
بطوَ تؼالی  

 

زاد اضالهی ّاحد ًجف آباد داًػکدٍ پرضتاری ّ هاهايی  آداًػگاٍ 

 13 ۹9  -    1400    ضال تحصيلی    دّمًيوطال   

 :ُدف کلی
 ػُبخت َیبسْبی اطبطی ٔ تؼخیص دبالت اَظبٌ در ُْگبو طاليت ٔ ثیًبری ٔ ثٕیژِ در سَبٌ ثبردار - 1
ّ ْبی ػهًی درارائّ خذيبت ٔآيٕسع ثّ ثیًبراٌ ثبردار ٔ یب سَبٌ ثبردار آطیت پذیزٔفزاْى آٔردٌ كًك ْبی پشػكی ٔ - 2 كبرثزدیبفت

 ارجبع صذیخ دريٕاردنشٔو
ّ ای،پبیجُذثٕدٌ ثّ رػبیت اصٕل اخالقی ٔيٕاسیٍ اطاليی درُْگبو ارائّ خذيبت ثّ -3 تؼخیص يظئٕنیت ْبٔيذذٔدیت ْبی دزف

   .يُظٕردفظ جبٌ يبدرٔثچّ ٔتبيیٍ طاليت آَٓب

 
:       رفتاریاُداف 

 
 فيسيْپاتْلْژی ّ بيواريِای پْضت ّ آهيسغی- الف
 .آَبتٕيی، فیشیٕنٕژی، طًیٕنٕژی پٕطت را ػزح دْذ- 1
 .ػالئى ٔ اصٕل دريبٌ ثیًبری ْبی پٕطتی را ثیبٌ كُذ- 2
 .ػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ دريبتیت را تٕضیخ دْذ- 3
 .كٓیز ٔ آنزژی را ثیبٌ كُذػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ -4
 . ثیًبری ْبی كالژٌ را تٕضیخ دْذػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ - 5
 .ثیًبری پظٕریبسیض را تٕضیخ دْذػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ - 6
 . نیكٍ پالٌ را تٕضیخ دْذػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ - 7
 . ثیًبری ْبی اَگهی، يیكزٔثی، قبرچی ٔٔیزٔطی پٕطت را ػزح دْذػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ - 8
 .إَاع خبل ْب، پیگًبَتبطیٌٕ، خبرع را ثیبٌ كُذ- 9
 ثیًبریٓبی پٕطتی در سيبٌ دبيهگی را تٕضیخ دادِ ٔ َذِٕ ادارِ ی اٌ را ثیبٌ ًَبیذ- 10
 .ػهم، ػالئى، تؼخیص ٔدريبٌ طیفهیض ٔيزادم آٌ را ػزح دْذ- 11
 . ٔ دَٕٔٔإَس تٕضیخ دْذLGVدر يٕرد ثیًبری ْبی ػبَکزٔئیذ،- 12
 .طٕساک ٔ ْزپض ژَتیبل را ثیبٌ كُذ ػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ -13

 3 فيسيْپاتْلْژی ّ بيواريِای داخلی :ًام درش 
 2: تؼداد ّاحد

 ًظری :ًْع ّاحد
 کارغٌاضی هاهايی: رغتَ تحصيلیهقطغ ّ 
 فيسيْپاتْلْژی ّ بيواريِای : يا ُوسهاىپيػٌياز درّش 
 1ّ2داخلی 

 2585:تلفي داخلی دفتر
 ضَ غٌبَ ُا:ضاػات حضْر در دفتر

 خاًن  غاياى هٌع : هدرش
Email: mz_shaynmanesh@yahoo.com 

  - : کالشهکاى 
 ضَ غٌبَ ُا: رّز کالش 

 30/11-15/12:ضاػت کالش 
 -:تاريخ اهتحاى هياى ترم
 -:تاريخ اهتحاى پاياى ترم

 
  

 



 . ، سگیم تُبطهی ، کچهی کؼبنّ ی راٌ، تزیکٕيَٕب  تٕضیخ دْذUTIػهم ػالئى ٔ تؼخیص ٔ دريبٌ ثیًبریٓبی يقبرثتی  - 14
 . تٕيٕرْبی خٕع خیى ٔثذخیى پٕطتی را تٕضیخ دْذػهم، ػالئى، تؼخیص ٔ دريبٌ - 15

 
 .در يٕرد ثیًبریٓبی پٕطتی ػبیغ اطفبل ٔ َٕساداٌ ٔ يٕارد يبدرسادی تٕضیخ دْذ- 16
 در يٕرد ثٓذاػت ٔ تقٕیت يٕ ٔ ثیًبریٓبی ػبیغ يٕ تٕضیخ دْذ ٔ اثز دبيهگی ٔ ػیزدْی ثز يْٕب را تٕصیف کُذ- 17
 يٕاد غذایی ٔ دارْٔبی ػیًیبیی ٔ گیبْی يفیذ ثزای پٕطت ٔ يٕ را تؼزیخ ًَبیذ- 18

 
 

 :رّظ تدريص

 طخُزاَی، پزطغ ٔپبطخ اسداَؼجٕ
 

 
 :فؼاليتِای فراگيراى

 ػزکت در يجبدث کالص ثب اَجبو يطبنؼّ ْبی يتُٕع در يٕرد يٕضٕع کالص  -1
اطتفبدِ اس ایُتزَت ٔ تذقیق ٔ پژْٔغ در يٕرد يٕضٕع ٔ ارائّ َتبیج آٌ در کالص - 2
 ارائّ ثّ يٕقغ تکبنیف درطی- 3

 

: رّظ ارزغيابی
 %5فؼبنیت کالطی - 2%            50ايتذبٌ يیبٌ تزو  -1

 %40ايتذبٌ پبیبٌ تزو - 4                %5دضٕر ٔ غیبة - 3
 

 13 ۹9    -    1400      ضال تحصيلی  دّمًيوطال  ۳جدّل زهاًبٌدی درش فيسيْ پاتْلْژی ّ بيواريِای داخلی 

 رئْش هطالب تاريخ رديف
  –کٓیز –دريبتیت -–فیشیٕنٕژی ٔ طًیٕ نٕژی  پٕطت  5/12 1

 -پظٕریبسیض- پیگًبَتبطیٌٕ- خبنٓب 12/12 2

 - ثیًبریٓبی طبٔنی پٕطت- نیکٍ پالٌ  19/12 3

  ( ػبَکزٔئیذ-طفیهیض  )ثیًبریٓبی پٕطتی در سيبٌ دبيهگی 17/1/1400 4

 ( دَٕٔٔإَس  – LVG)ثیًبریٓبی پٕطتی در سيبٌ دبيهگی  24/1 5

  (ْزپض - طٕساک)ثیًبریٓبی پٕطتی در سيبٌ دبيهگی  31/1 6

غذا ْب ٔ دارْٔبی - ثٓذاػت يٕ( کچهی کؼبنّ ی راٌ–سگیم )ثیًبریٓبی پٕطتی در سيبٌ دبيهگی  7/2 7
 اثز دبيهگی ٔ ػیز دْی ثز يٕ -  تقٕیت کُُذِ  پٕطت ٔ يٕ

 تؼطيل رضوی 14/2 8
 (تزیکٕيَٕب)ثیًبریٓبی پٕطتی در سيبٌ دبيهگی 21/2 9

 –تٕيٕرْبی پٕطتی خٕع خیى ٔ ثذخیى  28/2 10

 ادايّ تٕيٕرْبی پٕطتی خٕع خیى ٔ ثذخیى 4/3 11

12 11/3  



 ثیًبریٓبی ػبیغ  پٕطت ٔ يٕ 18/3 13

 ادايّ ثیًبریٓبی ػبیغ  پٕطت ٔ يٕ 25/3 14

 َقغ تغذیّ در طاليت پٕطت ٔ يٕ 1/4 15

 َقغ تغذیّ در طاليت پٕطت ٔ يٕادايّ  8/4 16

 اهتحاًات پاياى ترم  17
 

 :هٌابغ اصلی درش

کتبْبی طت - ثیًبریٓبی ػفَٕی در ایزاٌ-  ثبرداری سایًبٌ ٔیهیبيش–کتبثٓبی يزثٕط ثّ ثیًبریٓبی پٕطت ٔ يٕ - طت طیظیم - طت ْبریظٌٕ

 (آخزیٍ چبپ )کتبثٓبی يزاقجت ْبی پزطتبری ٔ يبيبیی-  اصٕل جزادی–داخهی 

 


