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1  

ًظام هزاقبت ، ت بْذاضتیاّوی

 ػَاهل خطز بیواریْای غیز ٍاگیز

 

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 را باسگَ کٌذ. بیواریْای غیز ٍاگیز اّویت .1

 بیواریْای غیز ٍاگیز را تَضیح دّذ.ػَاهل خطز  .2

با حزکت سز ٍ بزقزاری ارتباط چطوی ًسبت بِ هَضَع تَجِ ًطاى هی  .3

 دّذ.
 اطفی:حیطِ ػ

 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ  .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 غاسیيآسهًَْای آ

2  

 پزاکٌذگی بیواری در ایزاى را تَضیح دّذ .1  بیواریْای غیز ٍاگیزآضٌایی با 

 بزًاهِ کطَری را تَضیح دّذ .2

 هزاحل بزرسی گام بِ گام را تَضیح دّذ .3
 حیطِ ػاطفی:

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي
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 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ  .2

point 

3  

 قیبیواریْای قلبی ػزٍآضٌایی با 

 

 

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 گَ کٌذاّویت بیواری را باس .1

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .2

 ریسک فاکتَرّای ابتال را بیاى کٌذ .3

ارسیابی ٍ اصالح ػَاهل خطز:فطار خَى،دیابت،چزبی خَى را  .4

 تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:
 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ  .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

4  

ارسیابی ٍ اصالح ػَاهل خطز 

 بیواریْای قلبی ػزٍقی

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

الح ػَاهل خطز: ضیَُ سًذگی، سٌذرم هتابَلیک،تغذیِ ٍ ارسیابی ٍ اص .1

 دخاًیات را تَضیح دّذ

 رٍضْای پیطگیزی را بیاى کٌذ. .2

 بزًاهِ کطَری کٌتزل بیواری را بیاى کٌذ. .3

 حیطِ ػاطفی:
 .با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ.1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ .3

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

5  

 تطخیص، ػالئن، ػَاهل خطز

 اّویت بْذاضتی  پیطگیزی

تؼزیف  پزاکٌذگی بیواری

 سزطاًْا اپیذهیَلَصیک

 

 

 اى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:اسداًطجَی

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .2

 ػَاهل خطز را بیاى کٌذ .3

 ػالئن ضایغ سزطاًْا را بطٌاسذ .4

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .5

 حیطِ ػاطفی:
 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 داضتِ باضذ در هباحج هطزح ضذُ هطارکت .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

6  

 تطخیص، ػالئن، ػَاهل خطز

سزطااى پَست، سزطاى  پیطگیزی

 پستاى

 اًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:اسد

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 ػَاهل خطز را بطٌاسذ .2

 ػالئن بیواری را بیاى کٌذ .3

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .4

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي
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 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .5

 حیطِ ػاطفی:
 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 داضتِ باضذ  در هباحج هطزح ضذُ هطارکت .2

point 

7  

 تطخیص، ػالئن، ػَاهل خطز

سزطاى هؼذُ، سزطاى  پیطگیزی

 کَلَرکتال

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 ػَاهل خطز را بطٌاسذ .2

 ػالئن بیواری را بیاى کٌذ .3

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .4

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .5

 حیطِ ػاطفی:
 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 ارکت داضتِ باضذ در هباحج هطزح ضذُ هط .2

 ضٌاختی
 ضٌاختی
 ػاطفی

 پزسص ٍ سخٌزاًی،

 گزٍّی بحج پاسخ،

 ٍایت بزد
 هاصیک
ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ
ًزم افشار 
Power 
point 

121 

 آسهًَْای آغاسیي

8  

 تطخیص، ػالئن، ػَاهل خطز

 سزطاى هثاًِ ٍ هزی  پیطگیزی

 

 

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 ػَاهل خطز را بطٌاسذ .2

 ػالئن بیواری را بیاى کٌذ .3

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .4

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .5

 حیطِ ػاطفی:
 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج سخ،پا ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

9  

 تطخیص، ػالئن، ػَاهل خطز 

سزطاى پزٍستات ٍ  پیطگیزی

 خَى، سزطاى تخوذاى 

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 ػَاهل خطز را بطٌاسذ .2

 ػالئن بیواری را بیاى کٌذ .3

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .4

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .5

 حیطِ ػاطفی:
 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 رکت داضتِ باضذدر هباحج هطزح ضذُ هطا .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

11  
  

 تطخیص، ػالئن، ػَاهل خطز
 سداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:ا

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 ٍایت بزد
 هاصیک

121 
پزسص ٍ پاسخ در 

 -اًتْای کالس
 آسهًَْای آغاسیي
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 ػَاهل خطز را بطٌاسذ .2 لٌفَم ّا، سزطاى ریِ  پیطگیزی

 ػالئن بیواری را بیاى کٌذ .3

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .4

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .5

 حیطِ ػاطفی:
 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 کت داضتِ باضذدر هباحج هطزح ضذُ هطار .2

 ٍیذئَ پزٍصکتَر گزٍّی
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

11  

اّویت، پزاکٌذگی، تؼزیف 

اپیذهیَلَصیک ٍ ػالئن ٍ تطخیص 

 دیابت-یْای غذد ٍ هتابَلیکبیوار

  

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 ػَاهل خطز را بطٌاسذ .2

 ػالئن بیواری را بیاى کٌذ .3

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .4

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .5

 حیطِ ػاطفی:
 ش کٌذ.با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَ .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

12  

اّویت، پزاکٌذگی، تؼزیف  ب

ذهیَلَصیک ٍ ػالئن ٍ تطخیص اپی

 دیابت-یواریْای غذد ٍ هتابَلیک

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 بزًاهِ کطَری بیواری  را باسگَ کٌذ-1

 ػَارض بیواری را تَضیح دّذ-2
 حیطِ ػاطفی:

 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ  .2

 ٌاختیض
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

13  

اّویت، پزاکٌذگی، تؼزیف 

اپیذهیَلَصیک ٍ ػالئن ٍ تطخیص 

کن  -َلیکببیواریْای غذد ٍ هتا

 کاری هادرسادی تیزٍئیذ

  

 

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .2

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .3

 بزًاهِ کطَری ٍ الگَریتن اًزا تَضیح دّذ .4

 حیطِ ػاطفی:
 ش کٌذ.با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَ .1
 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

14  

 فیتؼز ،یپزاکٌذگ ت،یاّو

 صیٍ ػالئن ٍ تطخ کیَلَصیذهیاپ

فٌیل -تاالسوی-یْای صًتیکبیوار

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ .1

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ. .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آسهًَْای آغاسیي
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 کتًََری

 

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. .3

 بزًاهِ کطَری ٍ الگَریتن اًزا تَضیح دّذ .4

 حیطِ ػاطفی:
 ًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ.با ا .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ .2

 کتاب، هقالِ
 Powerًزم افشار 

point 

 آیٌذُ

15  

اّویت، پزاکٌذگی، تؼزیف 

اپیذهیَلَصیک ٍ ػالئن ٍ تطخیص 

 سَاًح ٍ حَادث 

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ-1

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ.-2

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ. 3
 حیطِ ػاطفی:

 ش کٌذ.با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَ .1

 در هباحج هطزح ضذُ هطارکت داضتِ باضذ .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

16  

اّویت، پزاکٌذگی، تؼزیف 

یَلَصیک ٍ ػالئن ٍ تطخیص اپیذه

 بْذاضت رٍاى ٍ اػتیاد 

 

 اسداًطجَیاى گزاهی اًتظار هی رٍد در پایاى جلسِ:

 اّویت بیواری را باسگَ کٌذ- .1

 پزاکٌذگی بیواری را تَضیح دّذ.- .2

 رٍضْای تطخیص ٍ پیطگیزی را بیاى کٌذ.- .3
 حیطِ ػاطفی:

 با اًگیشُ در حیي تذریس بِ درس گَش کٌذ. .1

 ُ هطارکت داضتِ باضذدر هباحج هطزح ضذ .2

 ضٌاختی
 ػاطفی

پزسص  سخٌزاًی،
 بحج پاسخ، ٍ

 گزٍّی

 ٍایت بزد
 هاصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتاب، هقالِ

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزسص ٍ پاسخ در 
 -اًتْای کالس

آهادگی بزای جلسِ 
 آیٌذُ

 آسهًَْای آغاسیي

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02استفبده از کوئیس و % کل نمره بب 02ارزضیببی به صورت کتبی که  -
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم -
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی -
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