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شمارٌ 

 جلسٍ
 تاریخ جلسٍ

اَذاف میاوی  )رئًس 

 مطالب(

اَذاف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَذاف آمًزشی: شىاختی، 

 عاطفی، ريان حرکتی(

طبقٍ َر 

 حیطٍ

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

زمان 

 )دقیقٍ(جلسٍ
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً

1  
دعتگبُ اختالالت  آؽٌبیی ثب

  گَارػ

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را درن وٌذ. اًبتَهی دعتگبُ گَارػ  .1
 تَضیح دّذ. را عولىزد دعتگبُ گَارػ  .2
 ًبم ثجزد. رٍػ ّبی تؾخیصی در ثیوبری ّبی دعتگبُ گَارػ .3

 تفبٍت ّیذرٍلَصی ثب ّیذرٍصئَلَصی را درن وٌذ. .4

 حیطه عاطفی:
 در حیي تذریظ ثِ درط گَػ وٌذ.ثب اًگیشُ  .1
 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

 گزٍّی

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

آهبدگی ثزای جلغِ 
 آیٌذُ

آزمًوُای 

 آغازیه

 آؽٌبیی ثب اختالالت پبًىزاط  2

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .وٌذ تؾزیح ثیوبری دیبثت  را  -1

 .اًَاع دیبثت ٍعلل ایجبد اى را تؾزیح وٌیذ -2
 تؾفزیح  را دیبثت حبهلگی را تعزیف   ٍریغفه فبوتَرّفبی اى     -3

 .وٌذ

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، اًیویؾي،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

بعخ در پزعؼ ٍ پ
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 

 .وٌذ ثیبى ریغه فبوتَرّبی دیبثت را  -4

 جزیذ.یبفتِ ّبی تؾخیصی در دیبثت  را ًبم ث -5

 حیطه عاطفی:

 داًؾجَ ثب اًگیشُ ثِ حل هغبئل ثپزداسد. .1

 داًؾجَ ثب توزوش حَاط در طَل والط هغبئل را پیگیزی وٌذ. .2

 هغئلِ

 اختالالت پبًىزاطآؽٌبیی ثب   3

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 را ًبم ثجزد. اًَاع رٍػ ّبی درهبى دیبثت  -1

 .درهبى تغذیِ ای در دیبثت  را تؾزیح وٌیذ -2
 .دّذ تَضیح اًغَلیي درهبًی  -3

 .عَارض اًغَلیي درهبًی را تَضیح دّیذ -4

 فی:حیطه عاط

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، 

 اًیویؾي،همبلِ،
 Powerًزم افشار 

point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 

 -والط اًتْبی
 ارائِ والعی

 تکًیىی

 

4  
 تعبری  آؽٌبیی ثب هفبّین ٍ 

 غذُ  ّیپَفیش خلفی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 ّیپَفیز ٍاًبتَهی را ثیبى وٌٌذهحل غذُ  -1

 را ًبم ثجزد. اًَاع اختالالت غذُ ّیپَفیز  -2

 .دّذ تَضیح را ادیبثت ثی هشُ -3

 )علتتَضففیح دّففذ. عففٌذرم تزؽففح ًبهٌبعففت ٍاسٍپزعففیي را  -4
 ,تؾخیص ,درهبى (

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ 
 آهَسؽی،
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

5  
 آؽٌبیی ثب هفبّین ٍ تعبری 
اختالالت غذُ ّیپَفیش 

 لذاهی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 .َّرهَى ّبی هتزؽحِ غذُ ّیپَفیش لذاهی را ًبم ثجزیذ  -1
 .دّذ ؽزح را غذُ ّیپَفیش لذاهیاًَاع اختالالت  -2

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیتذر در ٌّگبم .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، فیلن 
آهَسؽی، 
 اًیویؾي،

 Powerًزم افشار 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
 ارائِ پزٍصُ،

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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point 

6  
اختالل آؽٌبیی ثب تعبری  
 غذُ تیزٍییذ 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .اًبتَهی غذُ تیزٍییذ  ٍَّرهَى ّبی اى را ثیبى وٌذ -1
)تؾفخیص ,عالیفن ثفبلیٌی    .ّیپز تیزٍییذیغفن را تَضفیح دّفذ     -2

 درهبى(  

ٌی )تؾفخیص ,عالیفن ثفبلی   . طَفبى تیزٍییذی را تؾفزیح وٌفذ .   -3
 درهبى(  

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

در پزعؼ ٍ پبعخ 
 -اًتْبی والط

تحمیك والعی ثزای 
 درط

تکًیىی یا 

 تشخیصی

7  
اختالل  آؽٌبیی ثب هفبّین
 غذُ تیزٍییذ

 دانشجو بتواند

 ه شناختی:حی

 .علل ٍعالین ون وبری تیزٍییذ را ثیبى وٌذ  -1
 .وَهبی هیگشدم را تؾزیح وٌذ -2
 )تؾخیص ,عالین ثبلیٌی درهبى(  .گَاتز را تَضیح دّذ -4

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیتذر در ٌّگبم .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، عىظ، 
 اًیویؾي،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz جلغِ  در
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

8  
آؽٌبیی ثب هفبّین ٍ 

ا,ختالالت غذُ  خصَصیبت
  ادرًبل

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 .اًبتَهی ٍَّرهًَْبی هتزؽحِ غذُ ادرًبل را ثیبى وٌذ -1
 .ًبرعبیی ادرًبل را تَضیح دّذ -2
 دّذ.عالین ثیوبری وَؽیٌگ را ؽزح  -3

 .وٌیذدر هَرد ثیوبری ّیپزالذرًٍیغن را ثحج  -4
 .فیَوزٍهَعیتَهب را تَضیح دّذ -5

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 اًتْبی والط

 آزمًن پایاوی

9  
ثیوبری ّبی آؽٌبیی ثب 

 اعصبة

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .اًَاع عزدرد را ًبم ثجزد -1
 . پبتَفیشیَلَصی عزدرد هیگزى را ثیبى وٌذ -2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ، 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
 ارائِ والعی،

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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   در هَرد عزدرد خَؽِ ای ثحج وٌذ. -3
 عزدرد عصجی را ؽزح دّذ. -4

  عزگیجِ ٍ ٍرتیگَ را ثب ّن همبیغِ وٌذ. -5
 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

وَچه، حل 
 هغئلِ

 همبلِ
 Powerافشار ًزم 

point 

11  
ثیوبری ّبی آؽٌبیی ثب 

 اعصبة

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .صزع را تَضیح دّذ -1
 را ثیبى وٌذ.اًَاع صزع  -2

 . عالین پبرویٌغَى را ًبم ثجزد. -3
 وبری وزُ ّبًتیگتَى را ؽزح دّذ.ثی -4

 را ثیبى وٌذ.عٌىَح اًَاع  -5

 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ، 
 همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 

ؼ ٍ پبعخ در پزع
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

11  
ثیوبری ّبی آؽٌبیی ثب 

 پَعت
 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .را ثیبى وٌذعلل ٍدرهبى خبرػ  -1
 .را تَضیح دّذپَعت اگشهبیی  تاختالال -2

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذدر هجبحج  .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، فیلن 
آهَسؽی، عىظ، 
 اًیویؾي،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

12  
ثیوبری ّبی یی ثب آؽٌب

 پغتبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .ؽمبق راتَضیح دّذ -1
 دّذ.ؽزح  خًَزیشی ٍتزؽح اس پغتبى راعلت   -2

 .عالین هبعتیت را ًبم ثجزد -3
 .ی ّبی خَػ خین پغتبى ٍ عالین آى ّب را ثیبى وٌذثیوبر -4
 .ًبم ثجزدبری ّبی ثذخین پغتبى را ثیو -5

 

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

ارائِ والعی، پزٍصُ 
 درعی

ًیىی یا تک

 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:

 تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ثِ درط ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 

 ثیوبری ّبی چؾنآؽٌبیی ثب   13

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ؽزح دّذ. گلَوَم راعالین ثیوبری  -1

 .وبتبراوت را ؽزح دّذعالین ثیوبری  -2
 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 ی،عخٌزاً
 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

 ارائِ پزٍصُ درعی

تکًیىی یا 

 تشخیصی

 ثیوبری ّبی گَػآؽٌبیی ثب   14

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 را ثیبى وٌذ. ػ خبرجی اختالل گَ ثیوبری ّب ٍ -1

 .را تَضیح دّذ اخلی ثیوبری ّب ٍاختالل گَػ د  -2
 
 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه
 ٍصوتَرٍیذئَ پز

 وتبة، همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

 حل توزیي در هٌشل

تکًیىی یا 

 تشخیصی

15  
ثیوبری ّبی حلك آؽٌبیی ثب 

 ٍثیٌی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را ؽزح دّذ.یت شگلَدرد ٍفبرً -1

 عالین الرًضیت را ًبم ثجزد. -2

 

 حیطه عاطفی: -3

 ئل هزثَطِ را حل وٌذ.هغبثب صجز ٍ حَصلِ  .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، همبلِ، فیلن 
 آهَسؽی، عىظ،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 ، ارائِ والعیُآیٌذ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

16  
 

ثب ثیوبری ّبی  اؽٌبیی
 هفبصل

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

   را ؽزح دّذ ثیوبری ّبی هفبصل تغت ّبی تؾخیصی -1
 ثیوبری ّبی ؽبیع هفبصل را تَضیح دّذ. -2

 

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ، 
 عىظ، همبلِ

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

 

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 حیطه عاطفی:

 داًؾجَ ثب اًگیشُ ثِ درط گَػ وٌذ. .1

 ذ.داًؾجَ فعبالًِ در ثحج ّبی والط ؽزوت وٌ .2

وَچه، حل 
 توزیي

 Powerًزم افشار 

point 

17  
جوع ثٌذی ولی هطبلت 

 ٍ رفع هؾىل

 دانشجو بتواند 
 ارائِ ؽذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ. هغبئل هختل  .1
ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را ثِ خَثی درن وزدُ  .2

 ثبؽذ.
 ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ؽزوت وٌذ. .3

-ؽٌبختی
 عبطفی

 121 ---- حل هغئلِ
حل هغبئل دادُ  

 ؽذُ
 آزمًن پایاوی

 

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00استفبده از کوئیس و  % کل نمره بب20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20 کوئیس و تکبلیف درسی

 

 مىابع درسی:

 

 1334پزعتبری داخلی جزاحی ثزًٍز. ثزًٍز ٍ عَدارث . ًؾز جبهعِ ًگز .-

 یؾگبّی در پزعتبری. الَئیظ هبالروی ، هزی الی هه هبرٍ. تزجوِ پیزٍی، ًبسًیي ٌّز پزٍراى. تْزاى، ًؾز ٍ تجلیغ ثؾزی :آخزیي چبحتغت ّبی تؾخیصی ٍ آسهب-2


