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اّذاف هیاًی  
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 رٍغ یاددّی
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 ارزشیاتیًحَُ تکالیف داًشجَ زهاى جلعِ

1  
آشنننٌایی تنننا 

 چگًَگی اًقثاض

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 ٍٛ٘ی ا٘مجبض را ؽزح دٞذ.چٍ .1
 ا٘مجبضبت ایشٚٔتزیه ٚ ایشٚتٛ٘یه، را تعزیف وٙذ. .2
 ٞذایت در عیٙبپظ را ؽزح دٞذ. .3

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب 1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3

 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

آزهَى ّای 

 آغازیي

2  
ػضنلِ   آشٌایی تا

 قلثی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 شٌاختی:حیطِ 

 ٚیضٌی ٞبی عضّٝ لّت را ؽزح دٞذ. .1

-ناختیش
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی
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 ٔىب٘یه لّت، ثزٖٚ دٜ لّت را تٛضیح دٞذ. .2

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

ٔطزح ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

3  

آشٌایی تا ًحنَُ  

ّذایت الکتریکی 

 قلة

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 ِ شٌاختی:حیط

 اعصبة خبرخی لّت را تٛضیح دٞذ. .1
 اثز یٟٛ٘ب ٚ ٞٛرٟٔٛ٘ب ثز وبر لّت را ؽزح دٞذ. .2
 ثبفت ٚیضٜ ا٘تمبَ تحزیه در لّت را تٛضیح دٞذ. .3

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق .4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

4  

یی تنننا آشنننٌا

الکترٍکاردیَگرام 

 ٍاختالالت قلثی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

ٚوتتبردیٌٛزافی لّتتت ٚ فعبِیتتت اِىتزیىتتی لّتتت ؽتتبُٔ اِىتز .1
 اؽتمبلٟبی آٖ را تٛضیح دٞذ.

 ٘تٟٖٛ را تٛضیح دٞذ.ٔحٛر ٞبی اؽتمبق، ٔثّث ا  .2

ٚ  اِىتزٚوبردیٌٛزاْ  أٛاج  .3 ثتزدار ِحهتٝ ای ٔحتٛر    را ثؾٙبعتذ 
 تٛضیح دٞذ. اِىتزیىی را 

 آریتٕی ٞبی رایح  لّجی ٚ دِیُ آٖ را ثٝ اختصبر تٛضیح دٞذ. .4

 حیطِ ػاطفی:  

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 طفیعا

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 

ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 

ٔطزح ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی
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5  
آشٌایی تا کلینات  

 گردغ خَى

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 فیشیىی ٌزدػ خٖٛ را تٛضیح دٞذ.لٛا٘یٗ  .1

 .عٛأُ ایدبد وٙٙذٜ خزیبٖ خٖٛ را ؽزح دٞذ .2

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2

 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 اطفیع

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

6  

آشٌایی تا گردغ 

خَى شنریاًی ٍ  

 هَیرگی ٍ ٍریذی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 یطِ شٌاختی:ح

در عزٚق ٔختّتف را تٛضتیح    خٖٛ  ٌزدػ خٖٛ ؽزیب٘ی ٚ فؾبر .1
 دٞذ.

 ٌزدػ خٖٛ ٔٛیزٌی را ؽزح دٞذ. .2
فؾبرٞبی اعتٕٛتیه ٚ ٞیذرٚعتتبتیه ٚ لتبٖ٘ٛ اعتتبرِیًٙ را      .3

 تعزیف وٙذ.
 تٙهیٓ ثزٖٚ دٜ لّجی را تٛضیح دٞذ.  .4

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 ث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.. در ٔجبح2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3

 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

عٛاالت  ثٝ
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

7  

آشٌایی تا ًحنَُ  

تٌظین جریاى خَى 

ٍ گننردغ خننَى 

 ریَی ٍ لٌفی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ 

 حیطِ شٌاختی:

 چٍٍٛ٘ی تٙهیٓ عصجی فؾبر خٖٛ را ؽزح دٞذ. .1
 تٙهیٓ ٞٛرٔٛ٘ی ٌزدػ خٖٛ را ؽزح دٞذ. .2

 ِٙف را ؽزح دٞذ.ٌزدػ خٖٛ ریٛی ٚ ٌزدػ خٖٛ . 3
ٖ  ٞبی ثذ٘ی تبثیز فعبِیت. 4 را  ثز عیغتٓ لّت ٚ عزٚق ٚ ٌزدػ ختٛ

 تٛضیح دٞذ.

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی
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 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ.ؽزوت  . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

8  
آشٌایی تا هکاًیک 

 تٌفط

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 ٔىب٘یه تٙفظ را ؽزح دٞذ. .1
 لبثّیت ارتدبع ریٝ ٚ لبثّیت پذیزػ ریٛی را تٛضیح دٞذ. .2
 ٘مؼ عٛرفبوتب٘ت را تعزیف وٙذ. .3
 .وبرتٙفغی را تعزیف وٙذ .4

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 دلت ٌٛػ دٞذ..ثٝ ٔجبحث ثب 3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

9  

آشٌایی تا حجن ّا 

ٍ ظرفیننت ّننای 

ریننَی ٍ ًحننَُ 

 تثادالت گازّا

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 حدٓ ٚ ظزفیتٟبی ریٛی ٚ ٔٙحٙی آٟ٘ب را ؽزح دٞذ. .1
 لٛا٘یٗ ٌبسٞب ٚ طزیمٝ ا٘تمبَ آٟ٘ب را تٛضیح دٞذ.  .2

 ثیٗ آِٛئَٛ ٚ خٖٛ را ؽزح دٞذ.ٌبسٞب تجبدالت  .3

 ٖ را ؽزح دٞذ.٘حٜٛ ا٘تمبَ ٌبسٞب در خٛ .4
 تجبدالت ٌبسٞب در ثبفت را تٛضیح دٞذ. .5

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 

ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 

ٔطزح ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی
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11  
اشٌایی تا کٌتنر   

 تٌفط

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 ٙتزَ عصجی آٖ را ؽزح دٞذ.ٔزوش تٙفغی ٚ و .1
 وٙتزَ ٞٛرٔٛ٘ی تٙفظ را ؽزح دٞذ. .2

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2

 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

11  

آشنننٌایی تنننا 

فیسیَلَشی ًخاع 

ٍ هخ ٍ هخچنِ ٍ  

 قشر هخ

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 :حیطِ شٌاختی

 فیشیِٛٛصی ٘خبع، ٔخ ٚ ٔخچٝ را ؽزح دٞذ. .1
 فیشیِٛٛصی تبالٔٛط ٚ ٞیپٛتبالٔٛط را تٛضیح دٞذ.  .2

 یبدٌیزی ٚحبفهٝ را تٛضیح دٞذ. .3

 ٚ تٛضیح دٞذ. فیشیِٛٛصی عیغتٓ ثیٙبیی را ثذا٘ذ .4
عصجی وٝ در تٙهیٓ ٔزدٔه چؾٓ دخبِت دار٘تذ را   رفّىظ ٞبی .5

 تٛضیح دٞذ. 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب. در ٍٞٙبْ تذریظ ث1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2

 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

جطٔمبالت ٔزت  

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

12  

آشٌایی تا ظیعتن 

لیوثیک ٍ اػصاب 

 خَد هختار

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 عیغتٓ ِیٕجیه را ؽزح دٞذ. .1
 عیغتٓ اعصبة خٛدوبر را ؽزح دٞذ. .2

 حیطِ ػاطفی:

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی



 

 حیذریِترتت  ػلَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَظؼِ آهَزغ اتهرکس هطالؼ          
 

 ذ.ؽرط تٛخٝ داؽتٝ ثب. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ د1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بیذ. . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 ٔمبالت ٔزتجط

13  

آشٌایی تا  حرکات 

 ٍ  دظتگاُ گنَارغ 

 گَارغ شیویایی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

خٛیذٖ ٚ ثّع، حزوبت ٔعذٜ ٚ رٚدٜ ثبریه، رٚدٜ ثتشري   ٔىب٘یغٓ .1

 را ؽزح دٞذ.
 تٛضیح دٞذ.رفّىظ اخبثت ٔشاج را  .2
 تزؽح ثشاق ٚ ٌٛارػ ؽیٕیبیی در دٞبٖ را ؽزح دٞذ. .3
 تزؽح ٔعذٜ ٚ تٙهیٓ ٌٛارػ ٔعذی را ؽزح دٞذ. .4
 تزؽح ِٛس إِعذٜ ٚ عُٕ ٌٛارؽی آٖ را ؽزح دٞذ. .5
 تزؽح ٚ ٌٛارػ رٚدٜ ای را ؽزح دٞذ. .6
 تٛضیح دٞذ. را خذة، اعٕبَ ٔتبثِٛیه وجذی .7

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽداؽتٝ ثب . در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخ1ٝ
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

14  

آشنننٌایی تنننا 

آًاتَهی کلینِ ٍ  

کاًیعننننننن ه

فیلتراظنننیَى ٍ 

 تشکیل ادرار

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 آ٘بتٛٔی وّیٝ را ؽزح دٞذ. .1
چٍٍٛ٘ی ٌزدػ خٖٛ وّیٛی، ٘فزٖٚ، فیّتزاعتیٖٛ ٌّتٛٔزِٚی ٚ    .2

 ا٘ذاسٜ ٌیزی آٖ را ؽزح دٞذ.
 عٕب را ؽزح دٞذ. ٔىب٘یغٓ ٞبی تٛثِٛی وّیزا٘ظ پال .3

 ٔىب٘یغٓ رلیك ٚ غّیط ؽذٖ ادرار را تٛضیح دٞذ..  .4

 را ؽزح دٞذ. خٛد تٙهیٕی ٌزدػ خٖٛ وّیٝ .5
 ٔمبیغٝ تزویجبت خٖٛ ٚ ادرار را ا٘دبْ دٞذ. .6
٘حٜٛ وٙتزَ حدٓ ٔبیع خبرج عِّٛی ٚ غّهت اِىتزِٚیتت ٞتب را    .7

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

عٛاالت  ثٝ
ٔطزح ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی



 

 حیذریِترتت  ػلَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَظؼِ آهَزغ اتهرکس هطالؼ          
 

 ؽزح دٞذ.
 ادرار را تٛضیح دٞذ.تؾىیُ  ٔىب٘یغٓ ٞبی  .8

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 

15  

آشٌایی تا ػولکرد 

غننذد ّیفننَفیس ٍ 

 ّیفَتاالهَض

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 غذٜ ٞیپٛفیش ٚ ٞٛرٟٔٛ٘ب ٔتزؽحٝ آٖ را ثؾٙبعذ ٚ ؽزح دٞذ. .1
 راثطٝ ٞیپٛفیش ثب ٞیپٛتبالٔٛط را ؽزح دٞذ. .2

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب. در ٍٞٙبْ تذ1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 

ثٝ عٛاالت 
ذٜ اس ٔطزح ؽ

 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

16  

آشٌایی تا ػولکرد 

غننذد تیرٍئیننذ ٍ 

پاراتیرٍئیننننذ ٍ 

چگًَگی تٌظنین  

قٌذ خَى ٍ غنذُ  

 فَق کلیَی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 فیشیِٛٛصی غذد تیزٚئیذ ٚ پبراتیزٚئیذ را ؽزح دٞذ. .1
ٛضتیح  ٛرٟٔٛ٘بی ٔتزؽحٝ غذد تیزٚئیذ ٚ پبراتیزٚئیذ را تٞ  .2

 دٞذ.

 تٙهیٓ وّغیٓ خٖٛ را ؽزح دٞذ.  .3

 عّٕىزد ِٛسإِعذٜ را ؽزح دٞذ. .4
 ٘مؼ ا٘غِٛیٗ ٚ تٙهیٓ لٙذ خٖٛ را تٛضیح دٞذ. .5
 فیشیِٛٛصی غذٜ فٛق وّیٛی را ؽزح دٞذ. .6

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ؽ. در ٍٞٙبْ تذریظ ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب1
 . در ٔجبحث ٔطزح ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 ثب دلت ٌٛػ دٞذ..ثٝ ٔجبحث 3

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚایت ثزد، 

ٔبصیه،وتبة، 

 عىظ، اعالیذ

  آٔٛسؽی ٞبی

فیشیِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 

ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 

ٔطزح ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هرحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی



 

 حیذریِترتت  ػلَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَظؼِ آهَزغ اتهرکس هطالؼ          
 

 

17  

تٌذی کلنی  جوغ

هطالننة ٍ رفننغ 

 اشکاالت

 :ثبؽذ لبدر ؾدٛدا٘

 حیطِ شٌاختی:

ثتٝ طتٛر    دا٘ؾدٛ  ثتٛا٘ذ ٔطبِت ارایٝ ؽذٜ در طَٛ تتزْ را  .1
 .دٞذ تٛضیح خبٔع 

 ٞذف اس ارایٝ ایٗ ٚاحذ درعی را درن وزدٜ ثبؽذ. .2

 حیطِ ػاطفی:

 ثب اٍ٘یشٜ ٚ اؽتیبق در أتحبٖ پبیبٖ تزْ ؽزوت ٕ٘بیذ. .1

 

-شناختی
 عاطفی

 121  حُ ٔغئّٝ
حُ عٛاالت 

 دادٜ ؽذٜ
 ى پایاًیآزهَ
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