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1  

تاریخچهههِ ٍ یّو ههه  

ههههذی ی  ٍ تافیا ههه  

 پسواًذ

 

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
 پ سص ٍ پاسخ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

آفهَى 
 آغافیي

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 ی ت اى کٌذ.تاریخچِ یی یف هذی ی  پسواًذ در یی یى ٍ جْاى ر  .0

 پسواًذ ری تؼ یف ًوایذ.  .2

یّو   هذی ی  هَید فییذ جاهذ ری یف ًظ  تْذیضهتی، یقتاهادی ٍ فیثهایی ضهٌاختی      .3

 ت اى کٌذ.

 هْوت یي ت واریْای هٌتقلِ یف هَید فییذ جاهذ ری ًام تث د. .4

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .0

 تِ درس گَش   ی دّذ.  تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی  .2

2  
ضٌاخ  ػٌاص  هَظف 

 در هذی ی  پسواًذ

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
 پ سص ٍ پاسخ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

، تکَیٌی
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 هذی ی  هَید فییذ جاهذ ری تؼ یف ًوایذ. .0

 ػٌاص  هَظف در هذی ی  پسواًذ ری ًام تث د. .2

تفاٍت ت ي هذی ی  هَید فییذ جاهذ ٍ هذی ی  جهاهغ ههَید فییهذ جاههذ ری      .3

 تَض ح دّذ.

 یّو   ّ یک یف ػٌاص هَظف در هذری  پسواًذ ری ض ح دّذ. .4

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .3ح غهههِ 
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 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .4 ػاعفی

3  
آضٌایی تا هٌاتغ تَل ذ 

 پسواًذ

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerزیر ی 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 ًام تث د. ری ردر یک یجتواع ضْ ی یًَیع هٌاتغ تَل ذ پسواًذ .0

 ٍیژگ ْای پسواًذّای تَل ذی یف ّ  هٌثغ ری ت اى کٌذ. .2

 واًذ در یک یجتواع ری ت اى کٌذ.ػَیهل هَث  در کو   تَل ذ پس .3

 یجزیء هختلف پسواًذ تَل ذی در هٌاتغ هختلف ٍ ػَیهل هَث  ت  آى ری ًام تث د. .4

 رٍضْای هختلف تؼ  ي هطخاات پسواًذ در یک یجتواع ری ًام تث د.  .5

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .5

 ش   ی دّذ.  تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَ .6

4  

 ،یکه یز   ّای یژگیٍ

 یکیَلَژ ٍ ت ییا و ض

 یضْ  یپسواًذّا

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
ی جلسِ، یًتْا

آهادگی ت یی 
Quiz  جلسِ در

 آیٌذُ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 ٍیژگ ْای   زیکی پسواًذ ری ًام تث د. .0

 ٍیژگ ْای ض و ایی پسواًذ ری ًام تث د. .2

 ٍیژگ ْای ت َلَژیکی پسواًذ ری ًام تث د. .3

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .7

 دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.  تا یًگ زُ ٍ  .8

 تا صث  ٍ حَصلِ تِ سَیالت پاسخ دّذ. .9

5  

کهاّص ههَید    یریُ ّا

فیئذ جاههذ در جَیههغ   

 آى    ٍ یّو یضْ 

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 یّو   کاّص هَید فییذ جاهذ ری ت اى کٌذ. .0

چٌذ رٍش کارت دی ت یی کاّص کو   پسواًذ تَل ذ ضذُ در هثهذیء تَل هذ ری    .2

 ًام تث د.

ح غهههِ 

 ػاعفی

 ک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ.هطار .01

 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .00

6  

آضههٌایی تهها رٍضههْای 

 یجوهغ آٍر جاتجایی، 

ٍ حوههل ٍ ًقههل هههَید 

 فیئذ جاهذ 

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ئَپ ژکتَر، ً م ٍیذ
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 یث یت ًگْذیری پسواًذ ت  یجزیء پسواًذ ری ت اى کٌذ. .3

 رٍضْای جاتجایی پسواًذ در دیخل ساختواى ّای هختلف ری ًام تث د. .4

 ّای هختلف جوغ آٍری پسواًذ ری ًا تث د.س ستن  .5

 ًحَُ ػولک د در س ستوْای جوغ آٍری پسواًذ ری ت اى کٌذ. .6
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ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .02

 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .03

 هقالِ

 
 
 

7  

آضههٌایی تهها رٍضههْای 

 یجوهغ آٍر جاتجایی، 

َید ٍ حوههل ٍ ًقههل ههه

 فیئذ جاهذ 

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

کَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

یًَیع ییستگاُ ّای یًتقال پسواًذ ت یساس ظ     ٍ ًحَُ تهارگ  ی ری ًهام    .0

 تث د.

  اکتَرّای هَث  در جاًوایی یستگاُ یًتقال ری ًام تث د. .2

رٍضْای یًتقال پسواًذ یف هثذیء تَل ذ تِ هحل رخ  ُ سافی یا د غ ًْهایی   .3

 ری ًام تث د.

َصه ات پسهواًذ   تجْ زیت هٌاسة ت یی یًتقال پسواًذ ری تا تَجهِ تهِ خا   .4

 ض ح دّذ.

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .04

 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .05

8  
آضٌایی تها په دیفش ٍ   

 تافیا   پسواًذ

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

، ٍیی  ت د، هاژیک
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

کَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 یّو   تافیا   پسواًذ ری ت اى کٌذ. .0

 یًَیع رٍضْای پ دیفش پسواًذ ٍ یّذیف آًْا ری ًام تث د. .2

 تافیا   پسواًذ ٍ یّذیف آًْا ری ًام تث د. یًَیع رٍش ّای .3

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .06

 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .07

9  

رٍش ّههههای آضههههٌایی 

هختلف د هغ ههَید فیئهذ    

 جاهذ  

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 

خ، پ سص ٍ پاس
 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 
 جلسِ آیٌذُ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 یًَیع رٍضْای د غ ًْایی پسواًذ ری ًام تث د. .0

 هزییا ٍ هؼایة ّ یک یف رٍضْای د غ پسواًذ ری ت اى کٌذ. .2

  اکتَرّای هَث  در یًتخاب رٍش د غ هٌاسة پسواًذ ری ت اى کٌذ. .3

تْت یي رٍش د غ ًْایی پسواًذ ری هتٌاسة تا خاَصه ات پسهواًذ هحهل     .4

 فًذگی خَد پ طٌْاد دّذ.

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .08

 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .09
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 تا یضت اق ٍ حَصلِ تِ سَیالت یهتحاى پاسخ دّذ. .21

11  
آضههٌایی تاتَل ههذ کههَد 

 کوپَس 

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 کَد کوپَس  یف پسواًذ ری ًام تث د. ذ تَل ییًَیع رٍضْا .0

 کَد کوپَس  ری ض ح دّذ. ذ تَل ٌذی  آ یَلَژ ک ٍت ه .2

 .ذیًوا اى کوپَس  ری ت کَد ذ هَث  ت  تَل یغ هح یپاریهت ّا .3

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .20

 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .22

 تا یضت اق ٍ حَصلِ تِ سَیالت یهتحاى پاسخ دّذ. .23

11  
آضههٌایی تاتَل ههذ کههَد 

 کوپَس 

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
، تحث گ ٍّی

پ سص ٍ پاسخ، 
 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
 یًتْای جلسِ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

 

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 یستاًذیردّای ک فی کَد کوپَس  ری ًام تث د. .0

ْا)ٍرهی کوپَسه   ری ضه ح     آیٌذ تَل ذ کَد کوپَس  تا یستفادُ یف ک ه .2

 ّذ.

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .24

 تا یًگ زُ در کالس حضَر دیضتِ تاضذ.   .25

 تِ هغالة یریئِ ضذُ تِ دق  گَش دّذ. .26

12  

آضههٌایی تهها سههَفیًذى 

پسههههواًذ ٍ سههههای   

 رٍضْای ح یرتی

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
حث گ ٍّی، ت

پ سص ٍ پاسخ، 
 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
 یًتْای جلسِ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

 

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 یًَیع رٍضْای یحت یق پسواًذ ری ًام تث د. .0

قایسهِ تها سهای  رٍضهْای په دیفش      هزییا ٍ هؼایة رٍضْای ح یرتی ری در ه .2

 پسواًذ ت اى کٌذ.

 یًَیع تجْ زیت تافیا   یً ژی یف پسواًذ ری تِ رٍش ح یرتی ًام تث د. .3

 پسواًذّای هٌاسة ت یی تافیا   یً ژی تِ رٍش ح یرتی ری ضٌاسایی کٌذ. .4

 یًَیع فتالِ سَف ری ًام ت دُ ٍ تَض ح دّذ. .5

ح غهههِ 

 ػاعفی

 ّای کالسی دیضتِ تاضذ.هطارک   ؼال در تحث  .27

 تا یًگ زُ در کالس حضَر دیضتِ تاضذ.   .28

13  
آضهههٌایی تههها د هههي  

 تْذیضتی پسواًذ

 دیًطجَ تتَیًذ:
 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 

021 
 قِدق 

پ سص ٍ پاسخ در 
 یًتْای جلسِ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

 
ح غهههِ 

 ضٌاختی

 پسواًذ ری ض ح دّذ. ید ي تْذیضت   یّو .0

 هَث  در یًتخاب هحل د ي پسواًذ ری ًام تث د. ی اکتَرّا .2



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی توسعه آموزشو  اتمرکس مطالع          
 

 کٌذ. اى هختلف د ي ت  یساس ًَع پسواًذ ری  ت یکالسْا .3

 کٌذ. اى پسواًذ ری ت ید ؼي تْذیضت یرٍضْا یًَیع .4

 powerی زیر  حل هسئلِ

point ٍ کتاب ،
ح غهههِ  هقالِ

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .29

 تا یًگ زُ در کالس حضَر دیضتِ تاضذ.   .31

 
 
 

14  
آضهههٌایی تههها د هههي  

 تْذیضتی پسواًذ

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerیر ی ز

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
 یًتْای جلسِ 

تکَیٌی، 
 تطخ ای

 

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 یصَل کلی د ي پسواًذ ری ض ح دّذ. .0

 ٍیکٌص ّای یًجام گ  تِ در هحل د ي پسواًذ ری ت اى کٌذ. .2

 ه یحل تجزیِ پسواًذ در هحل د ي ری ض ح دّذ. .3

 ری ًام تث د. یًَیع گافّای تَل ذی در هحل د ي .4

ح غهههِ 

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .30

 تا یًگ زُ در کالس حضَر دیضتِ تاضذ.   .32

15  
آضههٌایی تهها هقهه ریت  

 ه تَط تِ پسواًذ

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
 تختِ َّضوٌذ،

ٍیذئَپ ژکتَر، ً م 
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
یًتْای جلسِ، 
آهادگی ت یی 

Quiz  ِدر جلس
 آیٌذُ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

 

ح غهههِ 

 ضٌاختی

هْوت یي قَیً ي دیخلی ٍ هؼاّذیت ت ي یلوللی ه تثظ تا هذی ی  پسهواًذ   .5

 ری ًام تث د.

ح غهههِ 

 ػاعفی

    ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ.هطارک .33

 تا یًگ زُ در کالس حضَر دیضتِ تاضذ.   .34

 تِ هغالة یریئِ ضذُ تِ دق  گَش دّذ. .35

16  
آضٌایی تا پسواًذّای 

 خغ ًاک ضْ ی

 دیًطجَ تتَیًذ:

 ضٌاختی
 ػاعفی

 سخٌ یًی، 
تحث گ ٍّی، 
پ سص ٍ پاسخ، 

 حل هسئلِ

ٍیی  ت د، هاژیک، 
تختِ َّضوٌذ، 

پ ژکتَر، ً م ٍیذئَ
 powerی زیر 

point ٍ کتاب ،
 هقالِ

021 
 دق قِ

پ سص ٍ پاسخ در 
 یًتْای جلسِ

تکَیٌی، 
 تطخ ای

 

ح غهههِ 

 ضٌاختی

 هْوت یي یجزیی خغ ًاک هَجَد در پسواًذّای ضْ ی ری ًام تث د. .0

رٍش ّای تی خغ  سافی، پ دیفش ٍ د غ ًْایی پسواًذّای خغ ًهاک ری   .2

 تَض ح دّذ.

ِ ح غههه

 ػاعفی

 هطارک   ؼال در تحث ّای کالسی دیضتِ تاضذ. .0

 تا یًگ زُ ٍ دق  کا ی تِ درس گَش   ی دّذ.   .2

 تا صث  ٍ حَصلِ تِ سَیالت پاسخ دّذ. .3
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 یهتحاى پایاى ت م  17
 باشد: قادر دانشجو

 ّذف یف یرییِ ییي ٍیحذ درسی ری درک ک دُ تاضذ.
 ض ک  ًوایذ.تا یًگ زُ ٍ یضت اق در یهتحاى پایاى ت م 

-ضٌاختی
 ػاعفی

 ساػ  2 ---- حل هسئلِ
حل سَیالت دیدُ  

 ضذُ
 آفهَى پایاًی
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