبهؼِ: تبریخ تذٍیي طرح درس: ًحَُ برگساری دٍرُ:

قوبضُ جلؿبت ثبظًگطی قسُ: تبضید 06/06/98 تطویجی هجبظی حضَضی 

 اّذاف آهَزضی 



2 
 

:ّذف کلی  

ٍ آًْب ٍجَزی فلؿفِ ٍ ػلل ، اًؿبى تٌِ ًبحیِ طجیؼی ؾبذتبض ثب فطاگیطاى آقٌبیی هٌظَض ثِ زضؼ ایي        ثط آًْب لهتمبث تبثیطات ٍ هَلؼیت 

گطزز. هی اضائِ زاضز آًْب ثب هؿتمین اضتجبط وِ ًبٌّجبضیْبیی ٍ ثیوبضیْب ّوچٌیي ٍ یىسیگط                                                

 اّساف

 :)زض پبیبى ثطًبهِ آهَظقی، اًتظبض هی ضٍز فطاگیط)اى( لبزض ثبقٌس: اّذاف اختصبصی )رفتبری 

 :حیطِ ضٌبختی 

 ْطُ ّبی ؾیٌِ ای، ووطی، ؾبوطٍم ٍ وَوؿیىؽ ضا تَضیح زّس ٍیػگی ّبی ه. 

 اًحٌبّبی ؾتَى فمطات ضا ثب ضؾن قىل ثیبى وٌس. 

 ثرف ّبی هرتلف اؾترَاى ّیپ ضا تَضیح زّس. 

 .ٍیػگی ّبی زًسُ ّبی وبشة ٍ حمیمی ضا شوط وٌس 

  ثرف ّبی هرتلف اؾترَاى جٌبؽ ٍ ظاٍیِ اؾتطًبل ضا ثیبى وٌس. 

 لفؿِ ؾیٌِ ٍ ؾتَى فمطات ضا تَضیح زّس هفبصل ٍ ضثبط ّبی. 

 اتصبل،ػولىطز ٍ ػصت گیطی ػضالت اوؿتطیٌؿیه ٍ ایٌتطیٌؿیه تَضاوؽ ضا ثیبى وٌس. 

 اتصبل،ػولىطز ٍ ػصت گیطی زیبفطاگن ضا قطح زّس. 

 .ؾَضاخ ّبی زیبفطاگوی ٍ ػٌبصطی وِ اظ آى ػجَض هی وٌٌس ضا ثیبى وٌس 

 طح زّسطجمِ ثٌسی ػضالت ًبحیِ ذلفی تٌِ ضا ق . 

 اتصبل،ػولىطز ٍ ػصت گیطی ػضالت ًبحیِ ذلفی تٌِ ثیبى وٌس. 

 قطیبى ّبی تغصیِ وٌٌسُ ٍ زضًبغ ٍضیسی جساض تَضاوؽ ضا تَضیح زّس. 

 اػصبة ٍ ػطٍق ثیي زًسُ ای ٍ اًكؼبثبت آًطا تَضیح زّس. 

 هَلؼیت،حسٍز ٍ هحتَیبت هسیبؾتیٌَم فَلبًی،لساهی، هیبًی ٍ ذلفی ضا تَضیح زّس. 

 ِّبی پلَضا ضا ًبم ثجطز الی. 

   پلَضای جساضی ضا قطح زّسثركْبی هرتلف. 

 ثي ثؿت ّب ٍ ػطٍق ٍ اػصبة پلَضا ضا تَضیح زّس. 

 زّس تَضیح ضا ٍ اثؼبز ًبی ؾبذتوبى. 

 هجبٍضت ؾیٌِ ای ًبی ضا قطح زّس. 

 ػطٍق ٍ اػصبة ًبی ضا ًبم ثجطز. 

 تفبٍت ثطًٍىَؼ ّبی چپ ٍ ضاؾت ضا تَضیح زّس. 

 یطی ػٌبصط تكىیل زٌّسُ پبیِ ضیَی ضا قطح زّس. تطتیت لطاضگ 

 ولیبت،اثؼبز ٍ ٍظى ضیِ ّب ضا قطح زّس. 

 .قیبض ّب، ؾطَح ٍ وٌبضُ ّبی ضیِ ّب ضا ثیبى وٌس 

 هجبٍضت ؾطَح هرتلف ضیِ ّبضا تَضیح زّس. 

 ػطٍق ٍ اػصبة ضیِ ّبضا شوط وٌس. 

 ضا تَضیح زّس. الیِ ّبی هرتلف پطیىبضز ضا ًبم ثطزُ ٍ ثي ثؿت ّبی هبیل ٍ ػطضی  

 .ػطٍق ٍ اػصبة پطیىبضز ضا ثیبى وٌس 

 ولیبت، اثؼبز ٍ ٍظى للت ضا تَضیح زّس. 
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 ؾطَح، وٌبضُ ّب ٍ قیبض ّبی للجی ضا قطح زّس. 

 ػٌبصط تكىیل زٌّسُ ؾطَح هرتلف للت ضا ثیبى وٌس. 

  ٍیػگی ّبی ّط یه اظحفطات للت ضا شوط وٌس. 

  ا تَضیح زّس.جبیگبُ اؾىلت للجی ٍ ؾیؿتن ّسایتی للت ض 

 .ؾبذتوبى ٍ طَل هطی ضا شوط وٌس 

 هجبٍضات هطی ضا قطح زّس. 

  .تٌگی ّبی هطی ضا شوط وٌس. 

 ًحَُ تكىیل ٍضیس ّبی آظیگَؼ ضا تَضیح زّس. 

 .هٌكب، هؿیط ٍ همصس هجطای تَضاؾیه ضا قطح زازُ ٍ ػمسُ ّبی  لٌفبٍی لفؿِ ؾیٌِ ضا ًبم ثجطز 

  ؾوت ٍ چپ ضا تَضیح زّس.هؿیط ٍ هجبٍضت اػصبة فطًیه ٍ ٍاي زض 

 .هٌكب ٍ هؿیط اػصبة اؾپالًىٌیه ضا ثیبى وٌس 

 .قجىِ ّبی ػصجی للجی ٍ ضیَی ضا تَضیح زّس 

 .فبؾیب ّبی ؾطحی ٍ ػومی قىن ضا تَضیح زّس 

  قىن ضا تَضیح زّس.ٍ ذلفی هٌكب، ػولىطز ٍ ػصت گیطی ػضالت لساهی ٍ ططفی 

 .هكتمبت ّط یه اظ ػضالت ضا قطح زّس 

 ٌبصط قىن ًؿجت ثِ هْطُ ّب ضا تب حس اهىبى ثیبى وٌس.هَلؼیت ػ 

 .ًَاحی ًِ گبًِ قىن ضا ًبم ثطزُ ٍ هحتَیبت ّط یه اظ ًَاحی ًِ گبًِ ضا شوط ًوبیس 

 .وبًبل ایٌگَیٌبل ضا تؼطیف وطزُ ٍ ػٌبصط تكىیل زٌّسُ آى ضا تَضیح زّس 

 .حلمِ ایٌگَیٌبل ؾطحی ٍ ػومی ایٌگَیٌبل ضا تَضیح زّس 

 صیِ وٌٌسُ قىن ٍ زضًبغٍضیسی ٍ لٌفبٍی قىن ضا قطح زّس.قطیبى ّبی تغ 

 .اػصبة حؿی ٍ حطوتی قىن ضا ثیبى وٌس 

 .قبذِ قجىِ ووطی ًبم ثطزُ ٍ ًحَُ تَظیغ آًْب ضا قطح زّس 

 .الیِ ّبی صفبق ضا ًبم ثطزُ ٍ ؾپؽ ّطیه ضا تَضیح زّس 

 .تغصیِ ذًَی ٍ ػصت گیطی الیِ ّبی صفبلی ضا قطح زّس 

 ثعضي ضا قطح زّس. حفطُ صفبلی وَچه ٍ 

 .فضب ّبی اذتصبصی صفبلی ٍ ثي ثؿت ّبی صفبلی ٍ اّویت آًْب ضا شوط ًوبیس 

 .قطٍع، پبیبى ٍ هجبٍضت هطی قىوی ضا تَضیح زّس 

 .ؾطَح ٍ لؿوت ّبی هرتلف هؼسُ ضا شوط ًوبیس 

 .هجبٍضات هؼسُ ضا ًبم ثجطز 

 ثعضي هؼسُ ضا تَضیح زّس. قبذِ ّبی قطیبًی تكىیل زٌّسُ لَؼ ّبی قطیبًی اًحٌب ّبی وَچه ٍ 

  .قبذِ ّبی هؼسی ػصت ٍاي چپ ٍ ضاؾت ضا ًبم ثجطز 

 .لؿوت ّبی هرتلف زئَزًَم ضا ًبم ثجطز 

 .قطٍع ٍ پبیبى لؿوتْبی هرتلف زئَزًَم ضا ثبظگَ وٌس 

 .هجبٍضت ّبی ّط وسام اظ لؿوت ّبی زئَزًَم ضا شوط وٌس 

 .قبذِ ّبی قطیبًی زئَزًَم ضا شوط وٌس 

 ى ّط وسام اظ لؿوت ّبی ضٍزُ وَچه ضا شوط وٌس.قطٍع ٍ پبیب 

 .تفبٍت ّبی ؾبذتبضی غغًَم ٍ ایلئَم ضا تَضیح زّس 

 .تفبٍت ّبی هعاًتط غغًَم ٍ ایلئَم ضا تَضیح زّس 

 .لؿوت ّبی هرتلف ضٍزُ ثعضي ضا ًبم ثجطز 
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 .قطٍع ٍ پبیبى ّط وسام اظ لؿوت ّبی ضٍزُ ثعضي ضا شوط وٌس 

  ضٍزُ ثعضي ضا قطح زّس.هجبٍضت ّط وسام اظ ثرف ّبی 

 .قبذِ ّبی قطیبًی هعاًتطیه فَلبًی ٍ تحتبًی ضا تَضیح زّس 

 .غسز ٍاثؿتِ ثِ لَلِ گَاضـ ضا ًبم ثجطز 

 ولیبت، اثؼبز ٍ ٍظى وجس ضا تَضیح زّس. 

 .ؾطَح، وٌبضُ ّبی وجس ضا شوط وٌس 

 .هجبٍضت ّبی ؾطَح وجس ضا قطح زّس 

 .تطتیت ػٌبصط ًبف وجس ضا ًبم ثجطز 

 طا ٍ هجبضی صفطاٍی ضا قطح زّس.ویؿِ صف 

 .لؿوت ّبی هرتلف پبًىطاؼ ضا شوط ًوبیس 

 .هجبٍضت لؿوت ّبی هرتلف پبًىطاؼ ضا ثیبى وٌس 

 .ؾطَح، هجبٍضات ٍ ًبف طحبل ضا تَضیح زّس 

 .ًحَُ قىل گیطی ؾیؿتن ػصجی ذَزوبض قىن ضا ثیبى وٌس 

 .هٌبطك تبهیي ؾوپبتیه ٍ پبضاؾوپبتیه ضا ثبظگَ وٌس 

 لؿوت ّبی هرتلف قىن ضا ًبم ثطزُ ٍ ًحَُ زضًبغ لٌَاٍی آى ضا تَضیح زّس. غسز لٌفبٍی 

 .ططظ تكىیل ویؿِ لٌفی ثعضي ٍ هجطای تَضاؾیه ضا قطح زّس 

  .ؾطَح ٍ هجبٍضات ولیِ ضا قطح زّس 

 .ثرف ّبی هرتلف ولیِ ضا تَضیح زّس 

 .تطتیت ػٌبصط ًبف ولیِ ضا ًبم ثجطز 

  ٍ ُهجبٍضات لؿوت ّبی هرتلف آى ضا قطح زّس.لؿوت ّبی هرتلف حبلت ضا ًبم ثطز 

 .اًَاع لگي ضا تَضیح زازُ ٍ تفبٍت ّبی آى ضا قطح زّس 

 .ًحَُ اًساظُ گیطی ثط ضٍی ضا تَضیح زازُ ٍ الطبض لبثل اًساظُ گیطی ضا ًبم ثجطز 

 .فبؾیبی جساضی ٍ احكبیی لگي ضا تَضیح زّس 

 .ػولىطز ٍ ػصت گیطی ػضالت لگي ضا تَضیح زّس 

 تغصیِ وٌٌسُ جساض ٍ احكبء لگي ضا ًبم ثجطز. قطیبى ّبی 

 جساض ٍ احكبء لگي ضا تَضیح زّس. ٍ لٌفی زضغًبظ ٍضیسی 

 .قىل گیطی ػصجی ذبجی ٍ زًجبلچِ ای ضا تَضیح زّس 

 .قىل گیطی ٍ تَظیغ قیىِ ػصجی ذَزوبض لگي ضا تَضیح زّس 

 .احكبء لگي ضا ًبم ثجطز 

 .ؾطَح ٍ وٌبضُ ّبی هثبًِ ضا ًبم ثجطز 

 ات هثبًِ ضا قطح زّس.هجبٍض 

 .ًحَُ چؿجٌسگی صفبق ثط ضٍی هثبًِ ضا تَضیح زّس 

 .لؿوت ّبی هرتلف پیكبثطاُ زض ظى ٍ هطز ًبم ثطزُ ٍ هجبٍضات ّط لؿوت ضا قطح زّس 

 .غسز پیكبثطاّی زض ّط زٍ جٌؽ ضا تَضیح زّس 

 .قطٍع ٍپبیبى ضاؾت ضٍزُ ضا شوط ًوبیس 

  تَضیح زّس.ًحَُ چؿجٌسگی صفبق ثط ضٍی ضاؾت ضٍزُ ضا 

 .وبًبل آًبل ضا قطح زّس 

 .اؾفٌگتط زاذلی ٍ ذبضجی وبًبل آًبل ضا قطح زّس 

 .آًبؾتَهَظّبی ٍضیسی ٍ قطیبًی زض هٌطمِ ضاؾت ضٍزُ ٍ وبًبل آًبل ضا قطح زّس 
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 ضا ًبم ثجطز. ظى لؿوت ّبی هرتلف زؾتگبُ تٌبؾلی زاذلی ٍ ذبضجی 

 .ؾطَح ٍ وٌبضُ ّبی تروساى ضا قطح زّس 

 رتلف لَلِ ضحوی ضا ًبم ثجطز.لؿوت ّبی ه 

 .ضثبط ّبی اططاف تروسام ٍ لَلِ ضحوی ضا شوط وٌس 

 .لؿوت ّبی هرتلف ضحن ضا ثیبى وٌس 

 .ضثبط ّبی ًگْساضًسُ ضحن ضا شوط وٌس 

 .ؾبذتوبى ٍاغى ضا تَضیح زّس 

 .ًحَُ اتصبل صفبق ثط ضٍی ضحن ٍ ٍاغى ضا قطح زّس 

 .ثي ثؿت ّبی صفبلی ضا زض ًبحیِ لگي قطح زّس 

 .لؿوت ّبی هرتلف زؾتگبُ تٌبؾلی زاذلی ٍ ذبضجی هطز ضا ًبم ثجطز 

 .الیِ ّبی ویؿِ ثیضِ ضا قطح زّس 

  .الیِ ّبی پَقكی ثیضِ تَضیح زّس 

 .اثتسا، اًتْب ٍ هؿیط هجطای هٌی ثط ضا ثبظگَ وٌس 

 .ویؿِ هٌَی ضا تَضیح زّس 

 .ثرف ّبی هرتلف پطٍؾتبت ٍ هجبٍضات آى ضا تَضیح زّس 

 ٌئَم ضا ًبم ثجطز.الیِ ّبی پطی 

 .ػضالت ؾطحی ٍ ػومی پطیٌئَم ضا ًبم ثطزُ ٍػولىطزاًْب ضا تَضیح زّس 

 .هحتَیبت فضبی پطیٌئَم ؾطحی ٍ ػومی ضا قطح زّس 

 .ػصت پَزًسال ٍ قبذِ ّبی اى ضا قطح زّس 

 .قبذِ ّبی قطیبى پَزًسال زاذلی پطیٌِ ضا قطح زّس  

 

 :حیطِ ػبطفی 

 ط ٍ اضتجبطبت چكوی  ًؿجت ثِ هَضَػبت هرتلف زض طَل تطم تَجِ ًكبى زّس.زض هطاحل هرتلف تسضیؽ ثب حطوبت ؾ 

 .زض ثحث ّبی گطٍّی قطوت وٌس 

 .ّوىالؾی ّبی ذَز ضا ًؿجت ثِ ضػبیت لَاًیي ؾبلي تكطیح ٍ هَالغ تكَیك ٍ تطغیت وٌس 

     ٍ ِؾبظهبى زّی وٌس.ی ثؼسی ثطای زضن ثْتط ثیوبضی ّب زض تطم ّبًیطٍی اًگیعقی ذَز ػالل 

 ِحرکتیهْبرتی   حیط: 

 َثگیطز ثىبض ضا( هَالغ ؾبلي) آًبتَهی آظهبیكگبُ زض ذَز فطزی حفبظت ثِ هطثَط ًىبت ثبیس زاًكج. 

  َوٌس اجطا ضا( هَالغ ؾبلي)آًبتَهی آظهبیكگبُ زض وبض همطضات ثِ هطثَط ًىبت ثبیس زاًكج. 

 زّس ًكبى ضا ای هٌطمِ اًبتَهی  هَالغ ی ضٍ ثط ًوبیف ثب. 

 زّس ًكبى ٍ ًوَزُ ثطضؾی اؾىلت ضٍی ثط ضا تٌِ  ثٌسی اؾترَاى  تَپَگطافیه تلفهر ًَاحی. 

  ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس. تٌِػضالت لؿوت ّبی هرتلف 

 .لؿوت ّبی هرتلف ؾیؿتن تٌفؿی ضا ثط ضٍی هَ الغ ًكبى زّس 

 ًكبى زّس. لؿوت ّبی هرتلف للت، جبیگبُ للت، هكرصبت ذبضجی للت ٍ ػطٍق وطًٍط ضا ثط ضٍی هَالغ 

  ّوچٌیي ثتَاًس ًحَُ تكىیل ٍضیس اجَف فَلبًی ٍ تحتابًی ضا ثاط ضٍی هاَالغ ًكابى      ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس. تٌِػطٍق هرتلف ٍ

 .زّس

 .لؿوت ّبی هرتلف زؾتگبُ گَاضـ ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس 
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 .جبیگیطی احكبء هرتلف ثط ضٍی ًَاحی ًِ گبًِ قىن ضا ًكبى زّس 

 بت وجس، ویؿِ صفطا ٍ پبًىطاؼ ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس.هَلؼیت ٍ هكرص 

 .هَلؼیت ٍهكرصبت ولیِ، حبلت، هثبًِ ٍ پیكبثطاُ ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس 

 ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس. تٌِ لؿوت ّبی هرتلف زؾتگبُ لٌفبٍی 

  ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس. ؾیؿتن تٌبؾلی ظى ٍ هطزلؿوت ّبی هرتلف 

 كرصبت لؿوت ّبی هرتلف ؾیؿتن تٌبؾلی زض ظى ٍ هطز ضا ثط ضٍی هَالغ ًكبى زّس.هَلؼیت ٍ ه 

 رٍش ّبی تذریس:

                                               وبضگبُ آهَظقی                                            ًوبیف ػولی                                                           ایفبی ًمف                                                                         ثحث گطٍّی                                                  پطؾف ٍ پبؾد                                                         ؾرٌطاًی

                             Bedside teaching                      ؾبظی قسُ      قجیِ  ثیوبض                 

    ) ثٌَیؿیس(:                                         ؾبیط 

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَزضی:

 هَالغ  –وبهپیَتط  – ٍایت ثَضز -اؾالیس   –ٍیسیَ پطٍغوتَض 

 تجبرة یبدگیری )حیي تذریس(:

 ثطضؾی ضؼف ٍ هْبضت ّبی ضٍـ تسضیؽ ٍ اضتجبط ثب زاًكجَیبى

 ضَابط آهَزضی ٍ سیبست ّبی هذرس

 ٍ ضػبیت اذالق حضَض هٌظن زض والؼ ّب  اًتظبرات:

 ٍضٍز ٍ ذطٍج اظ والؼ زض هَاضز ضطٍضی ---غیجت زض صَضت اضططاض    :هجبزّب

  ٍضٍز ًَقیسًی ٍ ذَضاوی زض والؼ –هىبلوِ تلفٌی ٍ اؾتفبزُ اظ هَثبیل   ْب:هحذٍدیت

 (:/ببلیٌی/ػرصِّبی ایوٌی )درٍس ػولی/آزهبیطگبّیتَصیِ

  حضَض هٌظن  ٍ ؾط ٍلت  زض والؼ –ػسم هىبلوِ ثب تلفي ّوطاُ  –اؾتفبزُ اظ ضٍپَـ پعقىی 

 فْرست هٌببغ درسی:

  زادي و ٌمکارانآواتومی تىً گری ترجمً دکتر حسه 

 ووروآواتومی ریچارد اسىل 

  اطلؽ ًتط  ٍ ظٍثَتب   ---ووىی 

 رٍش ارزیببی:



7 
 

 هطبّذُ ػولکرد

 )چک لیست( 

 هصبحبِ 

 ) ضفبّی(
 آزهَى کتبی

------ --------- 

 ػیٌی تطریحی

جَاة 

 کَتبُ
   گعیٌِ ای 4تؿتی  

  ًورُ(: 02ببرم بٌذی ًورُ ) از 

  ٍ پطؾف ٍ پبؾد والؾیحضَض زض والؼ زضصس اهتحبى  30تحبى پبیبى تطم ٍ زض صس اه 70ًظطی اًبتَهی 

  20اظ   ًوطُ اًبتَهی ػولی

 اهتحبى پبیبى تطم ػولی

 

 : اًجبم تکبلیف ػولی ٍ پرٍشُ :هطبرکت کالسی : حضَر ٍ غیبة کالسی

  :کَئیس

 

 :اهتحبى هیبى ترم

  

 : اهتحبى پبیبى ترم

41 

    :سبیر هَارد

 

 تئَری  ی ارائِ برًبهِ:جذٍل زهبً

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

هذرس 

 )هذرسبى( 

فطیسًٍیزوتط  ٍاغُ ّب، صفحبت، هحَضّب ٍ ٍضؼیت آًبتَهیىی ثسى پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی  1  

پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی 2 فطیسًٍیزوتط  اؾىلت هحَضی ًبحیِ تٌِ )هْطُ ّب(   

پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی  3 فطیسًٍیزوتط  اؾىلت هحَضی ًبحیِ تٌِ )زًسُ ّب، اؾتطًَم ٍ هفبصل(   

پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی  4 فطیسًٍیزوتط  ػضالت لفؿِ صسضی ٍ زیبفطاگن   

 پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی  5

 ظًجبى

یفطیسًٍزوتط  ًبحیِ پكت، ػطٍق ٍ اػصبة لفؿِ صسضی  



8 
 

پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی  6  فطیسًٍیزوتط  حسٍز هسیبؾتیٌَم  ٍ ؾبذتوبى پلَضا 

پیطاپعقىیزاًكىسُ     حضَضی 7 فطیسًٍیزوتط  ؾبذتوبى ضیِ ّب   

پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی  8 فطیسًٍیزوتط  ؾبذتوبى للت )پطیىبضز ٍ ؾبذتوبى ظبّطی للت(   

پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی 9  فطیسًٍیزوتط  ى للت )ؾبذتوبى زاذلی للت(ؾبذتوب 

پیطاپعقىیزاًكىسُ    حضَضی  10  فطیسًٍیزوتط  ػطٍق وطًٍبضی للت 

پیطاپعقىیزاًكىسُ     حضَضی  11  فطیسًٍیزوتط  ػٌبصط هسیبؾتیٌَم ذلفی 

پیطاپعقىیزاًكىسُ     حضَضی  12  فطیسًٍیزوتط  اػصبة زاذل تَضاوؽ )ذَزوبض، ٍاي ٍ فطًیه( 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  13  فطیسًٍیزوتط  فبؾیب ٍ تمؿین ثٌسی، ػضالت جساض قىن 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  14  فطیسًٍیزوتط  وبًبل ایٌگَیٌبل 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  15  فطیسًٍیزوتط  ػطٍق ٍ اػصبة جساض قىن ٍ قجىِ لَهجبض 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  16  فطیسًٍیزوتط  ذتوبى صفبق )ًحَُ تىبهل(ؾب 

       داًطگبُ یآهَزضتقَین طبق :      تبریخ اهتحبى پبیبى ترم :               تبریخ اهتحبى هیبى ترم  

 
 

 ػولی جذٍل زهبًی ارائِ برًبهِ:

 

ضوبرُ 

 جلسِ

رٍش 

 ارائِ

 تبریخ

 ارائِ 

سبػت 

 ارائِ 
 ػٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

هذرس 

 )هذرسبى( 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  1  زوتط فطیسًٍی ؾبذتوبى صفبق )فضبّب ٍ ثي ثؿت ّب( 

پیطاپعقىیزاًكىسُ        حضَضی 2  زوتط فطیسًٍی ؾبذتوبى هطی ٍ هؼسُ ٍ ػطٍق ٍ اػصبة آًْب 

 حضَضی  3
   

 پیطاپعقىیزاًكىسُ    

 ظًجبى

 زوتط فطیسًٍی ؾبذتوبى ضٍزُ ثبضیه  ٍ ػطٍق آى

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  4  زوتط فطیسًٍی ؾبذتوبى ضٍزُ ثعضي  ٍ ػطٍق آى 

پیطاپعقىیزاًكىسُ       حضَضی  5  زوتط فطیسًٍی غسز ضویوِ گَاضـ )وجس، پبًىطاؼ( ٍ طحبل 
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پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  6  زوتط فطیسًٍی ػطٍق ذلف صفبلی )آئَضت ٍ ٍضیس اجَف تحتبًی( 

پیطاپعقىی زاًكىسُ      حضَضی 7  زوتط فطیسًٍی ؾیؿتن ػصجی ذَزوبض ٍ لٌف ًبحیِ قىن 

   حضَضی  8
پیطاپعقىیزاًكىسُ     زوتط فطیسًٍی ؾبذتوبى ولیِ ٍ حبلت 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی 9  زوتط فطیسًٍی ٍ لگي Hipاؾترَاى  

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  10 طیسًٍیزوتط ف پلَیوتطی ٍ فبؾیبّب ٍ ػضالت لگي    

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  11  زوتط فطیسًٍی ػطٍق ٍ اػصبة لگي      

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  12  زوتط فطیسًٍی هثبًِ ٍ پیكبثطاُ 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  13  زوتط فطیسًٍی ؾبذتوبى ضوتَم، آًبل 

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  14 تط فطیسًٍیزو زؾتگبُ تٌبؾلی ظى   

پیطاپعقىیزاًكىسُ      حضَضی  15  زوتط فطیسًٍی زؾتگبُ تٌبؾلی هطز 

پیطاپعقىیزاًكىسُ       حضَضی  16  فطیسًٍیزوتط  پطیٌِ 

       داًطگبُ یآهَزضتقَین طبق :      تبریخ اهتحبى پبیبى ترم :                تبریخ اهتحبى هیبى ترم  

 

 

 


