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    ٍیرٍس ضٌاسی     گرٍُ آهَزضی:                                                                پسضکی داًطکذُ:

      ارضذ رضتِ ٍیرٍس ضٌاسی کارضٌاسی حصیلی:ت یرضتٍِ  هقطغ

 99-99 اٍل: تحصیلی ًیوسال تحصیلی ٍ سال

       3   تؼذاد ٍاحذ:                                       ػوَهیضٌاسی  ٍیرٍس: ًبم ٍاحذ درسی

 ًذارد یص ًیبس:پ                                                                       ًظریذ: ًَع ٍاح  

 یداًطکذُ پسضک هنبى ثزگشاري:                           9-21 :سبػت  ضٌبِ :سهبى ثزگشاري مالس: رٍس

  دکتر صیاد خاًی زادُ هسئَل درس:                                                              ًفر 5 جَیبى:تؼذاد داًط

  غالهرضا طالؼیدکتر   -دکتر صیاد خاًی زادُ  –  هْذی آجَرلَدکتر   )ثِ تزتیت حزٍف الفجب(: اسبتیذ

 دٍم، اتاق کارداًطکذُ پسضکی، طبقِ   21-21 ضٌبِ داًطجَ: ثبسبػبت هطبٍرُ 

 

 )لطفا ضرح دّیذ( ضرح دٍرُ:

گزٍُ تذریس  ّز یل اس اسبتیذٍاحذ آى تَسط  1ٍاحذ آهَسضی هی ثبضذ؛  3مِ در قبلت  ػوَهیضٌبسی  ٍیزٍس

هَرفَلَصي، در آى داًطجَیبى ثب  مِ پشضنی گفتِ خَاّذ ضذضٌبسی  در ایي درس هَضَع ػوَهی ٍیزٍسگزدد. هی

آضٌبیی ثب راّْبي اًتقبل،  آضٌب خَاٌّذ ضذ. ٍیزٍسْبدرهبى  ٍ ، ٍامسيیشایی، تطخیصثیوبر طجقِ ثٌذي، تنثیز،

ثیوبریشایی رٍضْبي تطخیص، درهبى، پیطگیزي ٍ ٍامسیٌبسیَى اس دیگز ضزٍریبت فزاگیزاى ایي درس هیجبضذ. در 

    طی ایي درس سؼی هیطَد تب فزاگیزاى ثب آخزیي پیطزفتْبي هَارد هذمَر آضٌب ضًَذ.
 

 

  )لطفا ضرح دّیذ(ذف کلی: ّ

اس ًظز سبختوبى، طجقِ ثٌذي، خصَصیبت ثیَلَصینی ثیوبریشایی، درهبى  ملیبت ٍیزٍس ضٌبسیثب  آضٌبیی داًطجَیبى

 اس ػفًَت ّبي ٍیزٍسی هی ثبضذ. ٍ پیطگیزي

 
 

 فزاگیز پس اس طی ایي دٍرُ ثبیستی :

 سبختوبى ٍیزٍسْب را اس ًظز فیشینی تَضیح دٌّذ  (1

 ویبیی ٍیزٍسْب را تَضیح دٌّذ.سبختوبى ضی (2

 اصَل طجقِ ثٌذي ٍیزٍسْب را ثیبى ًوبیٌذ. (3

 چزخِ تنثیز ٍیزٍسْب را تَضیح دٌّذ. (4

 ثیوبریشایی ٍیزٍسْب را در اًسبى تَضیح دٌّذ. (5

 راّْبي اًتقبل ٍیزٍسْبي ثیوبریشاي اًسبًی را تَضیح دٌّذ. (6

 رٍضْبي تطخیص آسهبیطگبّی ٍیزٍسْب را ثیبى ًوبیٌذ. (7

 رثزد دارٍّبي ضذ ٍیزٍسی را تَضیح دٌّذ.هَارد مب (8

 راّْبي پیطگیزي اس اًتقبل ثیوبریْبي ٍیزٍسی را تَضیح دٌّذ.  (9
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 ّای تذریس:ضیَُ

 ×پزسص ٍ پبسخ   سخٌزاًی ثزًبهِ ریشي ضذُ   ×سخٌزاًی

 

 (TBLیبدگیزي هجتٌی ثز تین)  (PBLیبدگیزي هجتٌی ثز حل هسئلِ)  ثحث گزٍّی

 ----------------- ًبم ثجزیذ( )لطفبً سبیز هَارد

 
 

 )لطفا ضرح دّیذ( ٍظایف ٍ تکالیف داًطجَ:

 َر هٌظن در مالس قجل اس ضزٍع مالسحض . 

  .ُداًطجَ هجبس ثِ تزك مالس ًیست هگز ثِ ضزٍرت ٍ ثب اجبس 

 .هٌبثغ هؼتجز ٍسارتخبًِ ثِ داًطجَ هؼزفی هیطَد یبدداضت ثزداري ٍ تْیِ جشٍُ ثِ ػْذُ داًطجَ هیجبضذ . 

   استفبدُ اس تلفي ّوزاُ ٍ ضجط صَت ٍ تصَیز هطلقب هوٌَع است. هَثبیل داًطجَیبى ثبیستی خبهَش

 ثبضذ. 

  رفت ٍ آهذ در حیي مالسػذم. 

 ثبضذ. ػذم ضزمت در ارسیبثی هستوز ثِ هٌشلِ ًوزُ صفز در آى قسوت هی 

 

 

 ٍسایل کوک آهَزضی:   

   × ٍصمتَراسالیذ یب ٍیذئَ پز  ختِ ٍ گچت × ٍایت ثزد

 -------------- ثجزیذ( لطفبً ًبم)  سبیز هَارد

  

 )از ًورُ کل( :درصذ ًورًُحَُ ارزضیابی ٍ 

 

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش

ْبي تطخیص رٍضپس اس اتوبم  5 ارسیبثی هستوز )هیبى تزم اٍل(

 ّبي ٍیزٍسیّب ٍ ثیوبريػفًَت

 

  ّبش ٍیزٍسپبتَصًپس اس اتوبم  6 )هیبى تزم دٍم( ارسیبثی هستوز

  پبیبى تزم 7 آسهَى پبیبى دٍرُ

   2 تحقیق ٍ گشارش هزٍري ٍ ًظن 

 

 ًَع آزهَى

 ×غلط -صحیح         جَر مزدًی             ×ايچٌذگشیٌِ      ×پبسخ مَتبُ           تطزیحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد
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 :بریذ()لطفا ًام ب: هٌابغ پیطٌْادی برای هطالؼِ

 ثب چبح ثِ رٍس Fieldsمتبة ٍیزٍس ضٌبسی .  1

 ثب چبح ثِ رٍس Flintمتبة ٍیزٍس ضٌبسی .  2

 هقبالت، سبیز متبة ّب ٍ هٌبثغ ثِ رٍس در سهیٌِ ٍیزٍس ضٌبسی .  3

 

 

  (9-21ّا ساػت   ضٌجِزهاى بٌذی ٍ هَضَػات درس ٍیرٍس ضٌاسی پسضکی )

 هَضَع هذرس تاریخ جلسات

 اٍل
                 

06/07/98 

تؼریف صفات ٍ اختصاصات ٍیرٍس ّا ٍ هقایسِ آًْا با  دکتر طالؼی

 سایر هیکرٍارگاًیسن ّا

 دٍم
                 

13/07/98 
 ساختواى فیسیکی، ضیویایی ٍ هَرفَلَشی دکتر طالؼی

 سَم
                 

20/07/98 
 طبقِ بٌذی دکتر طالؼی

 چْارم
                 

27/07/98 
 باکتریَفاشّا دکتر طالؼی

 پٌجن
                 

04/08/98 
 رٍش ّای تطخیص ػفًَت ّا ٍ بیواری ّای ٍیرٍسی دکتر طالؼی

 ضطن
                 

11/08/98 
 تاثیر ػَاهل فیسیکی ٍ ضیویایی بر رٍی ٍیرٍس ّا دکتر خاًی زادُ

 ّفتن
                 

18/08/98 
 تکثیر اًَاع ٍیرٍس ّا چرخِ دکتر خاًی زادُ

 ّطتن
                 

25/08/98 
 اًترفرٍى ّا ٍ دارٍّای ضذ ٍیرٍسی دکتر خاًی زادُ

                  ًْن

02/09/98 
 هیاًکٌص بیي ٍیرٍس ٍ سلَل هیسباى دکتر خاًی زادُ

                  دّن

09/09/98 
 پاتَشًس ٍیرٍس ّا دکتر خاًی زادُ

                  یازدّن

16/09/98 
 شًتیک ٍیرٍس ّا دکتر آجَرلَ

                  دٍازدّن

23/09/98 
 رابطِ ٍیرٍس ّا با سرطاى ّا دکتر آجَرلَ

                  سیسدّن

30/09/98 
 ایوٌی ٍ ایوًََپاتَزًس ٍیرٍس ّا دکتر آجَرلَ
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                  چْاردم

07/10/98 
 سازی ٍیرٍس ّا تغلیظ ٍ خالص دکتر آجَرلَ

                  پاًسدّن

14/10/98 
 پریَى ّا دکتر آجَرلَ

 اهتحاى پایاى ترم   

 


