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 يرٌفرم طرح د

                                                                                                                                                                              

 خوى شناسی و انتقال خوى : نام درس
 واحد 1 واحد: تعداد

 ق عولاتا رشته تحصیلی:
 

  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 کارشناسی

 هحل برگزاری: 
 3ساختواى شواره 

  هدرس:
سویه  خانن
 نیّری

 1371-79تحصیلی  دومنیوسال 

 :هدف کلی درس
 ى آشنا شوندخوى و انتقال خو کلیات دانشجویاى با 

 

ؼمبرٌ 

 جلعٍ

تبریخ 

 جلعٍ

اَذاف میبوی  )رئًض 

 مطبلب(

اَذاف آمًزؼی: ؼىبختی، عبطفی،  اَذاف يیصٌ )بر اظبض ظٍ حیطٍ

 ريان حرکتی(

 حیطٍ

 اَذاف

 ريغ یبددَی

 یبدگیری

مًاد ي يظبیل 

 آمًزؼی
 زمبن جلعٍ

 ي يظبیف تکبلیف

 داوؽجً
 ارزؼیببیوحًٌ

1 3/2 
شفففف     تعریفففف  
 تغییرات آن

 حیطه شناختی

 دانشج  بت انذ
 تؼریف ٕ٘ایذبذٖٚ اضىاَ ضٛن را 

 ذا٘ٛاع ضٛن را با ٔثاَ بیاٖ ٕ٘ای

 حیطه عاطفی
 در رابطٝ با درٔاٖ فرد ٔبتال بٝ ضٛن ػاللٝ ٘طاٖ دٞذ
 در ٔباحث ٔطرح ضذٜ در والس ٔطاروت داضتٝ باضذ

 در ٍٞٙاْ تذریس با ػاللٝ ٌٛش دٞذ

 ؼىبختی

 عبطفی

 پرظػ ي پبظخ

 ظخىراوی

يیذئً 

 پريشکتًر

 اظالیذ 

 دقیقٍ 99
ؼرکت در بحث 

 گريَی

 آغبزیه

 

2 8/2 
  PHتعری  

 خ ن  PHتغییرات 

 حیطه شناختی

 دانشج  بت انذ
 ا٘ٛاع اختالالت اسیذ ٚ باز را ٘اْ ببرد

 ػالئٓ اسیذٚز تٙفسی ٚ ٔتابِٛیه را بیاٖ وٙذ

 ؼىبختی

 عبطفی

 پرظػ ي پبظخ

 ظخىراوی

 گريٌ کًچک

يیذئً 

 پريشکتًر

 اظالیذ

 دقیقٍ 99

ؼرکت در 

پرظػ ي پبظخ ي 

 بحث گريَی

-تکًیىی

 تؽخیصی

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل هسئله  –گروهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنرانی، هببحثهیبدگیری هی –روش یبددهی   


یب تراکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آزهوى پبیبتواننذ به صورت آزهوى ورودی )آگبهی از سطح آهبدگی دانطجویبى( هرحلهاسبس اهذاف هیهب بر آزهوى  

 دانطجویبى( برگسار گردد.
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 ػالئٓ آِىاِٛز تٙفسی ٚٔتابِٛیه را ٘اْ ببرد
 درٔاٖ اسیذٚز تٙفسی ٚٔتابِٛیه را تٛضیح دٞذ
 درٔاٖ آِىاِٛز تٙفسی ٚ ٔتابِٛیه را تٛضیح دٞذ

ٕ٘ٛ٘ٝ ٌازٞای خٖٛ ضریا٘ی را بٝ طٛر صحیح ٚ  رٚش اصِٛی ٌرفتٗ
 بیاٖ ٕ٘ایذٔرحّٝ بٝ ٔرحّٝ بذٖٚ غّط 

 یه ٕ٘ٛ٘ٝ اختالَ ٌازٞای خٖٛ ضریا٘ی را تفسیر ٕ٘ایذ

 حیطه عاطفی
 در ٔباحث ٔطرح ضذٜ در والس ٔطاروت داضتٝ باضذ

 در ٍٞٙاْ تذریس با ػاللٝ ٌٛش دٞذ

 يایت برد

3 17/2 
آشنایی بفا انف اک  ف     

 خ نی 

 حیطه شناختی

 دانشج  بت انذ
 ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ی ٞای ٞیپٛپرِٚیفراتیٛ را ٘اْ ببرد

 ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ی ٞای ِٕٞٛیتیه را بیاٖ ٕ٘ایذ
 آٞٗ را تٛضیح دٞذػُّ ٚ ػالئٓ وٓ خٛ٘ی فمر 

 درٔاٖ وٓ خٛ٘ی فمر آٞٗ را بذا٘ذ 
 ػُّ ٚ ػالئٓ وٓ خٛ٘ی ٍٔاِٛبالستیه را تٛضیح دٞذ

 درٔاٖ وٓ خٛ٘ی ٍٔاِٛباستیه را ٘اْ ببرد
 ػالئٓ وٓ خٛ٘ی داسی ضىُ را ٘اْ ببرد

 حیطه عاطفی
 بٝ ػُّ ٚ درٔاٖ تاالسٕی ػاللٝ ٘طاٖ دٞذ

 را پیٍیری وٙذدا٘طجٛ با تٕروس حٛاس در طَٛ والس ٔسائُ 

 ؼىبختی

 عبطفی

 ظخىراوی

 پرظػ ي پبظخ

يیذئً 

 پريشکتًر

 اظالیذ

 دقیقٍ 99

ؼرکت در 

پرظػ ي پبظخ ي 

 بحث گريَی

-تکًیىی

 تؽخیصی

4 22/2 
آشفففنایی بفففا   فففی 

 ل سمی -گ ب لی

 حیطه شناختی
 دانشج  بت انذ

 پّی سایتٕی را تؼریف ٕ٘ایذ
 ٔٛرد از ػُّ پّی سایتٕی را ٘اْ ببرد 4

 ّی سایتٕی را تٛضیح دٞذدرٔاٖ پ
 ا٘ٛاع ِٛسٕی را  بیاٖ ٕ٘ایذ

 ػُّ، ػالئٓ  ٚ درٔاٖ ِٛسٕی ٔیّٛئیذی حاد ٚ ٔسٔٗ را  تٛضیح دٞذ

 ؼىبختی

 عبطفی

 ظخىراوی

 پرظػ ي پبظخ

يیذئً 

 پريشکتًر

 اظالیذ

 دقیقٍ 99

ؼرکت در 

پرظػ ي پبظخ ي 

 بحث گريَی

-تکًیىی

 تؽخیصی
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 ػُّ، ػالئٓ  ٚ درٔاٖ ِٛسٕی ِٙفٛئیذی حاد ٚ ٔسٔٗ را  تٛضیح دٞذ

 حیطه عاطفی
 دا٘طجٛ بٝ ٔباحث ٔطرح ضذٜ ػاللٝ ٘طاٖ دٞذ

 دا٘طجٛ با تٕروس حٛاس ٌٛش دٞذ

5 24/2 
  یاتی در م رد مح  ل 

 های داخل  ریذی

 حیطه شناختی

 دانشج  بت انذ
 فراٌیر با اصَٛ اساسی درٔاٖ ٔایؼات داخُ ٚریذی آضٙا ضٛد

 ا ٘اْ بردٜ ٚ واربرد ٞر یه را بذا٘ذا٘ٛاع ٔحَّٛ ٞای داخُ ٚریذی ر

 حیطه عاطفی
 إٞیت ٔایغ درٔا٘ی را از ٘ظر خٛد بیاٖ ٕ٘ایذ

 دا٘طجٛ با تٕروس حٛاس در طَٛ والس ٔسائُ را پیٍیری وٙذ

 ؼىبختی

 عبطفی
 ظخىراوی

يیذئً 

 پريشکتًر

 اظالیذ

 دقیقٍ 99

ؼرکت در 

پرظػ ي پبظخ ي 

 بحث گريَی

-تکًیىی

 تؽخیصی

6 29/2 

آشنایی با اسفتفاد  ا   
 خ ن در جراحی

آشنایی با جمف  آ ری  
خففف ن ا  دا ط ففف   

 افتخاری

 حیطه شناختی
 دانشج  بت انذ

 با ٘حٜٛ تخٕیٗ خٖٛ از دست رفتٝ در حیٗ جراحی آضٙا ضٛد 
 ٔا٘یتٛریًٙ ٘طاٍ٘رٞای ترا٘سفٛزیٖٛ را تٛضیح دٞذ

 ( را تٛضیح دٞذPDA)اٞذا خٖٛ لبُ از ػُٕ 
 ( را بیاٖ وٙذNHیه )ترلیك خٖٛ ٘رِٕٔٛٚ

 ػٛارض ترا٘سفٛزیٖٛ خٖٛ را ٘اْ ببرد
 با ٘حٜٛ تسریك خٖٛ آضٙا ٌردد

 ٘حٜٛ آٔادٜ سازی بیٕار ٚ آٔادٜ سازی فرآٚردٜ خٖٛ را بیاٖ ٕ٘ایذ

 حیطه عاطفی
 دا٘طجٛ با تٕروس حٛاس در طَٛ والس ٔسائُ را پیٍیری وٙذ

 دا٘طجٛ با اٍ٘یسٜ در والس ٔطاروت داضتٝ باضذ

 ؼىبختی

 عبطفی

 

 ظخىراوی

 بحث گريَی

يیذئً 

 پريشکتًر

 اظالیذ

 دقیقٍ 99

ؼرکت در 

پرظػ ي پبظخ ي 

 بحث گريَی

-تکًیىی

 تؽخیصی

7 29/2/ 

آشنایی با  ی نذ عض    
 آ مایش های مرب طه

آشففنایی بففا شففرای   
 دا ط   اهذاء خ ن

 حیطه شناختی

 دانشج  بت انذ
 با تاریخچٝ پیٛ٘ذ ػضٛ در ایراٖ آضٙا ٌردد

 پیٛ٘ذ ػضٛ را ٘اْ ببرد ا٘ٛاع
 ارٌاٖ ٞایی وٝ ٔی تٛاٖ پیٛ٘ذ ٕ٘ٛد را بیاٖ وٙذ

 ختیؼىب

 عبطفی

 

 ظخىراوی 

 بحث گريَی

 پرظػ ي پبظخ

يیذئً 

 پريشکتًر

 اظالیذ

 دقیقٍ 99

ؼرکت در 

پرظػ ي پبظخ ي 

 بحث گريَی

 ارائٍ کىفراوط

-تکًیىی

 تؽخیصی
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آزٔایص ٞایی وٝ برای پیٛ٘ذ ػضٛ از بیٕار ٔري ٔغسی ٔٛرد ٘یاز است 
 را ٘اْ ببرد

 حیطه عاطفی
 ٘ظر خٛد را در رابطٝ با اٞذای خٖٛ ٚ اٞذای ػضٛ بیاٖ ٕ٘ایذ

 در ٔباحث ٔطرح ضذٜ در والس ٔطاروت داضتٝ باضذ

8  

آشنایی با  ی نذ عض    
 آ مایش های مرب طه

آشففنایی بففا شففرای   
 دا ط   اهذاء خ ن

 حیطه شناختی

 دانشج  بت انذ
 ز بیٕار ٔري ٔغسی آضٙا ضٛدبا فرآیٙذاٞذای ػضٛ ا

 ٔؼافیت ٔٛلت اٞذای خٖٛ را بیاٖ ٕ٘ایذ
 ٔؼافیت ٔطّك اٞذای خٖٛ را ٘اْ ببرد

 حیطه عاطفی
 ٘ظر خٛد را در رابطٝ با اٞذای خٖٛ ٚ اٞذای ػضٛ بیاٖ ٕ٘ایذ

 در ٍٞٙاْ تذریس با ػاللٝ ٌٛش دٞذ

 ؼىبختی

 عبطفی

 

 ظخىراوی 

 بحث گريَی

 پرظػ ي پبظخ

يیذئً 

 پريشکتًر

 ظالیذا

 دقیقٍ 99

ؼرکت در 

پرظػ ي پبظخ ي 

 بحث گريَی

 ارائٍ کىفراوط

-تکًیىی

 تؽخیصی

9  

جٕغ بٙذی ٔطاِب 

ٚ أتحاٖ پایاٖ  والسی

 ترْ

 ا٘تظار ٔی رٚد دا٘طجٛ بتٛا٘ذ،
 ٞذف از ارائٝ ایٗ ٚاحذ درسی را بٝ خٛبی درن وردٜ باضذ. -

 با اٍ٘یسٜ ٚ اضتیاق در أتحاٖ پایاٖ ترْ ضروت وٙذ. -

-اختیضٙ
 129 - حل معئلٍ  ػاطفی

حل معبئل دادٌ 

 ؼذٌ
 آزٖٔٛ پایا٘ی

 وحًٌ ارزؼیببی:

 گردد. هبنذه در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبه هی% ببقی00% کل نوره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محبظبٍ ومرٌ کل:

 % کل نوره00   آزهوى پبیبى ترم
 % کل نوره20فعبلیت کالسی   -کنفرانس -پرسص و پبسخ  کوئیس و تکبلیف درسی

 مىببع:
  .13۳۲ ،  تهراى: انذیطه رفیع ،دیسجی؛ ترجوه فبئسه گلیبر بب هقذهه و تحت نظبرت هحوذ واعظی؛ ویراستبر علوی سعیذ رضوی .201۲هبی هوبتولوشی اصول طب داخلی هبریسوى بیوبری .1
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