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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

 فیسیولوشی : نام درس
 عملی 1 واحذ: تعذاد

وم عل رشته تحصیلی:
 آزمایشگاهی

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

ساختمان محل برگساری: 
 یمعاونت آموزش یکالس ها

 

 مذرس:
 معصومه غالمی دکتر

 نیمسال اول تحصیلی
1931-1931 

 مختلف بذن یارگانها و دستگاهها یولوشیسیبا ف ییآشنا :هذف کلی درس
 

شواره 

 جلعه

تاریخ 

 جلعه
 اهذاف هیانی  )رئوض هطالب(

اهذاف ویصه )بر اظاض ظه حیطه اهذاف آهوزشی: شناختی، 

 عاطفی، رواى حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روغ یاددهی

 یادگیری

هواد و وظایل 

 آهوزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زهاى جلعه

1  
اصول و  با آشنایی

 آزهایشگاه فیسیولوشی

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حرکتی: -روانی  حیطه 

 .ثذاًذثِ صَرت ػولی م آسهبیؾگبّی را ثب لَاس کبرطزس  .1

سهبیؾگبُ را ثِ خَثی رػبیت ّبی آ رٍػ کبر ثب دعتگبُ .2
 ًوبیذ.

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ. .3

 ّوزاّی ًوبیذ. ؽزکت ٍ . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

-روانی
حرکتی، 
 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ
 آزمبیؽی

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

ٍ  هقبالت هزتجط

ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

آهبدگی -کالط

ثزای جلغِ 

 آیٌذُ

آزمون های 
 آغازین

 انذازه گیری فشار خوى  2

 :ثبؽذ قبدر ًؾجَدا

 حیطه شناختی:

 فؾبر خَى را تؼزیف کٌذ ٍ هقبدیز ًزهبل آى را ثذاًذ..1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 
در اًتْبی 

ارائِ ،کالط 

تکوینی، 

 تشخیصی

                                                 

 گردغ علمی، آزمبیؽی  –پرظػ و پبظخ  –حل معئله  –گروهی کوچک، نمبیؽی  –ای توانذ ؼبمل: ظخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روغ یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزؼی بب هذف قضبوت در مورد تعلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریط بب هذف ؼنبظبیی قوت و ضعف دانؽجویبن( و آزمون پبیبانؽجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از ظطح آمبدگی دهب بر اظبض اهذاف میآزمون  

 دانؽجویبن( برگسار گردد.
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 تکَف را ثذاًذ.ر. ػلت ایجبد صذاّبی ک2َ
 .ػَاهل هَثز در فؾبر خَى را تَضیح دّذ.3
 هَرد اس ػَاهل ایجبد ّبیپزتبًغیَى را ثذاًذ. 4. حذاقل 4
 ا ثذاًذ.تبًغیَى ریپَهَرد اس ػَاهل ایجبد ّ 4حذاقل  .5
 . ػلت صذاّبی قلجی را تَضیح دّذ.6

 حرکتی: -روانی حیطه 

ثِ دٍ رٍػ عوؼی فؾبر خَى ّوگزٍّی ّبی خَد را  .1

 اًذاسُ گیزی کٌذ.

ثِ رٍػ لوغی فؾبر خَى ّوگزٍّی ّبی خَد را اًذاسُ  .2
 گیزی کٌذ.

 

 یطه عاطفی:ح

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 ؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.. در هجبحث هطزح ؽذُ ه2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

 ،آزمبیؽی عاطفی
گزٍّی 
 کَچک

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

 هقبالت هزتجط

 ٍ ٍعبیل

 آسهبیؾی

 گشارػ کبر

 شوارغ گلبولهای قرهس  3

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .ٍعبیل هزثَط ثِ اًذاسُ گیزی آسهبیؼ را تؾخیص دّذ.1
 اعبط آسهبیؼ را تَضیح دّذ. .2
 . هقبدیز ًزهبل گلجَلْبی قزهش را ثذاًذ.3

 ٍ لکَعیتَس را تَضیح دّذ.. لکَپٌی 4

 حرکتی: -روانی حیطه 
 .تٌظین الم ًئَثبر را در سیز هیکزٍعکَح اًجبم دّذ.1
 .هزاحل اًجبم آسهبیؼ را ثِ تزتیت ثذاًذ.2
 گزٍّی ّبی خَد آسهبیؼ را اًجبم دّذ. .ثب ّن3
 .ًتیجِ آسهبیؼ را گشارػ ٍ تفغیز کٌذ.4

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽِ داؽتِ ثب. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَج1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 

هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

 ،آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  َسؽیآه ّبی

فیشیَلَصی، 

 هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی
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 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ. .3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

 شوارغ گلبولهای ظفیذ  4

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .ٍعبیل هزثَط ثِ اًذاسُ گیزی آسهبیؼ را تؾخیص دّذ.1
 اعبط آسهبیؼ را تَضیح دّذ. .2

 بل گلجَلْبی عفیذ را ثذاًذ.. هقبدیز ًزه3
 . لکَپٌی ٍ لکَعیتَس را تَضیح دّذ.4

 حرکتی: -روانی حیطه
 .تٌظین الم ًئَثبر را در سیز هیکزٍعکَح اًجبم دّذ.1
 .هزاحل اًجبم آسهبیؼ را ثِ تزتیت ثذاًذ.2
 .ثب ّوگزٍّی ّبی خَد آسهبیؼ را اًجبم دّذ.3
 .ًتیجِ آسهبیؼ را گشارػ ٍ تفغیز کٌذ.4

 اطفی:حیطه ع

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

 ،آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

زد، ٍایت ث

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

 هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

5  
تشخیص افتراقی گلبولهای 

 ظفیذ

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 تقغین ثٌذی اًَاع گلجَلْبی عفیذ را ثذاًذ..1
 ع گلجَلْبی عفیذ را ثذاًذ.. اًَا2
 اس اًَاع گلجَل ّبی عفیذ را ثذاًذ. م. هیشاى ًزهبل ّز کذا3
 . هؾخصبت ّز کذام اس گلجَلْبی عفیذ را ثذاًذ.4

 حرکتی: -روانیحیطه 
.ثب ّوگزٍّی ّبی خَد اًَاع گلجَلْبی قزهش را در یک الم 1

 تؾخیص دّذ.
جَل ؽوزدُ ػذد گل 55.درصذ ّز کذام اس گلجَلْبی عفیذ در 2

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 ،ل هغئلِح
 ،آزمبیؽی

گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

 هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی
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 ؽذُ هحبعجِ ًوبیذ.

 

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

6  
بررظی زهاى ظیالى و انعقاد 

 ESRخوى و 

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 آسهبیؼ عیالى ٍ ػولکزد پالکت ّب را تَضیح دّذ..اعبط 1
را  فبکتَرّبی اًؼقبدیٍ ػولکزد  اًؼقبداعبط آسهبیؼ  .2

 تَضیح دّذ.
 را ثذاًذ. ESR. اعبط اًذاسُ 3
 ّب را ثذاًذ. ّز کذام اس آسهبیؼ ل. هقبدیز ًزهب4

 حرکتی: -روانی حیطه
د گزٍّی ّبی خَ آسهبیؼ اًذاسُ گیزی سهبى عیالى را ثب ّن.1

 اًجبم دّذ.
.آسهبیؼ اًذاسُ گیزی سهبى اًؼقبد را ثب ّوگزٍّی ّبی خَد 2

 اًجبم دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1

 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2

 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 .ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

 ،آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

 هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

7  HB-HCT 

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .اعبط آسهبیؼ ّب را تَضیح دّذ.1
.هقبدیز ًزهبل ٍ ٍاحذ اًذاسُ گیزی ّز کذام اس آسهبیؼ ّب را 2

 ثذاًذ.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

 ،آزمبیؽی
گزٍّی 

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی
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فشایؼ ّز کذام اس آسهبیؼ ّب  اهَرد ثزای کبّؼ یب 4.حذاقل 3
 ؽزح دّذ.

 حرکتی: -روانی حیطه
.ثب ّوگزٍّی ّبی خَد آسهبیؼ هزثَط ثِ اًذاسُ گیزی 1

 اًجبم دّذ.ّوَگلَثیي را 

. ثب ّوگزٍّی ّبی خَد آسهبیؼ هزثَط ثِ اًذاسُ گیزی 2
 ّوبتَکزیت را اًجبم دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ًوبیذ. ؽزکت ٍ ّوزاّی . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

فیشیَلَصی،  کَچک

 هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

8   

 الکتروکاردیوگرافی

(ECG) 

 

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .هجبًی فؼبلیت الکتزیکی قلت را ثذاًذ.1
 .اهَاج دپَالریشاعیَى ٍ رپَالریشاعیَى طجیؼی قلت را ثذاًذ.2
 .اًَاع اؽتقبقْب را ثذاًذ.3
 .کبغذ ًَار قلجی ٍ تقغیوبت آى را ثذاًذ.4
 کبردی راایجبد کٌٌذُ ثزادی کبردی ٍ تبکی  هَرد 4.حذاقل 5

 ثذاًذ.

 حرکتی:-روانی حیطه 

 کبر ثب دعتگبُ الکتزٍکبردیَگزافی را ثذاًذ.. 1
 . ًَار قلت ّن گزٍّی خَد را ثگیزد.2
 ثب تَجِ ثِ ًَار قلت ضزثبى قلت را تؼییي کٌذ.. 3
 . فَاصل را هحبعجِ کزدُ ٍ ثب هیشاى ًزهبل هقبیغِ ًوبیذ.4
 ًوبیذ. . هقبدیز ٍلتبص را هحبعجِ ٍ ثب هقبدیز ًزهبل هقبیغ5ِ

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

 ،آزمبیؽی
ی گزٍّ

 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

ٍ  هقبالت هزتجط

ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی
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 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

 صذاهای قلب   9

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ:

 حیطه شناختی:

کبًَى عوغ صذاّب ی طجیؼی قلت ثز رٍی قفغِ عیٌِ را  .1
 ثذاًذ.

عَم ٍ  ،دٍ م ،داًؾجَ ثتَاًذ دلیل ایجبد صذاّبی  اٍل .2

 چْبرم را ثذاًذ.

 حرکتی: -روانی حیطه 

 صذای ًزهبل قلجی را گَػ دّذ. .1
 صذای ًزهب ل ٍ عَفل قلجی راگَػ دّذ. .2

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 .. در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 

هجبحثِ ای، 
 حل هغئلِ

،  آزمبیؽی،
گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

ٍ  هقبالت هزتجط

ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پبعخ  پزعؼ ٍ

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

11  
رفلکط های عصبی در 

 انعاى

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .اًَاع رفلکظ ّب را ثؾٌبعذ.1
 .هغیزّبی ػصجی رفلکظ ّب را تَضیح دّذ.2

 حرکتی: -روانی حیطه 

 را ثب ّوگزٍّی ّبی خَد آسهبیؼ ًوبیذ رفلکظ ػصجی ًَری .1
2Baranys .  ثب ّوگزٍّی ّبی خَد آسهبیؼ ًوبیذرا تست. 
 .ثب ّوگزٍّی ّبی خَد آسهبیؼ ًوبیذتست وبر را  .3

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2

 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 زکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ.ؽ . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 

هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

،  آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

ٍ  هقبالت هزتجط

ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی
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11  

 زه گیری حجن ها وانذا

ظرفیت های 

 تنفعی)اظپیروهتری(

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .ثتَاًذ اعبط کبر ثب دعتگبُ اعپیزٍهتز را تَضیح دّذ.1
 .حجن ّب ٍ ظزفیت ّبی ریَی را تؼزیف کٌذ.2
.ػَاهل هثز در حجن ّب ٍ ظزفیت ّبی ریَی را تَضیح 3

 ذاًذ.دّذ.هقبدیز ًزهبل ّزیک اس پبراهتز ّب را ث

 حرکتی: -روانی حیطه
.اس رٍی هٌحٌی رعن ؽذُ حجن ّب ٍ ظزفیت ّبی ریَی را 1

 هحبعجِ ًوبیذ.
 .ًتیجِ آسهبیؼ را گشارػ ٍ تفغیز کٌذ.2

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق .4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 ،حل هغئلِ
،  آزمبیؽی

گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

، هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 رػ کبرگشا

تکوینی، 

 تشخیصی

 انذازه گیری هتابولیعن پایه  12

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .هتبثَلیغن پبیِ را تؼزیف کٌذ.1
 ٍاحذ اًذاسُ گیزی ٍ هقبدیز ًزهبل را ثذاًذ..2
را  BMRػبهل فیشیَلَصی در افشایؼ یب کبّؼ  4.حذاقل 3

 ؽزح دّذ.

را  BMRکبّؼ  در افشایؼ یب پبتَلَصیکػبهل  4حذاقل .5
 ؽزح دّذ.

 حرکتی: -روانی حیطه
 ثذعت آٍردثب دعتگبُ اعپیزٍهتز هقذار اکغیضى هصزفی  .1

 .ثب ّوگزٍّی ّبی خَد هحبعجبت را اًجبم دّذ.2
 .ًتیجِ اسهبیؼ را گشارػ ٍ تفغیز کٌذ.3

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 

 ،حل هغئلِ
،  آزمبیؽی

گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

، هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 هبیؾیآس

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی
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 فؼبل داؽتِ ثبؽذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

 انذازه گیری هتابولیعن پایه  13

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .هتبثَلیغن پبیِ را تؼزیف کٌذ.1
 .ٍاحذ اًذاسُ گیزی ٍ هقبدیز ًزهبل را ثذاًذ.2

 را BMRػبهل فیشیَلَصی در افشایؼ یب کبّؼ  4.حذاقل 3
 ؽزح دّذ.

را  BMRدر افشایؼ یب کبّؼ  پبتَلَصیکػبهل  4حذاقل .5
 ؽزح دّذ.

 حرکتی: -حیطه روانی
 . ثب دعتگبُ اعپیزٍهتز هقذار اکغیضى هصزفی ثذعت آٍرد1
 .ثب ّوگزٍّی ّبی خَد هحبعجبت را اًجبم دّذ.2
 .ًتیجِ اسهبیؼ را گشارػ ٍ تفغیز کٌذ.3

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽرط تَجِ داؽتِ ثب. در ٌّگبم تذریظ ثِ د1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

،  آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

، هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

 کلیرانط کلیه  14

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .فزایٌذ ّبی کلیَی را فْزعت کٌذ.1
 .فیلتزاعیَى کلیَی را تَضیح دّذ.2
 .کلیزاًظ را تؼزیف کٌذ.3
 

 حرکتی: -یطه روانی ح

 . قغوت ّبی هختلف کلیِ ٍ ػولکزد آى ثب1
 .فزهَل کلیزاًظ را ثٌَیغیذ.2

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

،  آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

ٍ  هقبالت هزتجط

ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 ارػ کبرگش

تکوینی، 

 تشخیصی
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 ثز اعبط فزهَل کلیزاًظ را هحبعجِ ًوبیذ.. 3

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

 پرفیوشى قلب هوغ صحرایی  15

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ:

 : حرکتی -روانی حیطه 

 تؼزیف پزفیَصى فلجی را ثذاًذ ٍ تَضیح دّذ. .1
 طزس تْیِ ثبفز پزفیَصى را ثذاًذ ٍ در تْیِ آى ؽزکت کٌذ. .2
طزس ثیَْػ کزدى ٍ ػول جزاحی در هَػ را یبد ثگیزد ٍ  .3

 داؽتِ ثبؽذ. در اًجبم کبرّب هؾبرکت

 

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1
 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

،  آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

، هقبالت هزتجط

ٍ ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 گشارػ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

 جوع بنذی و نتیجه گیری  16

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حیطه شناختی:

 .اعبط کبر توبم آسهبیؼ ّب را ثذاًذ.1

 بر توبم آسهبیؼ ّب را ؽزح دّذ..اعبط ک2

 

 حرکتی: -حیطه  روانی

 کٌذ.ثتَاًذ ثب توبهی دعتگبّْب  کبر  .1

 ثتَاًذ آسهبیؾبت درخَاعت ؽذُ را اًجبم دّذ. .2

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؽ. در ٌّگبم تذریظ ثِ درط تَجِ داؽتِ ثب1

 . در هجبحث هطزح ؽذُ هؾبرکت فؼبل داؽتِ ثبؽذ.2

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

عخٌزاًی، 
هجبحثِ ای، 
 ،حل هغئلِ

،  آزمبیؽی
گزٍّی 
 کَچک

ٍایت ثزد، 

هبصیک،کتبة، 

 ػکظ، اعالیذ

  آهَسؽی ّبی

فیشیَلَصی، 

ٍ  هقبالت هزتجط

ٍعبیل 

 آسهبیؾی

121 

پزعؼ ٍ پبعخ 

در اًتْبی 

کالط ،ارائِ 

 رػ کبرگشا

، تکوینی

 تشخیصی
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 .ثِ هجبحث ثب دقت گَػ دّذ.3
 ؽزکت ٍ ّوزاّی ًوبیذ. . در هجبحث هطزح ؽذُ ثب اؽتیبق4

 اهتحاى نهایی  17

 :ثبؽذ قبدر داًؾجَ

 حرکتی: -حیطه  روانی 

 آسهبیؼ ّبی ارائِ ؽذُ در طَل تزم را اًجبم دّذ. .1

-روانی

 حرکتی،
 آزهوى پایانی اًجبم آسهبیؼ 121  حل هغئلِ
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