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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی 

 (1)وبهپیَتز ثخص

 تظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،اً

 الف( در حیطه شناختی:
 ضیَُ ّبی اهٌیت هذیزیتی را ضزح دّذ. -
 ضیَُ ّبی اهٌیت فیشیىی را تَضیح دّذ. -
 ضیَُ ّبی اهٌیت فٌی را ثیبى وٌذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط ًطجَ ثب توزوشدا -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121
آهبدگی ثزای 
 جلسِ آیٌذُ

 آغبسیي آسهَى
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی 

 (2)وبهپیَتز ثخص

 رٍد داًطجَ ثتَاًذ،اًتظبر هی 

 الف( در حیطه شناختی:

 ضیَُ ّبی دستزسی ثِ اطالػبت را ضزح دّذ. -

 اهٌیت ایستگبُ ّبی وبری را تَضیح دّذ. -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 

 دلیمِ 121

پزسص ٍ پبسخ 

 والطاثتذای در 

 

 تىَیٌی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهمییبدگیری  –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 رٍش ّبی وٌتزل دستزسی ثِ اطالػبت را ثیبى وٌذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .ثبضذداضتِ  فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

Power point 
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی 

 (3)وبهپیَتز ثخص

 ًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،ا

 الف( در حیطه شناختی:

 تصذیك هَجَدیت را تؼزیف وٌذ -

 رٍش ّبی تصذیك هَجَدیت را ثیبى وٌذ. -

 اصَل پٌْبى سبسی دادُ ّب را ضزح دّذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط ثب توزوش داًطجَ -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121
پزسص ٍ پبسخ 

 والطاثتذای در 
 تىَیٌی
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی 

 (4)وبهپیَتز ثخص

 ًطجَ ثتَاًذ،اًتظبر هی رٍد دا

 الف( در حیطه شناختی:

 تْذیذات اطالػبت هزالجت سالهت را تؼزیف ًوبیذ. -

  اًَاع تْذیذات اطالػبت هزالجت سالهت را ضزح دّذ. -

 اًَاع ٍیزٍط ّبی وبهپیَتزی را ثیبى ًوبیذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121

پزسص ٍ پبسخ 

 والط اثتذایدر 

 

 تىَیٌی
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی ثخص 

 (1)ت ثْذاضتیاطالػب

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 اًَاع رٍش ّبی ثبیگبًی را ضزح دّذ. -
 ًحَُ تؼییي فضبی ثبیگبًی را ثیبى ًوبیذ. -
تَاًبیی تخویي هٌبست ثزای تؼییي فضبی ثبیگبًی یه هحیط   -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121
پزسص ٍ پبسخ 

 والط ذایاثتدر 
 تىَیٌی
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 جذیذ را داضتِ ثبضذ.

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی ثخص 

 (2)اطالػبت ثْذاضتی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 رجیستزی ثیوبری ّب را ضزح دّذ. - 
 اًَاع سیستن ّبی رجیستزی ثیوبری ّب را ثیبى وٌذ. -
 اّذاف رجیستزی ثیوبری ّب را تَضیح دّذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ػاللِ ثِ  ٍ شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121

پزسص ٍ پبسخ 

 والط اثتذای در 

 

 تىَیٌی

7  

هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی ثخص 

 (3)اطالػبت ثْذاضتی

  اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 اًَاع ضیَُ ّبی ضوبرُ دّی در ٍاحذ پذیزش را ضزح دّذ. -
 آهبر ثیوبرستبًی را تَضیح دّذ. ضبخص ّبی اًَاع -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ. ٍ ػاللِ ثِ شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121

پزسص ٍ پبسخ 

 والط اثتذایدر 

 

 تىَیٌی
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی ثخص 

 (4)اطالػبت ثْذاضتی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 اّویت اخذ رضبیت ًبهِ را ضزح دّذ. -
 تفبٍت رضبیت ًبهِ ٍ ثزائت ًبهِ را تَضیح دّذ. -
 اًَاع رضبیت ًبهِ ّب را ضزح دّذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121

پزسص ٍ پبسخ 

 والطاثتذای در 

 

 تىَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 درط گَش وٌذ.ِ ثِ ٍ ػالل شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی ثخص اطالع 

 (1)پشضىی رسبًی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 اًَاع سیستن ّبی اطالع رسبًی در حَسُ ثْذاضت را ضزح دّذ. -

 وبرثزدّبی سیستن ّبی اطالع رسبًی را تَضیح دّذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ػاللِ ثِ  ٍ شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121
پزسص ٍ پبسخ 

 طوالاثتذای در 
 تىَیٌی
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ٍیضگی ّبی ثخص اطالع 

 (2)پشضىی رسبًی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 وبرثزاى ثخص سیستن ّبی اطالػبتی را تَضیح دّذ. -

 هٌبثغ هْن در حَسُ اطالع رسبًی را ضزح دّذ. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 وٌذ. درط گَشٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121

پزسص ٍ پبسخ 

 والط اثتذایدر 

 

 تىَیٌی
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هختصبت ٍ بیی ثب آضٌ

ٍیضگی ّبی ثخص اطالع 

 (3)پشضىی رسبًی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 ػٌبصز اطالػبتی هٌبثغ اطالػبتی را ضزح دّذ. -

 ٍری اطالػبت را ثیبى ًوبیذ.اصَل صحیح جوغ آ -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت سیوالهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121
پزسص ٍ پبسخ 

 طوال اثتذایدر 
 تىَیٌی
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هختصبت ٍ آضٌبیی ثب 

ی ّبی ثخص اطالع ٍیضگ

 (4)پشضىی رسبًی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:

 سبختبر سیستن ّبی اطالػبتی را ضزح دّذ. -

هتٌبست ثب ّز یه اس سطَح هَرد ًظز وبرثزاى اطالػبت السم را  -

 ضٌبسبیی وٌذ.

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیث هجبح در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121

پزسص ٍ پبسخ 

 والطاثتذای در 

 

 تىَیٌی

13  
 هجبًی ٍ اصَل هذیزیت

 ثخص وبهپیَتز

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ، 

 الف( در حیطه شناختی:
 دّذ. تَضیحرا  وبهپیَتز ثخصهجبًی  -
 را ضزح دّذ. وبهپیَتز ثخصاصَل  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.درسی هجبحث  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121
پزسص ٍ پبسخ 

 والطاثتذای در 
 تىَیٌی
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هجبًی ٍ اصَل هذیزیت 

ثخص هذیزیت اطالػبت 

 ثْذاضتی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 در حیطه شناختی:الف( 
 را ضزح دّذ. ثخص اطالػبت ثْذاضتیهجبًی  -
 را ضزح دّذ. ثخص اطالػبت ثْذاضتیاصَل  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 زاًی،سخٌ
 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ًزم افشار 
Power point 

 دلیمِ 121
پزسص ٍ پبسخ 

 والط اثتذایدر 
 تىَیٌی
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هجبًی ٍ اصَل هذیزیت 

 ثخص اطالع رسبًی

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
، ضٌبختی

 ػبطفی

 سخٌزاًی،
 پبسخ، پزسص ٍ

، ٍایت ثزد
 صیههب

 دلیمِ 121
پزسص ٍ پبسخ 

 والطاثتذای در 
 تىَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ضزح دّذ. ضىیپش ثخص اطالع رسبًیهجبًی  - پشضىی
 را ضزح دّذ.پشضىی  ثخص اطالع رسبًیاصَل  -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

 ،ٍیذئَ پزٍصوتَر گزٍّی ثحث
وتبة، ًزم افشار 
Power point 
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 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،

 الف( در حیطه شناختی:
 .وزدُ ثبضذ هطبلؼِ یه اس ثخص ّبی هختلف را هطبلت ّز -
 .ص ّب ثیبى وٌذضىبالت ٍ اثْبهبت خَد را در ّز یه اس ثخا -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درط گَش وٌذ.ٍ ػاللِ ثِ  شُیثب اًگ -

 .داضتِ ثبضذ فؼبل هطبروت والسیهجبحث  در -

 را پیگیزی وٌذ.هجبحث درسی  حَاط داًطجَ ثب توزوش -

، ضٌبختی

 ػبطفی

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحث

، ٍایت ثزد
 هبصیه
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 اهتحبى پبیبى تزم  17

 اًتظبر هی رٍد داًطجَ ثتَاًذ،
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درن وزدُ ثبضذ. -

 ثب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزوت وٌذ. -

، ضٌبختی
 ػبطفی

 - - حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ 

 ضذُ
 بیبًیآسهَى پ
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