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 2ترٍهب : ًبم درس
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  حصیلی:رشتِ ت
 فَریت ّبی پسشکی

 

  هقطع تحصیلی داًشجَیبى:
 کبرداًی

 هحل برگساری: 
 سبختوبى کالس ّب

 
 هدرس:

 خبًن حسیي آببدی

 
 1371-79تحصیلی  دٍم ًیوسبل

 ًحَُ ارزیببی ٍ درهبى بیوبراى بب ترٍهبی هتعدد در صحٌِ حبدثِآشٌب ًوَدى داًشجَ بب : ّدف کلی درس

 

شوارُ 

 جلسِ
 تاریخ جلسِ

ذاف هیاًی  )رئَض اّ

 هطالب(

اّذاف ٍیصُ )بر اساض سِ حیطِ اّذاف آهَزشی: شٌاختی، عاطفی، 

 رٍاى حرکتی(

طبقِ ّر 

 حیطِ

 رٍش یاددّی

 یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل 

 آهَزشی
 ارزشیابیًحَُ تکالیف داًشجَ زهاى جلسِ

1 11/2/97 

آشٌایی با اًَاع آتل ٍ 

 باًذاش

توریي عولی باًدذاش ٍ  

 آتل گیری

 ًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: دا

 الف( حیطِ ضٌبختی:
 اًَاع آتل ّبی فطبری را ًبم ثجرد .1

 اصَل ثبًذاش زخن را تَضیح دّذ .2

اًَاع ثبًذاشّبی هَرد استتابدُ در نٌتترل ختًَریسی ٍ     .3

 فیکس نردى را لیست ًوبیذ

 :حرنتی -ة( حیطِ رٍاًی
 را ثِ رٍش صحیح اًجبم دّذ 8ثبًذاش  -1

 صحیح اًجبم دّذثبًذاش ٍلپَ را ثِ رٍش -2
اًَاع آتل ّبی فطبری را رٍی قسوت ّبی هختلف ثتذى   -3

 فیکس نٌذ.
 ( حیطِ عبطای:ج

ٌبختی، ض

 عبطای
رٍاًی 

 حرنتی
 

سخٌراًی 

 -،هجبحثِ ای
گرٍّی 

 نَچک
 

ٍایت ثرد، 
هبشیک، ٍیذئَ 

پرٍشنتَر، ًرم 
 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 

 اهَزضی
 نتت هرجع

 ثیوبرًوب

 سبعت2

ضرنت در  
ثحث ّبی 

گرٍّی ، 
پرسص ٍ 

پبسخ در 
 الساًتْبی ن

 ایابی ًقص

آزهًَْای 

 آغازیي

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –خ پرسص و پبس –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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ثِ درس تَجِ داضتِ ثبضذ ٍ ثب دقتت   سیدر ٌّگبم تذر .1
 گَش دّذ

 هطبرنت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در .2

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ .3
 ّذ پبسخ د بقیضَد ثباضت

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یعالقِ هطبلت اضبف ثب .4

2 15/2/97 

  توددریي هْددارت

هربَط  ّای عولی

بِ ترٍهای ًسد   

 ًرم

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 
 حرنتی –حیطِ رٍاًی الف( 

هراقجت پسضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچبر پبرگی پَستت در  -1

 ًبحیِ سبعذ را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ
بر دچبر زخن ٍسیع ًبحیِ هراقجت پسضکی اٍرشاًس از ثیو-2

 هچ پب را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ
 ة( حیطِ عبطای

 هطبرنت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در -1

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ -2

 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یعالقِ هطبلت اضبف ثب-3

رٍاًی 
حرنتی 

 عبطای

 

 سخٌراًی
گرٍّی 

 نَچک

 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 
پرٍشنتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 
 اهَزضی

 نتت هرجع
 ثیوبر ًوب

 سبعت2

ضرنت در  
ثحث ّبی 

گرٍّی ، 
 ایابی ًقص

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

3 18/2/97 

  توددریي هْددارت

 ّای عولی

هربَط بِ بیوار دچدار  

 سَختگی

 ثبضذ: داًطجَ ثبیذ قبدر 
 حرنتی –حیطِ رٍاًی الف( 

سضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچبرسَختگی درجِ دٍ هراقجت پ-1
 را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ در ًبحیِ ضکن  ٍ پبی راست 

سضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچبرسَختگی در ًبحیِ هراقجت پ-2
 .ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذسر ٍ صَرت ٍ گردى را 

 ة( حیطِ عبطای

 هطبرنت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ رد -1

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ -2

رٍاًی 

حرنتی 
 عبطای

 

 سخٌراًی

گرٍّی 
 نَچک

 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 

پرٍشنتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 
 اهَزضی

 نتت هرجع

 ثیوبر ًوب

 سبعت2

ضرنت در  
ثحث ّبی 

گرٍّی ، 
 ایابی ًقص

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یعالقِ هطبلت اضبف ثب-3

4 22/2/97 

  توددریي هْددارت

 ّای عولی

هربَط بِ بیوار دچدار  

 ترٍهای قفسِ سیٌِ

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 
 حرنتی –حیطِ رٍاًی الف( 

ترٍهبی ثبز قاستِ   هراقجت پسضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچبر-1
 را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ سیٌِ

ترٍهتبی ثستتِ   هراقجت پسضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچتبر   -2
 را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ قاسِ سیٌِ

 ة( حیطِ عبطای

 هطبرنت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در -1

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ -2

 پبسخ دّذ  بقیَد ثباضتض

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یعالقِ هطبلت اضبف ثب-3

رٍاًی 
حرنتی 

 عبطای
 

 سخٌراًی
گرٍّی 

 نَچک
 

ٍایت ثرد، 
هبشیک، ٍیذئَ 

پرٍشنتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 

 اهَزضی
 نتت هرجع

 ثیوبر ًوب

 سبعت2

ضرنت در  

ثحث ّبی 
گرٍّی ، 

 ایابی ًقص

 

تکَیٌی یا 

 شخیصیت

 

5 25/2/97 

  توددریي هْددارت

 ّای عولی

هربَط بدِ بیودار بدا    

ترٍهای سر ٍ صَرت ٍ 

 گردى

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 

 حرنتی –حیطِ رٍاًی الف( 
زخن ضذیذ ًبحیتِ  هراقجت پسضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچبر -1

 را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذگردى 

ختبرجی در  قجت پسضکی اٍرشاًس از ثیوبر ثتب جستن   هرا -2
 را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذچطن 

 ة( حیطِ عبطای
 هطبرنت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در -1

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ -2
 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یعالقِ هطبلت اضبف ثب-3

رٍاًی 

حرنتی 
 عبطای

 

 سخٌراًی

گرٍّی 
 نَچک

 

ٍایت ثرد، 
هبشیک، ٍیذئَ 

پرٍشنتَر، ًرم 
 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 

 اهَزضی
 نتت هرجع

 ثیوبر ًوب

 سبعت2

ضرنت در  

ثحث ّبی 
گرٍّی ، 

 ایابی ًقص
 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

6 29/2/97 
  توددریي هْددارت

 ّای عولی

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 
 حرنتی –ِ رٍاًی حیطالف( 

رٍاًی 
حرنتی 

 سخٌراًی
گرٍّی 

ٍایت ثرد، 
هبشیک، ٍیذئَ 

 سبعت2
ضرنت در  

ثحث ّبی 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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هربَط بِ ترٍهای شکن 

 ٍ لگي

پتبرگی دیتَارُ   هراقجت پسضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچبر  -1
 را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ تَیبتضکن ٍ خرٍج هح

دچتبر ترٍهتبی ثتبز ٍ     پسضکی اٍرشاًس از ثیوبرهراقجت  -2

 ثستِ لگي را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ.
 ة( حیطِ عبطای

 تِ ثبضذهطبرنت داض سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در -1

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ -2

 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یعالقِ هطبلت اضبف ثب-3

 عبطای
 

 نَچک
 

پرٍشنتَر، ًرم 
 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 

 اهَزضی
 نتت هرجع

 ر ًوبثیوب

گرٍّی ، 
 ایابی ًقص

 

7 5/3/97 

  توددریي هْددارت

 ّای عولی

هربَط بِ بیوار دچدار  

 خًَریسی ٍسیع

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 
 حرنتی –حیطِ رٍاًی الف( 

ختًَریسی ضتذیذ   هراقجت پسضکی اٍرشاًس از ثیوبر دچبر -1
 ثیوبر ًوب اًجبم دّذ را ثر رٍی ًبحیِ زاًَی پبی چپ

ضتتَ  هراقجتتت پسضتتکی اٍرشاًتتس از ثیوتتبر دچتتبر    -2
 را ثر رٍی ثیوبر ًوب اًجبم دّذ ّبیپٍَلویک

 ة( حیطِ عبطای

 هطبرنت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در -1

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ -2

 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یاضبف عالقِ هطبلت ثب-3

رٍاًی 
حرنتی 

 عبطای
 

 سخٌراًی
گرٍّی 

 نَچک
 

ٍایت ثرد، 
هبشیک، ٍیذئَ 

پرٍشنتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 

 اهَزضی
 نتت هرجع

 ثیوبر ًوب

 سبعت2

ضرنت در  

ثحث ّبی 
گرٍّی ، 

 ایابی ًقص

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

8 9/3/97 

  توددریي هْددارت

هربَط ّای عولی 

بِ حول ٍ جابدِ  

 جایی بیوار

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ: 

 حرنتی –حیطِ رٍاًی الف( 
خرٍج سریع ثیوبرًوب از ٍسیلِ ًقلیِ در ضرایط پرخطتر را  -1

 اًجبم دّذ
 ثیوبرًوب را در حبلت ایستبدُ الگ رٍل ًوبیذ.-2

 ثیوبرًوب را در حبلت خَاثیذُ ثِ پطت الگ رٍل ًوبیذ.-3

رٍاًی 
حرنتی 

 عبطای
 

 سخٌراًی
گرٍّی 

 کنَچ
 

ٍایت ثرد، 

هبشیک، ٍیذئَ 
پرٍشنتَر، ًرم 

 powerافسار 

point  
ًوبیص فیلن 
 اهَزضی

 سبعت2

ضرنت در  

ثحث ّبی 
گرٍّی ، 

 ایابی ًقص

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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 حبلت خَاثیذُ ثِ ضکن الگ رٍل ًوبیذ ثیوبرًوب را در-4
 ة( حیطِ عبطای

 هطبرنت داضتِ ثبضذ سُیهجبحث هطرح ضذُ ثب اًگ در -1

 یهت  ذُینِ در هَرد هَضَع هَرد ثحث پرس یسَاالت ثِ -2
 پبسخ دّذ  بقیضَد ثباضت

 نٌذ ِیتْ گریرا از هٌبثع د یعالقِ هطبلت اضبف ثب-3

 نتت هرجع
 ثیوبر ًوب

9 12/3/97  اهتحاى پایاى ترم 

 داًطجَ ثتَاًذ 
 .هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ 

 ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی در  نردُ ّذف از ارائ ِ

 ثبضذ.
 .ثب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضرنت نٌذ 

 
 

-ضٌبختی

 عبطای

ٍ  حل هسئلِ
 توریي عولی

 آزهَى پبیبًی توریي عولی ---- ---

 

 ًحَُ ارزشیابی:

 گردد. متحبن پبیبن ترم محبسبه میمبنذه در ا% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ًحَُ هحاسبِ ًورُ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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