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 اهذاف آموزشی

 اصّی ثذٖ ػبختبسٞبی ػٕٛٔیٚ آ٘بتٛٔی خٙیٗ لجُ اص ال٘ٝ ٌضیٙی، آؿٙبیی ثب ثبفت ٞبی ػٕٛٔی  ؿٙبخت وبُٔ ٘حٜٛ تىبُٔ َذف کلی:

 :)لبدس ثبؿٙذ: (اٖ)، ا٘تظبس ٔی سٚد فشاٌیشثش٘بٔٝ آٔٛصؿی دس پبیبٖ اَذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطٍ ضىاختی 

 .ثغٛس خالصٝ تبسیخچٝ ػّٓ آ٘بتٛٔی سا ثش اػبع ٔٙبثغ ٚ ٔغبِت روش ؿذٜ دس والع ثیبٖ وٙذ 

  ٜدس والع ثیبٖ وٙذ.اصَٛ اخاللی وبس ثب خؼذ یب وبداٚس سا ثش اػبع ٔٙبثغ ٚ ٔغبِت روش ؿذ 

 .تؼشیف ػّٓ تـشیح ٚ ثخؾ ٞبی ٔختّف آٖ سا ثش اػبع ٔٙبثغ ٚ ٔغبِت روش ؿذٜ دس والع ثیبٖ وٙذ 

 .ٚضؼیت آ٘بتٛٔی، ٔمبعغ یب ػغٛح ٚ اصغالحبت ٔٛسد اػتفبدٜ دس آ٘بتٛٔی سا ثش اػبع ٔٙبثغ ٚ ٔغبِت روش ؿذٜ دس والع ثیبٖ وٙذ 

 صُ( سا ثش اػبع ٔٙبثغ ٚ ٔغبِت روش ؿذٜ دس والع ثیبٖ وٙذ.وّیبت دػتٍبٜ اػىّتی )اػتخٛاٖ ٞب ٚ ٔفب 

 .وّیبت دػتٍبٜ ػضال٘ی سا ثش اػبع ٔٙبثغ ٚ ٔغبِت روش ؿذٜ دس والع ثیبٖ وٙذ 

 .وّیبت دػتٍبٜ ػصجی سا ثش اػبع ٔٙبثغ ٚ ٔغبِت روش ؿذٜ دس والع ثیبٖ وٙذ 

  ٜٛی اص ا٘ٛاع ثبفت ٞب سا ثیبٖ وٙذ.ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٘ح 

 سا ٘بْ ثجشد. د آٟ٘بش، ٔٛاسد ٚ ٘حٜٛ وبسثجیت وٙٙذٜا٘ٛاع ٔٛاد تث 

 .عشص لبِت ٌیشی ثب پبسافیٗ ٚ ثشؽ ص٘ی ثب ٔیىشٚتْٛ سا تٛضیح دٞذ 

  سا ثیبٖ وٙذ.ٚ اصَٛ سً٘ آٔیضی سً٘ آٔیضی ٕٞبتٛوؼیّیٗ ٚ ائٛصیٗ ثبفت 

  سا تٛضیح دٞذ.ٙیًٙ ٔیىشٚػىٛح اِىتشٚ٘ی ا٘تمبِی ٚ اػىٚ تفبٚت  ثیبٖ وٙذاػبع وبس ٔیىشٚػىٛح اِىتشٚ٘ی سا 

  ؿشح دٞذثشؽ ٞبی ثبفتی ٚ ٘مبئص آٖ سا ثتٛا٘ذ ثٝ خٛثی. 

 .چٙذ سً٘ آٔیضی اختصبصی سا ٘بْ ثجشد 

 .ػبختبس غـبی ػَّٛ سا ؿشح دٞذ 

  تٛضیح دٞذػیتٛپالػٓ ٚ اسٌبُ٘ ٞبی آٖ سا. 

 .ػبختٕبٖ ٚ ػّٕىشد اػىّت ػِّٛی سا ؿشح دٞذ 
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 ٕغـبء ػَّٛ ٚ ػّٕىشد آٖ سا ؿشح دٞذ بٖػبخت. 

 .سٚؽ ٞبی ٔختّف ػجٛس ٔٛاد اص غـبء ػَّٛ سا تٛضیح دٞذ 

 ذٜ ػیتٛپالػٓ سا تٛضیح دٞذ.ٞٙاخضاء تـىیُ د 

 .اسٌبُ٘ ٞبی ػیتٛپالػٕی ٚ ػّٕىشد آٟ٘ب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ 

 .ػبختٕبٖ اػىّت ػِّٛی سا ؿشح دٞذ 

 .ػبختٕبٖ ٞؼتٝ ٚ ػٙبصش آٖ سا ؿشح دٞذ 

 .پٛؿؾ ٞؼتٝ ٚ ػبختٕبٖ ٔٙبفز آٖ سا تٛضیح دٞذ 

 .ػبختٕبٖ وشٚٔبتیٗ سا ؿشح دٞذ 

 .ػبختٕبٖ ٞؼته سا تٛضیح دٞذ 

 .ٔشاحُ چشخٝ ػِّٛی ٚ تمؼیٓ ػِّٛی سا ثیبٖ ٕ٘بیذ 

 .آپٛپتٛص ٚ ٔشي ػِّٛی سا ؿشح دٞذ 

 .ٔـخصبت ثبفت پٛؿـی سا تٛضیح دٞذ 

 .ػّٕىشد ثبفت پٛؿـی سا ؿشح دٞذ 

  سا تٛضیح دٞذ. ثبفت پٛؿـیا٘ٛاع 

 ٕ٘بیذ ثیبٖ سا پٛؿـی ٞبی ػَّٛ عشفی ٚ ای لبػذٜ ػی،أخصٛصیبت ػغٛح س. 

 .ػبختٕبٖ غـبء پبیٝ ٚ ػّٕىشد آٖ سا تٛضیح دٞذ 

  غذدی سا ؿشح دٞذ. پٛؿـیا٘ٛاع ثبفت 

 .ػٙبصش اصّی ثبفت ٕٞجٙذ سا ؿشح دٞذ 

 .ٚظبیف اصّی ثبفت ٕٞجٙذ سا ثیبٖ ٕ٘بیذ 

 .ػبختٕبٖ ٚ ػّٕىشد ا٘ٛاع ػَّٛ ٞبی ثبفت ٕٞجٙذ سا تٛضیح دٞذ 

 ی ثبفت ٕٞجٙذ سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.ا٘ٛاع سؿتٝ ٞب 
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 .ػبختٕبٖ دٚ ٘ٛع ثبفت چشثی سا ثب تٛخٝ ثٝ ػّٕىشدؿبٖ ؿشح دٞذ 

 .ػٙبصش تـىیُ دٞٙذٜ ثبفت غضشٚف سا ؿشح دٞذ 

 .پشی وٙذسیْٛ سا تٛضیح دٞذ 

 ٘ٛاع غضشٚف سا تٛضیح دادٜ ٚ ثب ٞٓ ٔمبیؼٝ ٕ٘بیذ.ا 

 .ا٘ٛاع سؿذ غضشٚف سا ثیبٖ ٕ٘بیذ 

 ٚ ػّٕىشد آٟ٘ب سا ؿشح دٞذ. ػَّٛ ٞبی ثبفت اػتخٛا٘ی 

 .ٔبتشیىغ اػتخٛاٖ سا تٛضیح دٞذ 

 .پشیٛػتئْٛ ٚ ا٘ذٚػتئْٛ ٚ ػّٕىشد آٟ٘ب سا ؿشح دٞذ 

 .ا٘ٛاع اػتخٛاٖ سا تٛضیح دٞذ 

 .اػتخٛاٖ اِٚیٝ ٚ ثب٘ٛیٝ ٚ صٔبٖ تـىیُ آٟ٘ب سا ؿشح دٞذ 

 .ا٘ٛاع اػتخٛاٖ ػبصی سا ؿشح دادٜ ٚ ثب یىذیٍش ٔمبیؼٝ ٕ٘بیذ 

 اػتخٛاٖ سا تٛضیح دٞذ. شٔیٓ ؿىؼتٍی دست 

 .ػبختٕبٖ ا٘ٛاع ثبفت ػضال٘ی سا تٛضیح دادٜ ٚ ثب یىذیٍش ٔمبیؼٝ ٕ٘بیذ 

 .ػبختٕبٖ دیبد ٚ تشیبد سا ؿشح دٞذ 

 .ػبختٕبٖ ػبسوٛٔش سا ثیبٖ ٕ٘بیذ 

 .ٔىب٘یؼٓ ا٘مجبض ػضّٝ سا ؿشح دٞذ 

 ٔمبیؼٝ وٙذ. ثب ٞٓ ثشؽ عِٛی ٚ ػشضی ػٝ ٘ٛع ػضّٝ سا 

 ٞ ش ػٝ ٘ٛع ػضّٝ سا ؿشح دٞذ.تشٔیٓ ثبفت ػضال٘ی دس 

 .ػبختٕبٖ دٚن ٞبی ػضال٘ی ٚ ا٘ذاْ ٞبی تب٘ذٚ٘ی ٌّظی سا ؿشح دٞذ 

 تـىیُ دٞٙذٜ خٖٛ سا ٘بْ ثشدٜ ٚ ؿشح دٞذ. اخضاء 

 یت ٞب سا ثیبٖ ٕ٘بیذ.بػبختٕبٖ ٚ خصٛصیبت اسیتشٚػ 
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 یت ٞب، ؿىُ ٚ خصٛصیبت آٟ٘ب سا تٛضیح دٞذ.بػبختٕبٖ ِىٛػ 

 ٜ٘مؾ آٖ سا دس ا٘ؼمبد خٖٛ ثیبٖ ٕ٘بیذ. ػبختٕبٖ پالوت سا ؿشح داد ٚ 

 .تشویت پالػٕب سا تٛضیح دٞذ 

 .ػبختٕبٖ ٔغض اػتخٛاٖ سا ؿشح دٞذ 

 .ثّٛؽ ػَّٛ ٞبی خٛ٘ی سا تٛضیح دٞذ 

 ٞ ٝدٞذبی پٛػت ٚ ػّٕىشد آٟ٘ب سا تٛضیح الی. 

 .الیٝ ٞبی اپیذسْ پٛػت سا اص ػٕك ثٝ ػغح ؿشح دٞذ 

  ٚ ٜتٛضیح دٞذ.ا٘ٛاع ػَّٛ ٞبی اپیذسْ سا ٘بْ ثشد 

 .ػبختٕبٖ دسٔیغ ٚ اخضاء تـىیُ دٞٙذٜ آٖ سا ؿشح دٞذ 

 .ثبفت ٞیپٛدسٔیغ سا تٛضیح دٞذ 

 .ػبختٕبٖ غذد ػشق ٚ چشثی سا ؿشح دٞذ 

 .الیٝ ٞبی ٔٛ سا تٛضیح دٞذ 

 .ػبختٕبٖ ثبفتی ٘بخٗ سا ؿشح دٞذ 

 .ػبختبس پؼتبٖ ٚ غذد ؿیشی سا ؿشح دٞذ 

 ٛدادٜ ٚ ثب ٞٓ ٔمبیؼٝ وٙذص ٚ ٔیٛص ٚ ٔشاحُ آٖ سا تٛضیح تمؼیٓ ٔیت. 

  خبػتٍبٜ آٟ٘ب سا ثیبٖ وٙذ ٚ ٟٔبخشت آٟ٘ب سا ثٝ ٌٙبد اِٚیٝ ؿشح دٞذ.ػَّٛ ٞبی صایبی ثذٚی ٚ 

 .ٔشاحُ ٔختّف اػپشٔبتٛط٘ض ٚ اػپشٔبیٛط٘ض سا تٛضیح دٞذ 

 .ٔشاحُ ٔختّف اٚٚط٘ض سا ؿشح دٞذ 

 ٌبٔت ٞبی غیشعجیؼی سا ٘بْ ثشدٜ ٚ ٘حٜٛ پیذایؾ آٟ٘ب سا تٛضیح دٞذ. 

 .ٔشاحُ ٔختّف تخٕه ٌزاسی سا ثیبٖ وٙذ 

 ٙذعشص تـىیُ خؼٓ صسد دس تخٕذاٖ ٚ تِٛیذ ٞٛسٖٔٛ ٞب سا ثیبٖ و. 
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 .٘حٜٛ پؼشفت خؼٓ صسد ٚ تجذیُ آٖ ثٝ خؼٓ ػفیذ سا ؿشح دٞذ 

 .ظشفیت ٌیشی ٚ ٚاوٙؾ آوشٚصٚٔی اػپشْ سا ؿشح دٞذ 

 ثیبٖ ٕ٘بیذ.ثٝ تشتیت سا  ٚ تٛاِی آٟ٘ب ٔشاحُ ِمبح 

 ٔمبثّٝ ثب پّی اػپشٔی سا تٛضیح دٞذ. ٔىب٘یؼٓ ٞبی 

 .تؼٟیٓ دس صایٍٛت سا ؿشح دٞذ 

 .ٔشاحُ تىٛیٗ تخٓ )چٙذ ػِّٛی، ٔتشاوٓ ؿذٖ ٚ ثّؼتٛػیؼت( سا تب لجُ اص ال٘ٝ ٌضیٙی تٛضیح دٞذ 

 .ال٘ٝ ٌضیٙی ثالػتٛػیؼت سا ؿشح دٞذ 

 تخٕذاٖ سا ؿشح دٞذ.-ٞیپٛفیض-ٔحٛس ٞیپٛتبالٔٛع 

 ا ثیبٖ وٙذ.ٚلبیغ چشخٝ سحٕی ٚ تخٕذا٘ی س 

 .ٚلبیغ ٔشثٛط ثٝ تىٛیٗ خٙیٗ سا دس سٚصٞبی ٔختّف ٞفتٝ دْٚ تٛضیح دٞذ 

 .عشص پیذایؾ دٚ الیٝ خٙیٙی اپیجالػت ٚ ٞبیپٛثالػت سا ؿشح دٞذ 

 .ٔٙـبء پیذایؾ ویؼٝ صسدٜ اِٚیٝ، ویؼٝ صسدٜ ثب٘ٛیٝ، ػیّْٛ خبسج سٚیب٘ی ٚ تٕبْ ػٙبصش ثٛخٛد آٔذٜ دس ٞفتٝ دْٚ سا ٘بْ ثجشد 

 ٍّٔی ٞبی خبسج سحٓ سا تؼشیف وشدٜ ٚ ٔىبٖ ٞبی ؿبیغ آٖ سا ٘بْ ثجشد.حب 

 .حبٍّٔی پٛذ )َٔٛ( سا تؼشیف وٙذ 

 .ؿیبس اِٚیٝ ٚ ٔـتمبت آٖ سا تٛضیح دٞذ 

 .ٔشاحُ تـىیُ ػٝ الیٝ خٙیٙی اوتٛدسْ، ٔضٚدسْ ٚ ا٘ذٚدسْ ٚ خبػتٍبٜ آٟ٘ب سا ثیبٖ وٙذ 

  سا ثیبٖ وٙذ.عشص تـىیُ صائذٜ ٘ٛتٛوٛسدی ٚ ٘ٛتٛوٛسد لغؼی 

 .ا٘ٛاع پشصٞبی خفتی سا ؿشح دٞذ  

 .ٌبػتشٚالػیٖٛ ٚ ٔشاحُ تٕبیض الیٝ ٞبی ٔختّف خٙیٙی سا تٛضیح دٞذ 

 .ٔـتمبت اوتٛدسْ ٚ ٘ٛسٚالػیٖٛ سا ثیبٖ وٙذ 

 .ٔـتمبت ٔضٚدسْ ٔدبٚس ٔحٛسی ٚ حذ ٚاػظ سا ؿشح دٞذ 
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 وٙذ. چٍٍٛ٘ی پیذایؾ ػیّْٛ داخُ سٚیب٘ی سا اص ٔضٚدسْ صفحٝ خبسخی تؼشیف 

 ُٔـتمبت ا٘ذٚدسْ سا ٘بْ ثجشد.ٌبت اِٚیٝ سا تٛضیح دادٜ ٚ  عشص تـىی 

 .٘حٜٛ پیذایؾ ػشٚق خٛ٘ی ٚ خبیٍبٜ تظبٞش اِٚیٝ آٟ٘ب سا ؿشح دٞذ 

 وٙذ. ٔمبیؼٝ یىذیٍش ثب پیذایؾ ٔٙـبء ٘ظش اص سا ٔختّف ٘بٞٙدبسیٟبی 

  دٞذ تٛضیح سا تىبُٔ ٔبٜ دٚٔیٗ عی دس سٚیبٖ خبسخی ٕ٘بی. 

 ذ.ذ ثیبٖ وٙبٞشی خٙیٗ سا اص ٔبٜ ػْٛ تب تِٛخصٛصیبت ظ 

 .ٔشاحُ تىبُٔ خفت ٚ ػّٕىشد آٖ سا ؿشح دٞذ 

 .تغییشات خفتی سا دس عَٛ ثبسداسی ثیبٖ وٙذ 

 .ػغح ٔبدسی ٚ خٙیٙی خفت سا تٛضیح ٚ ثب ٞٓ ٔمبیؼٝ وٙذ 

 .تـىیُ پشدٜ ٞبی خٙیٙی ٔثُ آٔٙیٖٛ ٚوٛسیٖٛ ٚ اال٘تٛئیغ سا تٛضیح دٞذ 

 تخٕی ٚ یه تخٕی  ٚ ٘حٜٛ ثٛخٛد آٔذٖ دٚلّٛٞبی ثٝ ٞٓ چؼجیذٜ سا تٛضیح دٞذ.ا٘ٛاع دٚلّٛٞبی د ٚ 

 .٘بٞٙدبسی ٞبی ٔختّف دس خٙیٗ سا ٘بْ ثجشد ٚ ػّت پیذایؾ آٟ٘ب سا تٛضیح دٞذ 

 :حیطٍ ػاطفی 

 ٛیدس ثخؾ ٞب یثؼذ یتشْ ٞب یدس ع بٖیدا٘ـد ICU، ّخٛاٞٙ ذ   یٚ و بس ٚسص  ی....... و بس آٔ ٛص   یلّت، اٚسطا٘غ ٚ خشاح    ،یداخ

 ثٝ آٟ٘ب ٌفتٝ ٚ ٘ـبٖ دادٜ خٛاٞذ ؿذ. یٔٛاسد ػبعف ٗیداؿت، ثٙبثشا

 

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 .لؼٕتٟبی ٔختّف ٔیىشٚػىٛح ٘ٛسی سا ثـٙبػذ ٚ آٟ٘ب سا ثٝ وبس ثشدٜ ٚ تٙظیٓ وٙذ 

 ٔ ٜثجیٙذ. ثب ٚضٛح ثبالٛسد ٘ظش سا الْ ٞبی ٔختّف سا دس اػتیح ٔیىشٚػىٛح لشاس دٞذ ٚ ثتٛا٘ذ ثب ثضسٌٕٙبیی ٞبی ٔختّف ثبفت ٚ خبیٍب 
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 ريش َای تذریس:

                                                                                     ومایص ػملی                                                         ایفای وقص                                                                         بحث گريَی                                                                                             پرسص ي پاسخ                                                                          سخىراوی
                             Bedside teaching                       ضبیٍ سازی ضذٌ        بیمار                                                                              کارگاٌ آمًزضی 

                  ) بىًیسیذ(:                           سایر 

 مًاد ي يسایل آمًزضی:

 ، اویمیطه اسالیذ، پاير پًیىت، يایت بًرد

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

 َا در کالسي فؼال کامل  ،حضًر بٍ مًقغاوتظارات: 

 : مجازَا

  محذيدیتُا:

 (:صٍ/بالیىی/ػر/آزمایطگاَیػملیَای ایمىی )دريس تًصیٍ

 

 فُرست مىابغ درسی:

 Clinical Anatomy by region (Snell)  

   Gray's anatomy for medical student 

 ٍٕٗ٘خٙیٗ ؿٙبػی ال 

  خبٖ وٛئیشاپبیٝ ثبفت ؿٙبػی 

  خؼفش ػّیٕب٘یدوتش ثبفت ؿٙبػی 

 Larsen’s Human Embryology   
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 روش ارزیابی:

 مطاَذٌ ػملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبٍ 

 ) ضفاَی(
 آزمًن کتبی

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

 ػیىی تطریحی

گستردٌ 

 پاسخ
 صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای کردن جاخالیپر

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشذ(.02) نمره قبولی از    

  ي پريشٌ: ػملی اوجام تکالیف مطارکت کالسی: حضًر ي غیاب کالسی: 

 ومرٌ 7 امتحان پایان ترم: ومرٌ 13 تحان میان ترم:ام  کًئیس:

 ٕ٘شٜ ٔشثٛط ثٝ ثخؾ خٙیٗ  7ٕ٘شٜ ٔشثٛط ثٝ ثخؾ ثبفت ؿٙبػی ٚ  9ٕ٘شٜ ٔشثٛط ثٝ ثخؾ آ٘بتٛٔی،  4 :مًارد سایر

 ؿٙبػی اػت.

 

 )وظری( جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

ريش  جلسٍ

 ارائٍ

 ساػت ارائٍ تاریخ

 ارائٍ 

مکان 

 ارائٍ

 مذرس مًضًع

ٔمذٔبت )تبسیخچٝ ٚ ٔؼشفی پیـىؼٛتبٖ(، تؼبسیف ٚ اصَٛ وبس ثب وبداٚس، ثیبٖ اصَٛ  102 10 – 12 17/11/97 حضٛسی 1

 اخاللی

 دوتش خؼفشی

 دوتش خؼفشی ٚضؼیت آ٘بتٛٔیه ثذٖ، صفحبت ٚ ٔحٛسٞب، اصغالحبت )تشٔیِٙٛٛطی( ٚ حشوبت ثذٖ 102 10 – 12 24/11/97 حضٛسی 2

 دوتش خؼفشی وّیبت دػتٍبٜ ٞبی ػٕٛٔی ثذٖ ؿبُٔ اػتخٛاٖ ثٙذی، ٔفبصُ، ػضال٘ی ٚ ػصجی 102 10 – 12 خجشا٘ی حضٛسی 3

 دوتش خؼفشی آ٘بتٛٔی ٘شٔبَ ثذٖ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ٞب )ٚاسیبػیٖٛ ٞب( ٚ اصَٛ آ٘بتٛٔی سادیٛ ِٛطیه ٚ ثبِیٙی 102 10 – 12 خجشا٘ی حضٛسی 4

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ٞبی ٔغبِؼٝ آٖٔمذٔبت ثبفت ؿٙبػی ٚ سٚؽ  102 10 – 12 1/12/97 حضٛسی 5

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ػیتٛپالػٓ ػَّٛ ٚ اسٌبُ٘ ٞب، ٞؼتٝ ػَّٛ 102 10 – 12 8/12/97 حضٛسی 6
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 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ثبفت اپی تّیْٛ ػغحی ٚ غذدی 102 10 – 12 15/12/97 حضٛسی 7

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ثبفت ٕٞجٙذ ٚ ا٘ٛاع آٖ 102 10 – 12 22/12/97 حضٛسی 8

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ثبفت غضشٚف ٚ اػتخٛاٖ 102 10 – 12 21/1/98 حضٛسی 9

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ثبفت ػضال٘ی ٚ ا٘ٛاع آٖ 102 10 – 12 28/1/98 حضٛسی 10

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ثبفت خٖٛ ٚ خٛ٘ؼبصی 102 10 – 12 4/2/98 حضٛسی 11

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ الیٝ ٞبی پٛػت ٚ ضٕبئٓ آٖ 102 10 – 12 11/2/98 حضٛسی 12

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ ٌبٔتٛط٘ض )اٚٚط٘ض ٚ اػپشٔبتٛط٘ض(، ٌبٔتٟبی غیشعجیؼی 102 10 – 12 18/2/98 حضٛسی 13

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ تىبُٔ خٙیٗ دس ٞفتٝ اَٚ )تخٕه ٌزاسی تب ال٘ٝ ٌضیٙی( 102 10 – 12 25/2/98 حضٛسی 14

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ أتحبٖ ثخؾ ثبفت ؿٙبػی 102 10 – 12 1/3/98 حضٛسی 15

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ (، ثبسداسیٟبی ٘بثدبbilaminar germ diskٞفتٝ دْٚ تىبُٔ سٚیب٘ی ) 102 10 – 12 8/3/98 سیحضٛ 16

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ (، تـىیُ ٘ٛتٛوٛسدtrilaminar germ diskٞفتٝ ػْٛ تىبُٔ سٚیب٘ی ) 102 10 – 12 22/3/98 حضٛسی 17

ٙیٙی(، ٔـتمبت اوتٛدسْ ٚ ٘ٛسٚالػیٖٛ، ٔـتمبت ٔضٚدسْ دٚسٜ سٚیب٘ی )ٞفتٝ ػْٛ تب ٞـتٓ خ 102  خجشا٘ی حضٛسی 18

 پبساوؼیبَ ٚ ٔضٚدسْ حذ ٚاػظ، ٔـتمبت ا٘ذٚدسْ

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ (، ٚ تىبُٔ خفت ٚ پشدٜ ٞبی خٙیٙیfetal periodٔبٜ ػْٛ خٙیٙی تب تِٛذ، دٚسٜ خٙیٙی ) 102  خجشا٘ی حضٛسی 19

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ صٔبٖ تِٛذ ٚ ػُّ آٖ )تشاتِٛٛطی(٘بٞٙدبسیٟبی  102  خجشا٘ی حضٛسی 20

 26/3/98تاریخ امتحان پایان ترم:                           19/2/98تاریخ امتحان میان ترم:   

 

 )ػملی( جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

ريش  جلسٍ

 ارائٍ

 ساػت ارائٍ تاریخ

 ارائٍ 

مکان 

 ارائٍ

 مذرس مًضًع

13-15 15/12/97 حضٛسی 1  

17-15  

19-17  

آؿٙبیی ثب ٔیىشٚػىٛح ٚ سٚؽ وبس ثب آٖ، ثبفت پٛؿـی ػبدٜ )ػٍٙفشؿی، ٔىؼجی  

 ٚ اػتٛا٘ٝ ای(

 

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ



11 
 

13-15 22/12/97 حضٛسی 2  

17-15  

19-17  

ثبفت پٛؿـی ػٍٙفشؿی، ٔغجك ػٍٙفشؿی داسای وشاتیٗ، ٔغجك ػٍٙفشؿی ثذٖٚ  

 وشاتیٗ، ثبفت پٛؿـی وبرة ٚ ٔتغیش

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ

13-15 4/2/98 حضٛسی 3  

17-15  

19-17  

 ثبفت اػتخٛاٖ اػفٙدی ٚ ٔتشاوٓ غضشٚف، 

 ػضّٝ صبف، ػضّٝ ٔخغظ، ػضّٝ لّجی

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ

13-15 11/2/98 حضٛسی 4  

17-15  

19-17  

 دوتش آسیٗ ٔٙؾ پوست ضخیم، پوست نازک و پوست مودار 

13-15 18/2/98 حضٛسی 5  

17-15  

19-17  

 Review ٙٔ ٗؾدوتش آسی  

 

 ػملی امتحان

 

 

 مؼاين آمًزضی داوطکذٌ: دکتر ایرج جؼفری اوارکًلی                                      مذیر گريٌ: دکتر میترا آریه مىص


