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 داًطگبُ ػلَم پسضکی کرهبًطبُ

 داًطکذُ پیراپسضکی

 م آزهبیطگبّیػلَگرٍُ 
 

 2ًبپیَستِ ع. آزهبیطگبّی ترم  داًطجَیبى کبرضٌبسی هخبعببى:                                              ػولی 2 خَى ضٌبسیػٌَاى درس : 

  51-52ضٌبِ دٍ :پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر سبػت        ٍاحذ سْن استبد( 5.5ػولی )ٍاحذ  5.5   : )یب سْن استبد از ٍاحذ(:ٍاحذتؼذاد

  فخرالذیي صببدکتر  هذرس:                       51-52 دٍضٌبِرٍز   5411-5415سبل تحصیلی  اٍلًیوسبل زهبى ارائِ درس: 

 5خَى ضٌبسی  پیص ًیبز:ٍ درس 

 

 درس: ّذف کلی 

 خًَی ٍ ببًک خَى  آضٌبیی داًطجَیبى بب بیوبری ّبی

  ّذاف کلی جلسبت : )جْت ّر جلسِ یک ّذف(ا

 آضٌبیی بب اصَل بررسی ٍ ضٌبسبیی هَرفَلَشیکی سلَل ّبی خًَی در ضرایظ پبتَلَشیک .5

 M0,M1,M2هربَط بِ عبقِ بٌذی ّبی  آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی .2

 M3,M4,M5هیلَئیذی هربَط بِ عبقِ بٌذی ّبی  آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد .3

 M6,M7آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی هربَط بِ عبقِ بٌذی ّبی  .4

 L1,L2, L3ضبهل  آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد لٌفَئیذی .5

 آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی هسهي هیلَئیذی .6

 ربَط بِ لَسوی ّبی هسهي لٌفَئیذیآضٌبیی بب الم ّبی ه .7

 آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی سلَل هَیی، لٌفَسیت ّبی آتیپیک  .8

 از جولِ هبلتیپل هبیلَهب آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ اختالالت پالسوبسلی .9

 آضٌبیی  بب ًحَُ اًجبم تست ّبی اًؼقبدی .51

 آضٌبیی بب رٍش اًجبم تست اسوَتیک فراشیلیتی .55

 بر جلسبت قبلهرٍری کلی  .52

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 آضٌبیی بب اصَل بررسی ٍ ضٌبسبیی هَرفَلَشیکی سلَل ّبی خًَی در ضرایظ پبتَلَشیکجلسِ اٍل : 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ:

 تِ صَرت هاکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی الم هغس استخَاى را تررسی کٌٌذ

 سفیذ در الم هغس استخَاى را اًجام دٌّذ. دیف ًرهال ردُ ّای گلثَل ّای

 M0,M1,M2آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی جلسِ دٍم: 

 قبدر ببضذ در پبیبى داًطجَ 

 را تشخیص دٌّذ M0لَسوی حاد هیلَئیذی 

 را تشخیص دٌّذ M1لَسوی حاد هیلَئیذی 

 را تشخیص دٌّذ M2لَسوی حاد هیلَئیذی 

 M3,M4,M5ٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی آضجلسِ سَم: 

 قبدر ببضذ در پبیبى داًطجَ 

 را تشخیص دٌّذ M3لَسوی حاد هیلَئیذی 

 را تشخیص دٌّذ M4لَسوی حاد هیلَئیذی 

 را تشخیص دٌّذ M5لَسوی حاد هیلَئیذی 

 M6,M7آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی جلسِ چْبرم: 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
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 را تشخیص دٌّذ M6لَسوی حاد هیلَئیذی 

 را تشخیص دٌّذ M7لَسوی حاد هیلَئیذی 

 L1,L2, L3آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد لٌفَئیذی ضبهل جلسِ پٌجن: 

 در راستبی جلسِ قبل

 را تشخیص دٌّذ L1لَسوی حاد لٌفَئیذی 

 ا تشخیص دٌّذر L2لَسوی حاد لٌفَئیذی 

 را تشخیص دٌّذ L3لَسوی حاد لٌفَئیذی 

 آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی هسهي هیلَئیذیجلسِ ضطن: 

 قبدر ببضذداًطجَ  بىیدر پب

 لَسوی هسهي هیلَئیذی را تشخیص دٌّذ

 آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی هسهي لٌفَئیذیجلسِ ّفتن: 

 ذببض داًطجَ قبدر بىیدر پب

 لَسوی هسهي لٌفَئیذی را تشخیص دٌّذ

 آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی سلَل هَیی، لٌفَسیت ّبی آتیپیک جلسِ ّطتن: 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ: 

 لَسوی سلَل هَیی را تشخیص دٌّذ

 لٌفَسیت ّای آتیپیک را تشخیص دٌّذ

 بب الم ّبی هربَط بِ اختالالت پالسوبسلی از جولِ هبلتیپل هبیلَهبجلسِ ًْن: آضٌبیی 

 سلَل ّای پالسواسل را تشخیص دٌّذ

 الم ّای هرتَط تِ هالتیپل هایلَها را تشخیص دّذ.

 جلسِ دّن: آضٌبیی  بب ًحَُ اًجبم تست ّبی اًؼقبدی

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ: 

 .را تَضیح ٍ اًجام دٌّذ PT  ٍPTTتست ّای 

 جلسِ یبزدّن: آضٌبیی بب رٍش اًجبم تست اسوَتیک فراشیلیتی

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ: 

 تست اسوَتیک فراشیلیتی را اًجام دّذ.

 جلسِ دٍازدّن: هرٍری کلی بر جلسبت قبل

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ: 

 اّذاف جلسات قثل دًثال هی شَد.

 هٌببغ:

 ، هترجن هحوَد شوس 2017 ذسَىیَید یال خَى ، ٌّر، اًعقاد ٍ طة اًتق یکتاب خًَشٌاس  .1

 1389آزاد،  یهْذ سادُ،یرادهي، هترجن شعثاى عل یتاًک خَى ٍ طة اًتقال خَى سال درسٌاهِ .2

 شَد یکِ در کالس ارائِ ه یجسٍات درس .3

  رٍش تذریس:

 سخٌراًی، پرسش ٍ پاسخ، ارائِ کٌفراًس در کالس

 آهَزضی : ٍسبیل

 ترد، کاهپیَترٍیذیَ، پرٍشکتَر، ٍایت 

   سٌجص ٍ ارزضیببی

 تبریخ )بر حسب درصذ(سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

 کل% ًورُ  51 کتبی تکبلیف

 

 هتؼبقبب اػالم خَاّذ ضذ

 هتؼبقبب اػالم خَاّذ ضذ کلًورُ % 25 ػولی ایستگبّی آزهَى هیبى ترم

 ذهتؼبقبب اػالم خَاّذ ض کلًورُ  % 65 ػولی ایستگبّی آزهَى پبیبى ترم
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 داًطکذُ: EDOهضبی هسئَلًبم ٍ ا                        ًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:

   دکتر ًصرالِ سْرابی                                           

 

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

فخرالذیي صبب

 ًورُ هربَط بِ سْن استبد بؼذ از تصوین گیری هتؼبقبب اػالم خَاّذ ضذ

 

 ٍ اًتظبرات از داًطجَ:کالس هقررات 
 حضَر فعال داًشجَیاى در تحث ّای گرٍّی کالس

 اًجام تِ هَقع تکالیف تعییي شذُ
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 ضٌبسی ًبپیَستِ ع.آزهبیطگبّیػولی کبر 2خًَطٌبسی  جذٍل زهبًبٌذی درس          

 51-52ضٌبِ دٍ جلسِ : رٍز ٍ سبػت                                    

 

 هذرس ًظری هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

آضٌبیی بب اصَل بررسی ٍ ضٌبسبیی هَرفَلَشیکی سلَل ّبی خًَی در ضرایظ  19/7/1400 1

 پبتَلَشیک

 فخرالذیي صثادکتر 

ی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی هربَط بِ عبقِ بٌذی ّبی آضٌبی 26/7/1400 2
M0,M1,M2 

 دکتر فخرالذیي صثا

آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد هیلَئیذی هربَط بِ عبقِ بٌذی ّبی  3/8/1400 3
M3,M4,M5 

 دکتر فخرالذیي صثا

حبد هیلَئیذی هربَط بِ عبقِ بٌذی ّبی  آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی 10/8/1400 4
M6,M7 

 دکتر فخرالذیي صثا

 دکتر فخرالذیي صثا L1,L2, L3آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی حبد لٌفَئیذی ضبهل  17/8/1400 5

 دکتر فخرالذیي صثا آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی هسهي هیلَئیذی 24/7/1400 6

 دکتر فخرالذیي صثا ی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی ّبی هسهي لٌفَئیذیآضٌبی 1/8/1400 7

 دکتر فخرالذیي صثا آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ لَسوی سلَل هَیی، لٌفَسیت ّبی آتیپیک  8/8/1400 8

 ثادکتر فخرالذیي ص آضٌبیی بب الم ّبی هربَط بِ اختالالت پالسوبسلی از جولِ هبلتیپل هبیلَهب 15/8/1400 9

 دکتر فخرالذیي صثا آضٌبیی  بب ًحَُ اًجبم تست ّبی اًؼقبدی 22/8/1400 10

 دکتر فخرالذیي صثا آضٌبیی بب رٍش اًجبم تست اسوَتیک فراشیلیتی 29/8/1400 11

 دکتر فخرالذیي صثا هرٍری کلی بر جلسبت قبل 6/9/1400 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




