باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی = 46<6-46<7

هسئَل درس = دکتر هصری پَر

هذرس = حسیي خلخبلی

رضتِ ٍ هقطع =پرستبری -کبرضٌبسی

ًبم درس = ایوٌی ضٌبسی عولی

ضوبرُ درس = ;:46:-74

زهبى کالس = پٌج ضٌجِ( 7گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/8

پیص ًیبز =

E-mail: h.khalkhali@khuisf.ac.ir
ّذف کلی = آهَزش

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

تبریخ

93/7/11
93/7/17
93/7/24
93/8/1
93/8/8
93/8/15
93/8/22
93/8/29
93/9/6
93/9/13
93/9/21
93/9/27

عٌبٍیي هجبحث درسی

هذرس

اصَل آسهبیؾْبی عزٍلَصی(آًتی صى ٍ آًتی ثبدی ،اًَاع ٍاکٌؾْب)

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوًََّوبتَلَصی -تؼییي گزٍّْبی خًَی عیغتن Rh ٍ ABO

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوٌی ضذ ثبکتزیبیی -تغت ٍیذال ثِ آگلَتیٌبعیَى الهی

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوٌی ضذ ٍیزٍعی -تغت تؾخیص ایذس ثِ رٍػ ایوًََکزٍهبتَگزافی

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوًََلَصی خَد ایوٌی -ؽٌبعبیی رٍهبتَئیذ فبکتَر

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوًََلَصی فبس حبد -اًذاسُ گیزی تیتز CRP

حغیي خلخبلی

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
 -3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
 -5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً -3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 -1اصَل آسهبیؾْبی عزٍلَصی دکتز پزٍیش پبکشاد
 -2ایوًََلَصی علَلی ٍ هَلکَلی اثَالؼجبط
 -3ایوًََلَصی علَلی ٍ هَلکَلی رٍیت
 -4ایوًََلَصی علَلی ٍ هَلکَلی دکتز ٍجگبًی
 -5ایوًََلَصی چْبر اعتبد
ّ -6وبتَلَصیّ ،وَعتبس ٍ تزٍهجَس ٌّزی -دیَیذعَى

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7

هسئَل درس = ضٌْبز ثْطتی

هذرس = حسیي خلخبلی

رضتِ ٍ هقطع = هبهبیی -کبرضٌبسی

ًبم درس = ایوًََلَشی عولی

ضوبرُ درس = ;ٍ;8458-9

زهبى کالس = پٌج ضٌجِ( 6گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/8

پیص ًیبز =

E-mail: h.khalkhali@khuisf.ac.ir
هدف کلی  :آموزش
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

تبریخ

93/7/11
93/7/17
93/7/24
93/8/1
93/8/8
93/8/15

عٌبٍیي هجبحث درسی
اصَل آسهبیؾْبی عزٍلَصی(آًتی صى ٍ آًتی ثبدی ،اًَاع ٍاکٌؾْب)

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوًََّوبتَلَصی -تؼییي گزٍّْبی خًَی عیغتن Rh ٍ ABO

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوٌی ضذ ثبکتزیبیی -تغت ٍیذال ثِ آگلَتیٌبعیَى الهی

حغیي خلخبلی

 93/8/22آؽٌبیی ثب ایوٌی ضذ ٍیزٍعی -تغت تؾخیص ایذس ثِ رٍػ
 93/8/29ایوًََکزٍهبتَگزافی

93/9/6
93/9/13
93/9/21
93/9/27

هذرس

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوًََلَصی خَد ایوٌی -ؽٌبعبیی رٍهبتَئیذ فبکتَر

حغیي خلخبلی

آؽٌبیی ثب ایوًََلَصی فبس حبد -اًذاسُ گیزی تیتز CRP

حغیي خلخبلی

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی
ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 -1اصَل آسهبیؾْبی عزٍلَصی دکتز پزٍیش پبکشاد
 -2ایوًََلَصی علَلی ٍ هَلکَلی اثَالؼجبط
-3ایوًََلَصی علَلی ٍ هَلکَلی رٍیت
 -4ایوًََلَصی علَلی ٍ هَلکَلی دکتز ٍجگبًی
-5ایوًََلَصی چْبر اعتبد
ّ -6وبتَلَصیّ ،وَعتبس ٍ تزٍهجَس ٌّزی -دیَیذعَى

باسمه تعالی

طرح درس

هسئَل درس = دکتر حسیي قبضی عسگر

هذرس = حسیي خلخبلی

رضتِ ٍ هقطع = هبهبیی -کبرضٌبسی

ًبم درس = آزهبیطبت کبرثردی هبهبیی

زهبى کالس = ضٌجِ( 5گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ =

4/8

ًین سبل =اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7
ضوبرُ درس = ;8444-5
پیص ًیبز =

E-mail: h.khalkhali@khuisf.ac.ir
ّذف کلی = آهَزش
ردیف

تبریخ

عٌبٍیي هجبحث درسی

هذرس

1

93/8/24

آسهبیؼ کبهل ادرار

حغیي خلخبلی

2

93/9/1

آسهبیؼ اًذاسُ گیزی سهبى PTT ٍ PT

حغیي خلخبلی

3

93/9/8

آسهبیؼ کَهجظ هغتقین ٍ غیزهغتقین

حغیي خلخبلی

4

93/9/15

اًذاسُ گیزی غلظت β-HCG

حغیي خلخبلی

5

93/9/29

اعپزهَگزام

حغیي خلخبلی

6

93/11/6

اًذاسُ گیزی غلظت آّي عزم

حغیي خلخبلی

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی
ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 -1تؾخیص ٍ پیگیزی ثبلیٌی ثب رٍؽْبی آسهبیؾگبّی ّوبتَلَصیّ ،وَعتبس ٍ تزٍهجَس ٌّزی-
دیَیذعَى
- 2کبهل تزیي تغتْبی تؾخیصی ٍ آسهبیؾگبّی ،پبگبًب
-3ثیَؽیوی پشؽکی ّبرپز
-4راٌّوبی ثبلیٌی آسهبیؾْبی پشؽکی( ) PFCدکتز حغبم الذیي ریبحی ،دکتز آسیتب هحوَداى ،سیز ًظز
دکتز هحوذ درخؾبى
-5تکٌیکْب ٍ تؾخیصْبی آسهبیؾگبّی ،دکتز هحوذرضب ػبثذی
-6دعتَرالؼول ًَارّبی ادراری  11پبراهتزی کیویبپضٍّبى

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل =اٍل

سبل تحصیلی =46<7-46<7

هسئَل درس = دکٌر رضب هٌبًی

هذرس =ایوبًِ اهیٌی

رضتِ ٍ هقطع = هبهبیی -کبرضٌبسی

ًبم درس = فیسیَلَشی(  )5عولی

ضوبرُ درس = ;844;-54

زهبى کالس = ضٌجِ( 6گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/8

پیص ًیبز =

E-mail: Imaneh_amini@ymail.com
ّذف کلی = آهَزش
ردیف

تبریخ

1

93/7/12

عٌبٍیي هجبحث درسی
آؽٌبئی ثب اًَاع هیکزٍعکَح (کبر ثب هیکزٍعکَح ًَری)ٍ رًگ آهیشی ٍ
هؾبّذُ علَلْبی پَؽؾی دّبى

هذرس
ایوبًِ اهیٌی

2

93/7/19

آؽٌبئی ثب اًَاع علَلْبی خًَی ٍ رًگبهیشی فزٍتی خًَی ثب رًگ گیوغب

ایوبًِ اهیٌی

3

93/7/26

تؼییي درصذ افتزاقی گلجَلْبی عفیذ خَى

ایوبًِ اهیٌی

4

93/8/11

ؽوبرػ گلجَلْبی عفیذ خَى ثب اعتفبدُ اس الم ًئَثبر

ایوبًِ اهیٌی

5

93/8/17

ؽوبرػ گلجَلْبی قزهش خَى ثب اعتفبدُ اس الم ًئَثبر

ایوبًِ اهیٌی

6

93/8/24

تؼییي درصذ ّوبتَکزیت خَى ،تؼییي سهبى خًَزیشی ٍ سهبى اًؼقبد خَى

ایوبًِ اهیٌی

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی
ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 - 1تؾخیص ٍ پیگیزی ثبلیٌی ثب رٍؽْبی آسهبیؾگبّی ّوبتَلَصیّ ،وَعتبس ٍ تزٍهجَس ٌّزی-
دیَیذعَى
 -2فیشیَلَصی پشؽکی ،گبیتَى
 -3فیشیَلَصی پشؽکی ،دکتز خشائی

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل =اٍل

هسئَل درس = ضٌْبز ثْطتی

هذرس = ایوبًِ اهیٌی

رضتِ ٍ هقطع = پرستبری -کبرضٌبسی

ًبم درس = هیکرٍة ضٌبسی عولی

سبل تحصیلی =46<6-46<7
ضوبرُ درس =;848;-94
پیص ًیبز =

زهبى کالس = یکطٌجِ( 4گرٍُ) ،دٍضٌجِ( 6گرٍُ) تعذاد ٍاحذ = 4/8

E-mail: Imaneh_amini@ymail.com
ّذف کلی = آهَزش
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

تبریخ
93/7/6
93/7/7

عٌبٍیي هجبحث درسی

هذرس

آؽٌبیی ثب ٍعبیل ٍ تجْیشات آسهبیؾگبُ هیکزٍثیَلَصی ٍ اًجبم کؾت َّا

ایوبًِ اهیٌی

93/7/14

آؽٌبیی ثب اًَاع هحیظ ّبی کؾت هیکزٍثی ،آؽٌبیی ثب ٍیضگیْبی

93/7/21

هبکزٍعکَپی کلٌی ّب ٍ اًجبم رًگبهیشی عبدُ

93/7/27

آؽٌبیی ثب اًَاع رٍػ ّبی کؾت هیکزٍثی ،اًجبم کؾت گلَ ثِ رٍػ خغی،

93/7/28

آؽٌبیی ثب رٍػ اًجبم رًگبهیشی گزم

93/8/4
93/8/5

آؽٌبیی ثب فلَر هیکزٍثی گلَ ،اًجبم رًگبهیشی گزم ٍ ثزرعی پذیذُ ّوَلیش

93/8/18

آؽٌبیی ثب اًَاع رٍؽْبی آًتی ثیَگزام ٍ اًجبم تغت آًتی ثیَگزام ثِ رٍػ

93/8/19

کزثی ثبئز

93/8/25
93/8/26

تغت کبتبالس ٍ گَاگَالس ،آؽٌبیی ثب رًگبهیشی اعیذ فبعت

ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً -3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 -1هیکزة ؽٌبعی پشؽکی جبٍتش
 -2هیکزٍة ؽٌبعی ٍاکز
ً -3کبتی درثبرُ هیکزٍة ؽٌبعی آسهبیؾگبّی (هزین هحوذی)
 -4هیکزٍثیَلَصی آسهبیؾگبّی(حغیي خلخبلی ،ؽٌْبس ثْؾتی)
Laboratory exercises in microbiology(Harley Prescoh) -5

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7

هسئَل درس = ضٌْبز ثْطتی

هذرس = ایوبًِ اهیٌی

رضتِ ٍ هقطع = هبهبیی -کبرضٌبسی

ًبم درس = هیکرٍة ضٌبسی عولی

ضوبرُ درس = ;8448-:

زهبى کالس = سِ ضٌجِ( 6گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4

پیص ًیبز =

E-mail: Imaneh_amini@ymail.com
ّذف کلی = آهَزش
ردیف

تبریخ

1

93/7/8

2

93/7/15

3

93/7/22

4

93/7/29

5

93/8/6

6

93/8/21

7

93/8/27

عٌبٍیي هجبحث درسی

هذرس

آؽٌبیی ثب ٍعبیل ٍ تجْیشات آسهبیؾگبُ هیکزٍثیَلَصی ٍ اًجبم کؾت َّا

ایوبًِ اهیٌی

آؽٌبیی ثب اًَاع هحیظ ّبی کؾت هیکزٍثی ،آؽٌبیی ثب ٍیضگیْبی
هبکزٍعکَپی کلٌی ّب ٍ اًجبم رًگبهیشی عبدُ
آؽٌبیی ثب اًَاع رٍػ ّبی کؾت هیکزٍثی ،اًجبم کؾت گلَ ثِ رٍػ خغی،
آؽٌبیی ثب رٍػ اًجبم رًگبهیشی گزم
آؽٌبیی ثب فلَر هیکزٍثی گلَ ،اًجبم رًگبهیشی گزم ٍ ثزرعی پذیذُ ّوَلیش
آؽٌبیی ثب اًَاع رٍؽْبی آًتی ثیَگزام ٍ اًجبم تغت آًتی ثیَگزام ثِ رٍػ
کزثی ثبئز
تغت کبتبالس ٍ گَاگَالس ،آؽٌبیی ثب رًگبهیشی اعیذ فبعت
رًگبهیشی کپغَل ثِ رٍػ آًتًَی ،رًگبهیشی اعپَر ثِ رٍػ ؽبفز –
فَلتَى ،رًگبهیشی داًِ ّبی هتبکزٍهبتیک

ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی

8

93/9/4

آؽٌبیی ثب تغتْبی ثیَؽیویبیی خبًَادُ اًتزٍثبکتزیبعِ(تغت ) IMViC

ایوبًِ اهیٌی

9

93/9/11

ثزرعی ًتبیج تغت  ٍ IMViCآؽٌبیی ثب تغتْبی ّ ٍ TSIیذرٍلیش اٍرُ

ایوبًِ اهیٌی

11

93/9/18

ثزرعی ًتبیج تغتْبی ّ ٍ TSIیذرٍلیش اٍرُ

ایوبًِ اهیٌی

11

93/9/25

آؽٌبیی ثب رٍؽْبی ؽوبرػ کلٌی هیکزٍثی – اًجبم تغت کؾت ادراری

ایوبًِ اهیٌی

12

93/11/9

ثزرعی ًتبیج ؽوبرػ کلٌی ّب ٍ هزٍری ثز هغبلت آهَختِ ؽذُ قجلی

ایوبًِ اهیٌی

13
14
15
16
17

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
-1

هیکزة ؽٌبعی پشؽکی جبٍتش

-2

هیکزٍة ؽٌبعی ٍاکز

-3

ًکبتی درثبرُ هیکزٍة ؽٌبعی آسهبیؾگبّی (هزین هحوذی)

-4

هیکزٍثیَلَصی آسهبیؾگبّی(حغیي خلخبلی ،ؽٌْبس ثْؾتی)

-5

)Laboratory exercises in microbiology(Harley Prescoh

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

هسئَل درس = دکتر هحوذ علی ضیبء

هذرس = ایوبًِ اهیٌی

رضتِ ٍ هقطع = پرستبری -کبرضٌبسی

ًبم درس = اًگل ضٌبسی عولی

سبل تحصیلی =46<6-46<7
ضوبرُ درس = ;:495-8
پیص ًیبز =

زهبى کالس = دٍضٌجِ( 6گرٍُ) ،چْبرضٌجِ( 4گرٍُ) تعذاد ٍاحذ = 4/8

E-mail: Imaneh_amini@ymail.com
ّذف کلی = آهَزش
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

عٌبٍیي هجبحث درسی

تبریخ
93/9/3

آؽٌبیی ثب اًگل ّبی تک علَلی (جٌظ ّبی اًتبهَثب ،تزیکَهًَبط،

93/3/5

صیبردیب) ٍ هؾبّذُ الم ّبی هیکزٍعکَپی تزٍفَسٍئیت ٍ کیغت آًْب

93/9/11
93/3/12

هؾبّذُ الم ّبی هیکزٍعکَپی تزٍفَسٍئیت ٍ کیغت ثبالًتیذیَم ،ریٌگ،

ایوبًِ اهیٌی

گبهتَعیت ٍ ؽیشًٍت پالعوَدیَم

93/9/17
93/3/19

هؾبّذُ الم ّبی هیکزٍعکَپی فزم ّبی هختلف آًْب

93/9/24

آؽٌبیی ثب کزم ّبی ردُ ًوبتَدا ٍ هؾبّذُ الم ّبی هیکزٍعکَپی کزم ّبی

93/3/26

ًز ٍ هبدُ اکغیَر ،آًکیلَعتَهب ٍ آعکبریظ ٍ تخن ّبی آًْب

93/11/1

آؽٌبیی ثب کزم ّبی ردُ تزهبتَدا ٍ هؾبّذُ الم ّبی هیکزٍعکَپی کزم

93/11/3

ّبی ًز ٍ هبدُ ؽیغتَسٍهب ،فبعیَال ٍ تخن ّب ٍ عزکز آًْب

93/11/11

ایوبًِ اهیٌی

آؽٌبیی ثب اًگل ّبی تک علَلی (جٌظ ّبی ثبال ًتیذیَم ٍ پالعوَدیَم) ٍ

آؽٌبیی ثب اًگل ّبی تک علَلی (جٌظ ّبی تزیپبًَسٍم ،لیؾوبًیب) ٍ

93/11/8

هذرس

ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی
ایوبًِ اهیٌی

آؽٌبیی ثب کزم ّبی ردُ عغتَدا ٍ هؾبّذُ الم ّبی هیکزٍعکَپی کزم
ّبی تٌیبّب ،اکیٌَکَکَط ،تخن ،کیغت ّیذاتیک ٍ ثٌذّبی ًبرط ،رعیذُ
ٍ ثبرٍر آًْب

ایوبًِ اهیٌی

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى ػولی ایغتگبّی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 -1تک یبختِ ؽٌبعی پشؽکی ( دکتز هحوذ جَاد غزٍی)
 -2اًگل ؽٌبعی پشؽکی (ًَا -ثزاٍى)

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7

هسئَل درس = دکتر حویذ عسیسی

هذرس = هٌصَرُ هیرعجذاللْی

رضتِ ٍ هقطع =هبهبیی -کبرضٌبسی

ًبم درس = سلَل ٍ ثبفت ضٌبسی عولی

ضوبرُ درس =;8498-:

زهبى کالس =ضٌجِ( 6گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/8

پیص ًیبز =

E-mail: Mirabdollahim@yahoo.com
ّذف کلی = آهَزش
ردیف

تبریخ

1

93/7/26

2

93/8/11

3

93/8/24

4

93/9/8

عٌبٍیي هجبحث درسی
آؽٌبیی ثب ٍیضگیْب ٍ اًَاع ثبفت پَؽؾی ٍ ثبفت ّوجٌذ ،هؾبّذُ ًوًَِ ّب
در سیز هیکزٍعکَح ،رًگبهیشی ٍ هؾبّذُ علَلْبی پَؽؾی هخبط دّبى

هذرس
هٌصَرُ هیزػجذاللْی

آؽٌبیی ثب اًَاع ثبفت غذدی(غذد اًذٍکزیي ٍ اگشٍکزیي) ،غذُ تیزٍئیذ،
پبًکزاط ،غذد پغتبًی ،غذد عجبعِ ،غذد ػزق ،غذُ سثبًی ٍ غذد فَق

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

کلیَی
آؽٌبیی ثب اًَاع ثبفت هبّیچِ ای ،هبّیچِ صبف ،قلجی ٍ هخغظ ٍ ثزرعی
ؽجبّت ّب ٍ تفبٍت ّبی آًْب
آؽٌبیی ثب ثبفت غضزٍفی ( ّیبلي ،فیجزی ٍ االعتیک)ٍ ثبفت اعتخَاًی(
هتزاکن ٍ اعفٌجی) ٍ هغش اعتخَاى

هٌصَرُ هیزػجذاللْی
هٌصَرُ هیزػجذاللْی

5

93/9/29

آؽٌبیی ثب ثبفت ؽٌبعی دعتگبُ تٌبعلی جٌظ هذکز

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

6

93/11/6

آؽٌبیی ثب ثبفت ؽٌبعی دعتگبُ تٌبعلی جٌظ هًَث

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
 -3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
 -5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
-1آسهَى ػولی ایغتگبّی در پبیبى تزم
ً-2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 -1ثبفت ؽٌبعی پبیِ جبى کَئیزا
Leslie P. Gartner ، Color Atlas and Text of Histology Gartner -2
 -3هجبًی ثبفتؽٌبعی ًظزی ٍ ػولی ،فزؽتِ هْزآییي
 -4ثبفت ؽٌبعی ،جؼفز علیوبًی راد
 -5هجبًی ریخت ؽٌبعی علَلی ثبفت ّب ػوَهی ٍ اختصبصی ،عیویي فبضلی پَر ،ػجبط ؽکَر
 -6ثبفت ؽٌبعی ثزای داًؾجَیبى رؽتِ پشؽکی ٍ رؽتِ ّبی ٍاثغتِ ،هلیحِ ًَثخت
 -7اعلظ ثبفت ؽٌبعی ،دکتز فبضلی پَر
 -8ثبفت ؽٌبعی ػوَهی ،دکتز رضَی
 -9ثبفت ؽٌبعی اًغبًی ػوَهی ،دکتز عبّزی
 -11اصَل ًظزی ٍ رٍػ ّبی پیؾزفتِ ثبفت ؽٌبعی ٍ ّیغتَؽیوی ،دکتز ًَری هَگْی
 -11آسهبیؾگبُ ثبفت ؽٌبعی ،اًتؾبرات داًؾگبُ پیبم ًَر
-12ثبفت ؽٌبعی  ،دکتز رجحبى

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7

هسئَل درس = دکتر حویذ عسیسی

هذرس = هٌصَرُ هیرعجذاللْی

رضتِ ٍ هقطع = هبهبیی -کبرضٌبسی

ًبم درس = آسیت ضٌبسی عوَهی ٍ اختصبصی

ضوبرُ درس =;8449-:

زهبى کالس =ضٌجِ( 5گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/6

پیص ًیبز =

E-mail: Mirabdollahim@yahoo.com
ّذف کلی =آهَزش
ردیف

تبریخ

1

93/7/19

2

93/9/1

3

93/9/15

4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

عٌبٍیي هجبحث درسی
آسار علَلی ،عبسگبری ٍ هزگ علَلیً ،کزٍس ٍ اًَاع آى ،آسار ایغکویک ٍ
اًفبرکتَط قلجی ٍ کلیَی
پبعخ ّبی عبسگبری اصلی علَلی( آتزٍفیّ ،بیپزتزٍفیّ ،بیپزپالسی ٍ
هتبپالسی) ٍ ًئَپالسی
دیغپالسی اختالالت دعتگبُ درٍى ریش(غذُ تیزٍئیذ) ٍ اختالالت عیغتن
تٌبعلی سًبًِ ٍ پغتبى ،عزعبى ٍ هتبعتبس ،کبرعیٌَهب ٍ اًَاع آى ،هالًَهب

هذرس
هٌصَرُ هیزػجذاللْی
هٌصَرُ هیزػجذاللْی
هٌصَرُ هیزػجذاللْی

ٍظبیف داًطجَیبى =
-1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
-2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
-4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
-6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
-1آسهَى ػولی ایغتگبّی در پبیبى تزم
ً-2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
-1آعیت ؽٌبعی پبیِ (ػوَهی) راثیٌش
.Abul K. Abbas . Jon C. Aster . Vinay Kumar ،Robbins Basic Pathology -2
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods -3

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7

هسئَل درس = دکتر حویذ عسیسی

هذرس = هٌصَرُ هیرعجذاللْی

رضتِ ٍ هقطع = پرستبری -کبرضٌبسی

ًبم درس = فیسیَلَشی عولی

ضوبرُ درس = ;:4:4-6

زهبى کالس =چْبرضٌجِ(7گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/8

پیص ًیبز =

E-mail:Mirabdollahim@yahoo.com
ّذف کلی = آهَزش
ردیف تبریخ

1

93/8/21

عٌبٍیي هجبحث درسی
آؽٌبئی ثب اًَاع هیکزٍعکَح (کبر ثب هیکزٍعکَح ًَری)ٍ رًگ آهیشی ٍ
هؾبّذُ علَلْبی پَؽؾی دّبى

هذرس
هٌصَرُ هیزػجذاللْی

2

93/8/28

آؽٌبئی ثب اًَاع علَلْبی خًَی ٍ رًگبهیشی فزٍتی خًَی ثب رًگ گیوغب

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

3

93/9/5

تؼییي درصذ افتزاقی گلجَلْبی عفیذ خَى

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

4

93/9/12

ؽوبرػ گلجَلْبی عفیذ خَى ثب اعتفبدُ اس الم ًئَثبر

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

5

93/9/19

ؽوبرػ گلجَلْبی قزهش خَى ثب اعتفبدُ اس الم ًئَثبر

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

6

93/9/26

تؼییي درصذ ّوبتَکزیت خَى ،تؼییي سهبى خًَزیشی ٍ سهبى اًؼقبد خَى

هٌصَرُ هیزػجذاللْی

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
 -5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ

هٌبثع =
 -1تؾخیص ٍ پیگیزی ثبلیٌی ثب رٍؽْبی آسهبیؾگبّی ّوبتَلَصیّ ،وَعتبس ٍ تزٍهجَس ٌّزی-
دیَیذعَى
 -2فیشیَلَصی پشؽکی ،گبیتَى
 -3فیشیَلَصی پشؽکی ،دکتز خشائی

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7

هسئَل درس = دکتر هٌَچْر هصری پَر

هذرس =هرجبى خبدهی زادُ

رضتِ ٍ هقطع = پرستبری -کبرضٌبسی

ًبم درس =ثیَضیوی عولی

ضوبرُ درس = <;:49:-

زهبى کالس = یک ضٌجِ(6گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/8

پیص ًیبز =

E-mail: Marjankhademizadeh2102@gmail.com
ّذف کلی = آهَزش
ردیف

تبریخ

عٌبٍیي هجبحث درسی

هذرس

1

93/7/21

آؽٌبیی ثب آسهبیؾگبُ ،لَاسم ٍ دعتگبّْبی آسهبیؾگبّی

هزجبى خبدهی سادُ

2

93/8/4

اًذاسُ گیزی هیشاى قٌذ خَى

هزجبى خبدهی سادُ

3

93/8/18

اًذاسُ گیزی هیشاى کلغتزٍل تبم خَى

هزجبى خبدهی سادُ

4

93/9/2

اًذاسُ گیزی هیشاى تزی گلیغزیذ خَى

هزجبى خبدهی سادُ

5

93/9/16

اًذاسُ گیزی هیشاى تَتبل پزٍتئیي ،آلجَهیي ٍ گلَثَلیي

هزجبى خبدهی سادُ

6

93/11/7

اًذاسُ گیزی هیشاى اعیذ اٍریک خَى

هزجبى خبدهی سادُ

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

ٍظبیف داًطجَیبى =
 -1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
 -4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
 -6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ
هٌبثع =
-1آسهبیؾگبُ ثیَؽیوی ثزای داًؾجَیبى دًذاًپشؽکی ،پزعتبری ٍ هبهبیی،هزجبى خبدهی سادُ
-2کبهل تزیي تغتْبی تؾخیصی ٍ آسهبیؾگبّی ،پبگبًب
-3ثیَؽیوی پشؽکی ّبرپز
-4راٌّوبی ثبلیٌی آسهبیؾْبی پشؽکی( ) PFCدکتز حغبم الذیي ریبحی ،دکتز آسیتب هحوَداى ،سیز ًظز
دکتز هحوذ درخؾبى
-5تکٌیکْب ٍ تؾخیصْبی آسهبیؾگبّی ،دکتز هحوذرضب ػبثذی
-6دعتَرالؼول ًَارّبی ادراری  11پبراهتزی کیویبپضٍّبى

باسمه تعالی

طرح درس

ًین سبل = اٍل

سبل تحصیلی =46<6-46<7

هسئَل درس = دکتر هٌَچْر هصری پَر

هذرس =هرجبى خبدهی زادُ

رضتِ ٍ هقطع = هبهبیی -کبرضٌبسی

ًبم درس =ثیَضیوی عولی

ضوبرُ درس = ;8447-8ٍ44

زهبى کالس = یک ضٌجِ(6گرٍُ)

تعذاد ٍاحذ = 4/8

پیص ًیبز =

E-mail: Marjankhademizadeh2102@gmail.com
ّذف کلی = آهَزش

ردیف

تبریخ

عٌبٍیي هجبحث درسی

هذرس

1

93/7/6

آؽٌبیی ثب آسهبیؾگبُ ،لَاسم ٍ دعتگبّْبی آسهبیؾگبّی

هزجبى خبدهی سادُ

2

93/8/27

اًذاسُ گیزی هیشاى قٌذ خَى

هزجبى خبدهی سادُ

3

93/8/11

اًذاسُ گیزی هیشاى کلغتزٍل تبم خَى

هزجبى خبدهی سادُ

4

93/8/25

اًذاسُ گیزی هیشاى تزی گلیغزیذ خَى

هزجبى خبدهی سادُ

5

93/9/9

اًذاسُ گیزی هیشاى تَتبل پزٍتئیي ،آلجَهیي ٍ گلَثَلیي

هزجبى خبدهی سادُ

6

93/9/23

اًذاسُ گیزی هیشاى اعیذ اٍریک خَى

هزجبى خبدهی سادُ

7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

ٍظبیف داًطجَیبى =
-1حضَر ثِ هَقغ در عز کالط ٍ پَؽیذى رٍپَػ عفیذ
 -2تَجِ ثِ هغبلت تئَری ارائِ ؽذُ
-3اًجبم آسهبیؼ هزثَعِ
-4تویش کزدى هیش کبر قجل اس تزک آسهبیؾگبُ(تقَیت حظ هغئَلیت پذیزی)
-5پبعخگَئی ثِ عَاالت هغزح ؽذُ در عز کالط
-6تحَیل گشارػ کبر در جلغِ ثؼذی

ًحَُ ارزضیبثی =
 -1آسهَى کتجی در پبیبى تزم
ً -2وزُ کالعی کغت ؽذُ در عَل تزم
ً-3وزُ هزثَط ثِ گشارػ کبرّبی تحَیل ؽذُ
هٌبثع =
-1آسهبیؾگبُ ثیَؽیوی ثزای داًؾجَیبى دًذاًپشؽکی ،پزعتبری ٍ هبهبیی،هزجبى خبدهی سادُ
-2کبهل تزیي تغتْبی تؾخیصی ٍ آسهبیؾگبّی ،پبگبًب
-3ثیَؽیوی پشؽکی ّبرپز
-4راٌّوبی ثبلیٌی آسهبیؾْبی پشؽکی( ) PFCدکتز حغبم الذیي ریبحی ،دکتز آسیتب هحوَداى ،سیز ًظز
دکتز هحوذ درخؾبى
-5تکٌیکْب ٍ تؾخیصْبی آسهبیؾگبّی ،دکتز هحوذرضب ػبثذی
-6دعتَرالؼول ًَارّبی ادراری  11پبراهتزی کیویبپضٍّبى

