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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

  علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دًذاًپسؼىیرضتٍ تحصیلی:  1 تؽریح ػلَم ػىًان ياحذ درسی:

 دکتریمقطغ تحصیلی:  وًع ياحذ درسی: 

 1 ترم تحصیلی:  کاريرزی: کارآمًزی:  1 ػملی: 3وظری:  ياحذ

 ،ساػت

 ماٌ یاريز

وظری: 

 10-8ضىبٍ 

 سٍ ضىبٍ

 8-10 

 ػملی:

 10-8یکطىبٍ

چُارضىبٍ 

15-17 

 بخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی: 

 کذ درس:
13 

 پیطىیاز: 

 وذارد

 

بروامٍ آمًزضی  جذیذتریه تاریخ تصًیب

 00/00/1331 تًسط يزارت بُذاضت:

 بخص: سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: ایر:س

 مشخصات مسؤل درس

 آًبتَهی رضتٍ تحصیلی:  دوتر هحوذ خَاد فریذًٍیوام ي وام خاوًادگی: 

 اظتبدیبررتبٍ ػلمی:  دوتری تخصصی ػلَم تؽریح مقطغ تحصیلی: 

 71111411100ضمارٌ تماس: 
                          پست الکتريویک:

fredoni_javad@yahoo.com      
 

 ػلَم تؽریحدپبرتوبى  ،داًؽىذُ پسؼىی   کار: آدرس محل

 دوترظیذُ  هَهٌِ هحوذیوام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 :تاریخ تذيیه طرح درس :ريش برگساری بروامٍ

 06/06/1338 
 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضَری

 تصًیب تاریخ

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1338 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضذٌ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1338 
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 اَذاف آمًزشی

   َذف کلی:

 در پایاى برًاهِ آهَزضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر باضٌذ: اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطٍ ضىاختی 

o اًعبى بذى ّبی ظیعتن هبورٍظىَپی آًبتَهی بب ّذف ولی: آؼٌبیی 

o در پبیبى برًبهِ آهَزؼی، اًتظبر هی رٍد فراگیر)اى( لبدر ببؼٌذ:تبری(: اّذاف اختصبصی )رف 

o :حیغِ ؼٌبختی 

o ػلن اًبتَهی را تؼریف وٌذ ٍ ؼبخِ ّبی آًبتَهی ٍ ػلَم هرتبظ بب آى را ًبم ببرد. 

o ٍاشُ ّبی آًبتَهی را رور وٌذ. 

o صفحبت ٍ هحَر ّبی بذى را بیبى وٌذ. 

o  دّذٍضؼیت ایعتبدُ آًبتَهیه بذى را تَضیح. 

o  را بیبى وٌذ.  ظلَل ) ارگبًل ّب، ّعتِ ٍ تمعین ظلَلی(ظبختبر 

o صبت ببفت پَؼؽی را ؼرح دّذخهؽردُ ٍ ٍظبیف ببفت پَؼؽی را ًبم ب. 

o . خصَصیبت ظغح راظی ظلَل اپی تلیبل را بیبى وٌذ 

o .اًَاع اتصبالت بیي ظلَل  ّبی اپی تلیبل را تؽریح ًوبئیذ 

o   تَضیح دّذظبختوبى ٍ ػولىرد غؽب پبیِ را 

o  .اًَاع ببفت پَؼؽی را ّوراُ بب هثبل ؼرح دّذ 

o  بت ببفت پَؼؽی غذدی را بیبى وٌذ خصَصی 

o اًَاع غذد را از لحبػ تحَُ تراٍغ ٍ ًَع هبدُ هترؼحِ تَضیح دّذ. 

o . ٍظبیف ببفت ّوبٌذ را ؼرح دّذ 

o . اخساء اصلی ببفت ّوبٌذ راؼرح دّذ 

o ذ .اخسا هبدُ زهیٌِ ای ببفت ّوٌذ را ؼرح دّی 

o .ظبختوبى اًَاع رؼتِ ّبی ببفت ّوبٌذی را همبیعِ وٌذ 

o .ظبختوبى ٍ ػول اًَاع ظلَلْبی ببفت ّوبٌذ را ؼرح دّذ 

o . اًَاع ببفت ّوبٌذ را ببهثبل تَضیح دّذ 

o . ظبختوبى هیىرٍظىَپی دٍ ًَع ببفت چربی را همبیعِ وٌذ 

o ٌذتَزیغ ببفت چربی هؼوَلی ٍ لَْ ُ ای را در ظٌیي هختلف همبیعِ و. 

o ٍیصگی اظتخَاًْبی هحَری )ظر ٍ صَرت، هْرُ ّب، دًذُ ّب ( ٍ ضویوِ )اًذام ّبی فَلبًی ٍ تحتبًی( را تَضیح دّذ. 

o .اًَاع غضرٍف راًبم ببرد 

o  اًَاع رؼذ ػضرٍف ٍػَاهل هَثر در آى را تَضیح دّذ 

o هىبًْبی حبٍی اًَاع ػضرٍف را ًبم ببرد 

o ؼرح دّذ . ظبختوبى ٍػولىرداًَاع ظلَلْبی اظتخَاًی را 

o .اخساء هبتریىط اظتخَاى را ًبم ببرد 

o . اًَاع اظتخَاى را ؼرح دّذ 

o   اًذٍظیتَم ، پریَظیتَم ، الوًَبیHowship  ٍلىوي ، وبًبلیىَل را تؼریف وٌذ. ٍهدبری 

o .اًَاع هفبصل را ّوراُ بب هثبل ؼرح دّیذ 
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o یح دّذػضالت بذى را ًبم بردُ ٍ بتَاًذ دظتدبت ٍ ػولىرد ػضالت بذى را تَض. 

o .اًَاع ببفت ػضالًی را ًبم ببرد 

o  ظبروَلوب  –ظبروَلن–  EpimysiumٍPerimysiumٍEhdomysium   را تؼریف وٌذ 

o . ظبختوبى هیىرٍظىَپ الىترًٍی ظبروَهر را ؼرح دّذ 

o فیالهبًْبی ًبزن ٍ ضخین  ٍخظ  ظبختوبى هَلىَلیz .را ؼرح دّذ 

o . هىبًیعن اًمببض در ػضلِ اظىلتی را ؼرح دّذ 

o  ًَع ببفت ػضالًی را همبیعِ وٌذ . 1همغغ عَلی ٍ ػرضی 

o اخساء ظلَل ػضلِ صبف ٍا ظىلتی را همبیعِ وٌذ.  

o هىبًیعن اًمببض در ػضلِ صبف را ؼرح دّذ. 

o Dense body ٍ را تؼریف وٌیذ. دیبد تریبد 

o  اخسای ظلَل اظىلتی ٍ للبی را همبیعِ وٌذ 

o ّذ. ظبختوبى ببفتی دظتگبُ ّذایتی للب را ؼرح د 

o .ُگبهتَشًس ٍ فرایٌذ لمبح را ؼرح د 

o .ّفتِ ّبی اٍل ٍ دٍم زًذگی داخل رحوی را بب خسئیبت بیبى وٌذ 

o .ّفتِ ظَم  زًذگی داخل رحوی  ٍ دٍرُ رٍیبًی را بب خسئیبت بیبى وٌذ 

o .دٍرُ خٌیٌی ًحَُ تؽىیل خفت ٍ پردُ ّبی خٌیٌی را ؼرح دّذ 

o .ًبٌّدبری ّبی هبدرزادی را بیبى وٌذ 

o ّ ب هختلف ظیعتن تٌفط ) بیٌی، حلك ، حٌدرُ، ًبی ، ریِ، پلَرا( را ًبم بردُ ٍ بتَاًذ ٍیصگی ّبی ایي لعوتْب را تَضیح دّذ. لعوت 

o ی ظبّری ٍ داخلی للب را بیبى وٌذال یِ ّبی پریىبرد را ًبم بردُ ٍ بتَاًذ ٍیصگیْب 

o دّیذ تؽخیص ؼىل رٍی از ٍ دّذ تَضیح را آى اًؽؼبببت ٍ ًبی ببفتی ظبختبر. 

o دّیذ تَضیح را ریِ ببفتی ظبختبر. 

o اخساء ظیعتن ّذایتی ٍ خَدوبر للب را تَضیح دّذ. 

o ؼبخِ ّبی ػرٍق لعوت ّبی  هختلف بذى را ًبم ببرد. 

o وٌیذ بیبى را خًَی رگْبی ػوَهی ببفتی ظبختوبى. 

o وٌیذ همبیعِ ّن بب را ّب ؼریبى اًَاع ببفتی ظبختبر. 

o وٌیذ همبیعِ ّن بب را ٍریذّب اًَاع ببفتی ظبختوبى. 

o ببریذ ًبم را هَیري اًَاع ٍ دادُ تَضیح را ّب هَیري ببفتی ظبختبر. 

o دّیذ تَضیح را ظیٌَزٍئیذ ببفتی ظبختبر. 

o دّیذ ؼرح را گلَهَض ببفتی ظبختوبى. 

o دّیذ تَضیح هثبل چٌذ رور بب را ٍریذی ؼریبًی پیًَذ ببفتی ظبختوبى. 

o دّیذ ؼرح را لٌفی رگْبی ػولىردی ٍ ببفتی ظبختوبى. 

o دّیذ ؼرح را لٌفی رگْبی ػولىردی ٍ ببفتی ظبختوبى. 

o دّیذ ؼرح را ، تیوَض ٍ عحبل ػمذُ ّبی لٌفبٍی  ػولىردی ٍ ببفتی ظبختوبى. 

o دّیذ تَضیح را للب هیىرٍظىَپی ٍ ظبّری ظبختوبى. 

o لعوتْبی هختلف ظیعتن گَارغ را از ببال بِ پبئیي بغَر وبهل ٍ بِ ترتیب ًبم ببرد. 

o بیبى وٌذرا دًذاًْب ٍ ترتیب لرارگیری آًْب در دّبى  اًَاع. 

o ببرد ًبم وبهل بغَر را هریهؼذُ ٍ   هختلف بخؽْبی ٍ آًبتَهیه ظبختوبى. 

o را بِ ترتیب از ابتذا تب اًتْب بغَر وبهل ًبم ببرد ٍ بسري بخؽْبی هختلف  رٍدُ ببریه. 

o را تَضیح دّذ. هَلؼیت لرارگیری وبذ،ویعِ صفرا  ٍ هدبری صفراٍی ٍ پبًىراض 
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o دّذ تَضیح را صفبق ظبختوبى. 

o دّیذ تَضیح را هری ببفتی ظبختبر. 

o وٌیذ هؼرفی را هؼذُ ببفتی ٍ ظبّری ظبختوبى. 

o دّیذ تَضیح را ببریه رٍدُ هختلف ّبی بخػ ببفتی ظبختبر. 

o دّیذ ؼرح را بسري رٍدُ هختلف ّبی بخػ هیىرٍظىَپی ٍ ظبّری ظبختوبى. 

o دّیذ تَضیح را هخرج َپیهیىرٍظى ٍ تؽریحی ظبختبر. 

o دّیذ ؼرح را وبذ ببفتی ظبختوبى. 

o وٌیذ بیبى ػول ٍ ظبختوبى ًظر از را وبذی ّبی ظلَل ّبی ٍیصگی. 

o وٌیذ بیبى را گَارغ لَلِ بب آى ارتببط چگًَگی ٍ صفرا ویعِ ببفتی ظبختبر. 

o دّیذ ؼرح را پبًىراض ؼٌبظی ببفت ظبختوبى. 

o  ِترتیب از ببال بِ پبئیي ًبم ببردبخؽْبی هختلف ظیعتن ادراری را ب. 

o تَضیح دّذ. هحل آًبتَهیه  ٍ تمعین بٌذی ولیِ ّب ٍ غذد فَق ولیَی 

o  ًِپیؽببراُ را تَضیح دّذ. هحل لرار گیری ٍ  هدبٍرات  حبلبٍ خبیگبُ ٍ ؼىل ظبّری ٍ ظبختوبى داخل هثب ٍ 

o وٌذاظبض هٌببغ ٍ هغبلب رور ؼذُ در والض بیبى  ظبختبر هیىرٍظىَپی دظتگبُ ادراری ؼبهل ولیِ، هیسًبی ٍ هثبًِ را بر. 

o دّیذ تَضیح را غذددرٍى ریس ببفتی ظبختبر. 

o   ًبم ببرد.را  هرد ٍ زىبخؽْبی هختلف ظیعتن تٌبظلی 

o ٍضؼیت آًبتَهیه ٍ ظبختوبى داخلی پعتبى تَضیح دّذ 

o بض هٌببغ ٍ هغبلب رور ؼذُ در والض بیبى ظبختبر هیىرٍظىَپی دظتگبُ تَلیذ هثل زى ؼبهل تخوذاى، رحن ٍ لَلِ رحن را بر اظ

 وٌذ.

o  ظبختبر هیىرٍظىَپی دظتگبُ تَلیذ هثل هرد ؼبهل بیضِ، اپیذیذم، هدرای ٍابراى، پرٍظتبت، ویعِ هٌی ٍ غذُ بَلبَیَرترال را بر

 .اظبض هٌببغ ٍ هغبلب رور ؼذُ در والض بیبى وٌذ

o ببفتی پَظت را تَضیح دّذ. ظبختبر 

o . 

o حرکتی روانی حیطه: 

o .لعوتْبی هختلف هیىرٍظىَپ ًَری را بؽٌبظذ ٍ آًْب را بِ وبر بردُ ٍ تٌظین وٌذ 

o .الم ّبی هختلف را در اظتیح هیىرٍظىَپ لرار دّذ ٍ بتَاًذ بب بسرگٌوبیی ّبی هختلف ببفت ٍ خبیگبُ هَرد ًظر را بب ٍضَح ببال ببیٌذ 

o َبگیرد بىبر را( هَالش ظبلي) آًبتَهی آزهبیؽگبُ در خَد فردی حفبظت بِ هربَط ًىبت ببیذ داًؽد. 

o  َوٌذ اخرا را( هَالش ظبلي)آًبتَهی آزهبیؽگبُ در وبر همررات بِ هربَط ًىبت ببیذ داًؽد. 

o دّذ ًؽبى را ای هٌغمِ اًبتَهی  هَالش ی رٍ بر ًوبیػ بب. 

o دّذ ًؽبى ٍ ًوَدُ بررظی اظىلت رٍی بر را بذى  بٌذی اظتخَاى  تَپَگرافیه هختلف ًَاحی. 

o .ػضالت لعوت ّبی هختلف بذى را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ 

o .لعوت ّبی هختلف ظیعتن تٌفعی را بر رٍی هَ الش ًؽبى دّذ 

o .لعوت ّبی هختلف للب، خبیگبُ للب، هؽخصبت خبرخی للب ٍ ػرٍق ورًٍر را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ 

o ىیل ٍریذ اخَف فَلبًی ٍ تحتبًی را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذػرٍق هختلف بذى را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ.ٍ ّوچٌیي بتَاًذ ًحَُ تؽ 

o .ٍریذ ّبیی وِ تسریك در آًْب اًدبم هی ؼَد را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ 

o .لعوت ّبی هختلف دظتگبُ گَارغ را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ 

o .خبیگیری احؽبء هختلف بر رٍی ًَاحی ًِ گبًِ ؼىن را ًؽبى دّذ 

o عِ صفرا ٍ پبًىراض را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ.هَلؼیت ٍ هؽخصبت وبذ، وی 

o .هَلؼیت ٍهؽخصبت ولیِ، حبلب، هثبًِ ٍ پیؽببراُ را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ 
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 هَلؼیت ٍ هؽخصبت لعوت ّبی هختلف ظیعتن تٌبظلی در زى ٍ هرد را بر رٍی هَالش ًؽبى دّذ.

o :حیطه عبطفی 
o .در بحث ّبی گرٍّی ؼروت وٌذ 

o بت بِ رػبیت لَاًیي ظبلي تؽریح ٍ هَالش تؽَیك ٍ ترغیب وٌذ.ّوىالظی ّبی خَد را ًع 

o   ػاللِ ٍ ًیرٍی اًگیسؼی خَد برای درن بْتر بیوبری ّب در ترم ّبی بؼذی ظبزهبى دّی وٌذ 

 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی
 / چارتًوَدار برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت بْذاضتی  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 رآهفی تأت 

 سالي 

 هَالش
 Media آزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بالیٌی بخص

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 والض وبر بب ٍظبیل ووه آهَزؼی هَخَد در 

 ،هَالش وبر بب ٍظبیل ووه آهَزؼی هَخَد در ظبلي 

 

 یر(تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگ
 مطبلعه مببحث هر جلسه قبل از کالس

 عملی و تئوری شرکت در کالس درس            

 حضور فعبل در بحث هب             

 انجبم تکبلیف کالسی           

 داشتن وسبیل مورد نیبز برای حضور در سبلن موالژ         

 حضور فعبل در بحث هبی گروهی خود) گروه کوچک(         

 احترام به مقرارت کالس        
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 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ٍ رػبیت اخالق حضَر هٌظن در والض ّباوتظارات: 

 ٍرٍد ٍ خرٍج از والض در هَارد ضرٍری ---غیبت در صَرت اضغرار  : مجازَا

 ٍرٍد ًَؼیذًی ٍ خَراوی در والض –هىبلوِ تلفٌی ٍ اظتفبدُ از هَببیل  محذيدیتُا:

  

 (/تالیىی/عرصٍایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیَای تًصیٍ

 

 فُرست مىاتع درسی

  

 ريش ارزشیاتی

 جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ
صحیح / 

 غلط
 هصاحبِ چک لیست

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( ...........ومرٌ،  ػملی:   ..........،  ومرٌ: وظری ) از ............تارم تىذی ومرٌ 

 کار ػملی: ...... ومرٌ ...... ومرٌ: تکالیف کالسی ..... ومرٌ: حضًر ي مطارکت فؼال

 ..... ومرٌ  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ٌ..... ومر :/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس:

   سایر مًارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دوتر هحوذی ظلَل ٍ ببفت پَؼؽی 1

 دوتر هحوذی ببفت ّوبٌذی ٍ  چربی  2

 دوتر هحوذی ببفت غضرٍفی ٍ هفبصل 3

 دوتر هحوذی ببفت اظتخَاى ٍ اظتخَاى ظبزی 4

 دوتر هحوذی ببفت ػظالًی 5

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی دظتگبُ للب ٍ ػرٍق ٍ خَى ٍ خَى ظبزی 6

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی ػمذُ ّبی لٌفبٍی، تیوَض ٍ عحبل 7

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی دظتگبُ تٌفط 8

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی دظتگبُ گَارغ 9

 دوتر هحوذی گبُ گَارغببفت ؼٌبظی غذد  ضویوِ دظت 11

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی دظتگبُ ادراری 11

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی دظتگبُ تٌبظلی 12

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی غذد درٍى ریس ٍ پَظت 13

 دوتر هحوذی گبهتَشًس ٍ لمبح  14

 دوتر هحوذی ّفتِ ّبی اٍل، دٍم ٍ ظَم زًذگی داخل رحوی ٍ دٍرُ رٍیبًی 15

 دوتر هحوذی خٌیٌی دٍرُ 16

 دوتر هحوذی خفت ٍ پردُ ّبی خٌیٌی ٍ ًبٌّدبری ّبی  17

 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دوتر فریذًٍی ، تعریف و شاخه های علم تشریح، تاریخچه و مقدمات آناتومیمقدمات علوم تشریح 1

 دوتر فریذًٍی سکلت محوری و ضمائم()تعداد استخوانهای بدن، انواع استخوانها، ا آناتومی سیستم اسکلتی 2

 دوتر فریذًٍی )عضالت تنه واندامها( آناتومی سیستم عضالنی 3

 دوتر فریذًٍی سیستمیک وریوی آناتومی سیستم قلب و گردش خون 4

 دوتر فریذًٍی روده بزرگ(معده، دئودنوم، ژژنوم، ایلئوم و  مری،)آناتومی  سیستم گوارش  5

 دوتر فریذًٍی (عقده لنفاوی، طحال، تیموس و لوزه ها) وسیستم لنفاوی (کبد، پانکراس) گوارش آناتومی  غدد ضمیمه 6

 دوتر فریذًٍی (ٍزیىل ظویٌبل پرٍظتبت، بیضِ، - پیؽببراُ ٍ هثبًِ هیسًبی، ولیِ،) هرد تٌبظلی-ادراری ظیعتن  آًبتَهی 7

 ًیدوتر فریذٍ (ٍاشى رحن، تخوذاى،) زى تٌبظلی ظیعتن  آًبتَهی 8

 دوتر فریذًٍی (هی)فوق کل زیوغدد درون ر مرد یتناسل ستمیس  یآناتوم 9

 

 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی
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ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دوتر هحوذی ببفت پَؼؽیآؼٌبیی بب هیىرٍظىَپ ٍ  1

 دوتر هحوذی ببفت ّوبٌذی ٍ  چربی  2

 وتر هحوذید ببفت اظتخَاى  ٍ  ببفت غضرٍف 3

 دوتر هحوذی الًیببفت ػض 4

 دوتر هحوذی ػمذُ ّبی لٌفبٍی، تیوَض ٍ عحبلػرٍق خًَی ٍ  ببفت 5

 دوتر هحوذی ببفت دظتگبُ تٌفعی )ًبی ٍ ریِ( 6

 دوتر هحوذی دئَدًَم، ششًَم، ،وبذ، پبًىراض( ،ببفت دظتگبُ گَارغ ٍ ضوبین )هری، هؼذُ 7

 دوتر هحوذی بیضِ، پرٍظتبت( رحن ، یِ، تخوذاى،ببفت دظتگبُ ادراری تٌبظلی )ول 8

 دوتر هحوذی ببفت ؼٌبظی غذد درٍى ریس ٍ پَظت 1

 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دوتر فریذًٍی )تؼذاد اظتخَاًْبی بذى، اًَاع اظتخَاًْب، اظىلت هحَری ٍ ضوبئن( آًبتَهی ظیعتن اظىلتی 1

 دوتر فریذًٍی اًذاهْب()ػضالت تٌِ ٍ آًبتَهی ظیعتن ػضالًی 2

 دوتر فریذًٍی ظیعتویه ٍریَی آًبتَهی ظیعتن للب ٍ گردغ خَى 3

 دوتر فریذًٍی رٍدُ بسري(هری، هؼذُ، دئَدًَم، ششًَم، ایلئَم ٍ )آًبتَهی  ظیعتن گَارغ  4

 دوتر فریذًٍی (ّبػمذُ لٌفبٍی، عحبل، تیوَض ٍ لَزُ )ٍظیعتن لٌفبٍی  (وبذ، پبًىراض)آًبتَهی  غذد ضویوِ گَارغ  5

 دوتر فریذًٍی (ٍزیىل ظویٌبل پرٍظتبت، بیضِ، - پیؽببراُ ٍ هثبًِ هیسًبی، ولیِ،) هرد تٌبظلی-ادراری ظیعتن  آًبتَهی 6

 دوتر فریذًٍی (ٍاشى رحن، تخوذاى،) زى تٌبظلی ظیعتن  آًبتَهی 7

 دوتر فریذًٍی (ِی)فَق ول سیٍغذد درٍى ر هرد یتٌبظل عتنیظ  یآًبتَه 8

 

 

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 مذرس )مذرسان(  مکان ارائٍ ػىًان بروامٍ آمًزضی

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


