
 بسمٍ تعالی

ولللگرٍُ پاتَلَشی دّاى داًشکذُ دًذاًپسشکی پردیس بیي اسویٌار درس  سیالبس  

                     11، ترم پاتَلَشی دّاىسویٌار  :وام درس

                    ٍاحذ ًظری  1 :تعداد ياحد

 93-94سال تحصیلی  دٍم: ویمسال

 کری دکتر هیترا ػس -هٌیر هرادزادُدکتر  : یهمدرس

 کالس ،13 -15ٍ ّفتِ دٍم:  13- 14 ساػتّفتِ اٍل:  :شٌبِ رٍزّای:کالس برگساری محل ي زمان

  3شوارُ

آشٌایی با ًحَُ ارائِ  ٍفک ٍ صَرت  ٍپاتَلَشی دّاى در زهیٌِ جذیذ یافتِ ّای بررسی   :َدف کلی

 ّاارائِ در هجاهغ ػلوی ٍ کٌفراًسجْت  ػلوی  هغالب

 : اختصاصیاَداف 

 هربَعِ ّای زهیٌِ در ًَیي ّای یافتِ ٍ دّاى پاتَلَشی تخصصی هجالت با اییآشٌ-1

 ّا یافتِ ّای بالیٌی دکاربربا آشٌایی -2

 در پاتَلَشی  هتفاٍت  فرضیات آشٌایی با  -3

 مًارد اوضباطی:

 کالس در داًشجَیاى هَقغ بِ حضَر -

 ّوراُ تلفي از استفادُ ػذم ٍ بَدى خاهَش -

 جلسِ  2ات غیبت هَجِ : تؼذاد جلسحذاکثر 



 

 

 

 وحًٌ ارائٍ سمیىار: 

ٍری شذُ خَد را بصَرت فایل پاٍرپَیٌت تْیِ کردُ ٍ هغالب گردآداًشجَیاى هی بایست خالصِ 

ًفر ارائِ خَاٌّذ  2-4دقیقِ ارائِ ًوایٌذ. بستِ بِ هذت زهاى کالس در ّر جلسِ  20ظرف هذت 

 داشت. 

 يسایل کمک آمًزشی:

 شکتَررایاًِ، ٍیذئَ پرٍ

  ريش ارزشیابی:

 ًورُ 3                                                 شذُ تْیِ هغالب ػلوی یاهحتَ -1

 

 ًورُ 1                                       هٌاسب         ٍ جذیذ هراجغ استفادُ از -2

 

 ًورُ 4                                      اًتقال هغالب تَاًایی سویٌار ٍ  ارائِ ًحَُ -3

 

 ًورُ 1                                                       سویٌار ارائِ زهاى هذیریت -4

 

                                                                                                  هَضَع    بْتر ارائِ جْت کوکی هَارد سایر ٍ  جذاٍل تصاٍیر، از صحیح ٍاستفادُ اسالیذّا کیفیت -5

 ًورُ   2

     

 ًورُ 1   سوبٌار         هیساى تسلظ داًشجَ بِ سَاالت هغرح شذُ در زهاى ارائِ -6

                                                                                    

  ًور1ُ                                                            کالس در فؼال حضَر -7



 

 ًورُ 2                                               رػایت ًظن ٍ اًظباط کالس -8

 

                                                                                                                      ارائِ شذُ بِ گرٍُ عرح خَاٌّذ شذ(     گسارشات ًْایی از ) سَاالت  متر ىپایا ىهَآز -9

 ًورُ 5

 

 :وکتٍ

 

مقاالت جمع آيری شدٌ خًد را بٍ استاد  ،حداکثر تا یک َفتٍ پس از تعییه مًضًع بایست می داوشجًیان تمام -

 جُت تایید تحًیل دَىد. ی مربًطٍراَىما

 يپًیىت مطالب تُیٍ شدٌ را بٍ استاد راَىما تحًیل دَىد.پا  61/61/39تا تاریخ  بایست می داوشجًیان تمام - 

 تحًیل پايرپًیىت در زمان تعییه شدٌ است.سمیىار مىًط بٍ ارائٍ اعالم تاریخ  -

داوشجًیان می بایست حداکثر یک ريز قبل از ارائٍ سمیىار گسارش وُایی خًد را بٍ استاد راَىما تحًیل  -

ست تمام گسارش َای وُایی را جُت امتحان پایان ترم در اختیار داشتٍ دَىد.َمچىیه کلیٍ داوشجًیان می بای

 باشىد.

 يجًد ودارد.سمیىار در صًرت عدم ارائٍ گسارش وُایی در مُلت تعییه شدٌ امکان ارائٍ  -

 

 

 

 

 

 



 

 بروامٍ کالس درس سمیىار پاتًلًشی

 عىًان درس مدرس تاریخ

25/11/93  هرادزادُ دکتر 

 

 هؼرفی درس

 سویٌار داًشجَیاىَضَع ٍ تؼییي ه

------ ----------------  ّفتِ 3هْلت جْت تحَیل پاٍرپَیٌت:  

  

16/12/93  تَسظ داًشجَارائِ سویٌار  ػسکریدکتر  

15/1/94  تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ ػسکری دکتر 

22/1/94 )کالس دٍ ػسکری دکتر 

 ساػتی( 

 تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ

29/1/94  تَسظ داًشجَ سویٌار ائِار ػسکری دکتر 

5/2/94 )کالس دٍ ػسکری دکتر 

 ساػتی(

 تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ

19/2/94  تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ هرادزادُدکتر  

2/3/94  تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ هرادزادُدکتر  

9/3/94  تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ ساػتی( 2)کالس هرادزادُدکتر  

16/3/94  تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ زادُهراددکتر  

23/3/94  تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ ساػتی( 2)کالس هرادزادُدکتر  

30/3/94  دکتر هرادزادُ 

 دکتر ػسکری

 تَسظ داًشجَ سویٌار ارائِ



 

 

 فارسی ٍ اًگلیسی :شٍرًالْای هؼتبر  مىابع


