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 2ترٍهب : ًبم درس
 ٍاحد تئَری(2)عولی–ٍاحد تئَری 2.2 ٍاحد: دتعدا

  رشته تحصیلی:
 فَریت هبی پزشکی

 

  هقطع تحصیلی داًشجَیبى:
 کبرداًی

 هحل برگزاری: 
 سبختوبى کالس هب

 
 هدرس:

 خبًن حسیي آببدی

 
-79تحصیلی  دٍم ًیوسبل
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 هب ٍ چگًَگی بر خَرد بب آًهبآشٌب ًوَدى داًشجَ بب اًَاع بیوبری هب ٍ حَادث هربَط به ترٍ: هدف کلی درس

شوارُ 

 جلسِ
 تاریخ جلسِ

اّذاف هیاًی  )رئَض 

 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 24/11/96 

  طرح درضهعرفی 

 باا هفْاَم    ییآشٌا

 یّا سنیترٍها ٍ هکاً

 اًَاع ترٍها جادیا

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 

 الف( حیطِ ؿٌبختی:
 .تشٍهب سا دس یه جولِ تعشیف ًوبیذ-1

-3 لَاًیي ایٌشػی سا دس تشٍهب سا تَضیح دّذ-2
 . هىبًیؼن ّبی ثشٍص اًَاع تشٍهب سا ؿشح دّذ

 ًوبیذاًَاع تشٍهبی ثبص سا دػتِ ثٌذی -4

 هشاحل هختلف كذهبت حَادث ًملیِ سا ًبم ثجشد-5

 عالئن ثبلیٌی تشٍهبّبی اًفجبسی سا ًبم ثجشد-6

 عالئن ثبلیٌی تشٍهبّبی ًبؿی اص ػمَط سا ثیبى ًوبیذ-7
 ة( حیطِ عبطفی:

دس ٌّگبم تذسیغ ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    .1

 ٌبختیؿ

 عبطفی
 

 ،ػخٌشاًی
 -هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 
ًشم افضاس 
power 

point  ،

ًوبیؾ فیلن 
 آهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 والع اًتْبی

آهبدگی ثشای 

وَئیض دس 

 جلؼِ ثعذ.
 

آزهًَْای 

 آغازیي
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 دلت گَؽ دّذ

ُ  دس هجبحج هطشح ؿذُ .2 هـدبسوت داؿدتِ    ثب اًگیدض

 ثبؿذ

ثِ ػَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػدیذُ   .3
 پبػخ دّذ ثباؿتیبق هی ؿَد

2 28/11/96 

   ساتن یسآشٌایی باا 

 ترٍهاّای 

    آشٌایی باا هفْاَم

 اشیتر

 

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 

 الف( حیطِ ؿٌبختی:
 .دّذ تَضیح سا تشٍهب ػیؼتن ّبی -1

 .ًوبیذ تجییي هخبل روش ثب سا تشٍهب اًَاع -2

 .دّذ ؿشح اس كحٌِ اسصیبثی چگًَگی-3

 تَضیح دّذ.  سا تشٍهبیی هلذٍهیي تشیبط-4

 لیؼت وٌذ.  سا تشٍهبیی هلذٍهیي تشیبطهشاحل 
 ( حیطِ عبطفی:ة

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ ٍ ثدب   غیدس ٌّگبم تذس .1
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُیهجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػ یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ بقیَد ثباؿتؿ یه

ٌبختی ؿ

 عبطفی
 

 

ػخٌشاًی 
 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 

 وَچه
 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 
ًشم افضاس 
power 

point  ،

ًوبیؾ فیلن 
 آهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

پشػؾ ٍ 
پبػخ دس 

 اًتْبی والع

اسائِ 
وٌفشاًغ 

 داًـجَ
وَئیض دس 

 اًتْبی جلؼِ

ٌی یا تکَی

 تشخیصی

 

3 2/12/96 
  یترٍهاا با آشٌایی 

 ًسج ًرم

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 

 الف( حیطِ ؿٌبختی:

 سا ًبم ثجشد پَػت هختلف ّبی لؼوت .1

 . ثجشًذ ًبم سا ًشم ثبفت جشاحبت اًَاع  .2

 صخدن  ٍ ثدبص  صخن دس اٍسطاًؼی طجی ّبی هشالجت .3

 دّذ تَضیح سا ثؼتِ

 ( حیطِ عبطفی:ة

 ٌبختیؿ
 عبطفی

 

ػخٌشاًی 

 -،هجبحخِ ای
گشٍّی 

 وَچه
 

ٍایت ثشد، 
طیه، هب

ٍیذئَ 
پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 

point  ،
ًوبیؾ فیلن 

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 

گشٍّی ، 
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 اًتْبی والع

 ایفبی ًمؾ

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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ع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب   ثِ دس غیدس ٌّگبم تذس .1
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

  پبػخ دّذ بقیؿَد ثباؿت یه

 ثب عاللِ هطبلت اضبفی سا اص هٌبثع دیگش تْیِ وٌذ .4

 آهَصؿی
 وتت هشجع

اسائِ 
وٌفشاًغ 

 داًـجَ

وَئیض دس 
 جلؼِ ثعذ

4 5/12/96 
 هفْاَم  باا   ییآشٌا

 (1سَختگی )

 : داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 الف( حیطِ ؿٌبختی:

 پبتَفیضیَلَطی ػَختگی سا ثیبى وٌذ .1

 اًَاع ػَختگی سا ًبم ثجشد .2

 دسجِ ثٌذی اًَاع ػَختگی ّب سا ثیبى وٌذ. .3
 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیهَضَع هَسد ثحج پشػد وِ دس هَسد  یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

 ٌبختیؿ

 عبطفی
 

ػخٌشاًی 
 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 
ًشم افضاس 
power 

point  ،

ًوبیؾ فیلن 
 آهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  
ثحج ّبی 

گشٍّی ، 
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 اًتْبی والع

اسائِ 

وٌفشاًغ 
 داًـجَ

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

5 8/12/96 
 هفْاَم  باا   ییآشٌا

 (2سَختگی )

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 

 الف( حیطِ ؿٌبختی:
 هشاحل هشالجت اص هلذٍم ػَختِ سا ثیبى وٌذ. .1

هشالجت ّبی پیؾ ثیوبسػتبًی دس ػدَختگی ّدبی    .2
 خبف سا تَضیح دّذ

ػَختگی هیضاى هبیعبت هَسد ًیدبص دس  ثش اػبع ًَع  .3

 ٌبختیؿ
 عبطفی

 

ػخٌشاًی 

 -،هجبحخِ ای
گشٍّی 

 وَچه

 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 

point  ،

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

پشػؾ ٍ 
پبػخ دس 

 اًتْبی والع

تکَیٌی یا 

 یتشخیص
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 ػبعت سا تعییي وٌذ. 24
 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1

 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یاضبفعاللِ هطبلت  ثب .4

ًوبیؾ فیلن 
 آهَصؿی

 وتت هشجع

اسائِ 
وٌفشاًغ 

 داًـجَ

6 12/12/96 
    آشٌایی باا هفْاَم

 هایع درهاًی

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 
 الف( حیطِ ؿٌبختی:

 اّذاف هبیع دسهبًی سا ثیبى وٌذ. .1
اًَاع هحلَلْدبی ٍسیدذی ثشاػدبع اػدوَالسیتِ سا      .2

 تَضیح دّذ.
اًدددَاع هحلَلْدددبی ایضٍتًَیه،ّیکَتًَیددده ٍ   .3

 ّیکشتًَیه سا تـخیق دّذ.

 ة( حیطِ عبطفی:
ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ ٍ ثدب   غیسدس ٌّگبم تذ .1

 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُیهجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػ یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

ٌبختی ؿ

 عبطفی
 

ػخٌشاًی 

 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ت ثشد، ٍای

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 

 اهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  
ثحج ّبی 

گشٍّی ، 
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 

 اًتْبی والع
اسائِ 

وٌفشاًغ 
، داًـجَ 

وَئیض دس 
 جلؼِ ثعذ

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

7 15/12/96 
  ترٍهاای آشٌایی با 

 لگي ٍ شکن

 ذ: داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿ

 الف( حیطِ ؿٌبختی:

 ٌبختیؿ

 عبطفی

ػخٌشاًی 

 -خِ ای،هجبح

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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 ثیدبى  ؿدىن سا   ّبی آػیت اًَاع ٍ ؿىن آًبتَهی .1

 .ًوبیٌذ

 سا ؿىن آػیت دس اٍسطاًؼی ّبی هشالجت ٍ اسصیبثی .2

 . دٌّذ ؿشح

 ؿىوی ّبی آػیت هىبًیؼن ؿىوی، حفشُ آًبتَهی .3

 .ًوبیٌذ تـشیح سا
 ّبی آػیت دس سا اٍسطاًؼی ّبی هشالجت ٍ اسصیبثی .4

 . دٌّذ تَضیح سا ؿىوی
 یطِ عبطفی:ة( ح

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1

 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

گشٍّی  
 وَچه

 

ٍیذئَ 
پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 

 اهَصؿی
 وتت هشجع

گشٍّی ، 
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 

 اًتْبی والع
اسائِ 

وٌفشاًغ 
 داًـجَ

8 19/12/96 

  یترٍهاا آشٌایی با 

 یادرار سااااتنیس

 یتٌاسل

 والع لبدس ثبؿٌذ: بىیدس پب ىبیداًـجَ

 یؿٌبخت طِی( حالف

ّبی   تیٍ اًَاع آػ یتٌبػل یادساس ؼتنیػ یآًبتَه .1
 .ٌذیًوب بىیآى ّب سا ث

 ؼتنیػ تیدس آػ یٍ هشالجت ّبی اٍسطاًؼ یبثیاسص .2
 سا ؿشح دٌّذ  یتٌبػل یادساس

 تیآػد  ؼنی، هىبً یادساس یتٌبػل ؼتنیػ  یآًبتَه .3

 .ذٌیًوب حیسا تـش ؼتنیػ يیّبی ا

ّدبی   تیسا دس آػ یٍ هشالجت ّبی اٍسطاًؼ یبثیاسص .4

 دٌّذ . حیسا تَض یتٌبػل یادساس تنیػ

 ة( حیطِ عبطفی:

ٌبختی، ؿ
 عبطفی

 

ػخٌشاًی 

 -،هجبحخِ ای
گشٍّی 

 وَچه

 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 
ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 
 اهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

پشػؾ ٍ 
پبػخ دس 

 اًتْبی والع

ٍطُ اسائِ پش
 خَاػتِ ؿذُ

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی
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ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿذ ٍ ثدب   غیدس ٌّگبم تذس .1
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُیهجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػ یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

9 22/12/969 
  ترٍهاای آشٌایی با 

 (1) سیٌِ قفسِ

 داًـجَیبى پغ اص پبیبى دسع لبدس ثبؿٌذ :

 الف( حیطِ ؿٌبختی

 سا ؿشح دّذ. ػیٌِ لفؼِ ٍ فیضیَلَطی آًبتَهی .1
 .ًوبیٌذ ثیبى سا ػیٌِ لفؼِ ّبی آػیت اًَاع  .2

ا ثیدبى  عالین ٍ ًـبًِ ّبی آػیت ّبی لفؼِ ػیٌِ س .3
 وٌذ

تىٌیه ّبی هعبیٌِ جؼوبًی دلیك لفؼِ ػدیٌِ سا   .4
 ثیبى وٌذ

 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .5
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .6
 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .7
 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .8

ٌبختی، ؿ

 عبطفی
 

ػخٌشاًی 
 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 

ٍیذئَ 
پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 
 اهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 

گشٍّی ، 
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 اًتْبی والع

اسائِ پشٍطُ 
 خَاػتِ ؿذُ

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

10 14/1/97 
  ترٍهاای آشٌایی با 

 (2) سیٌِ قفسِ

 داًـجَیبى پغ اص پبیبى دسع لبدس ثبؿٌذ :

 الف( حیطِ ؿٌبختی

ثیوبسی ّبی هٌـب گشفتِ اص آػیت ّبی لفؼِ ػیٌِ  .1

ٌبختی، ؿ

 یعبطف
 

ػخٌشاًی 

 -،هجبحخِ ای
گشٍّی 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 



 

 حیذریِتربت  لَم پسشکیع داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 سا لیؼت وٌذ

 اًَاع پٌَهَتشٍساوغ سا ًبم ثجشد .2

ِ  آػیت دس اٍسطاًؼی ّبی هشالجت ٍ اسصیبثی .3  لفؼد

 . دٌّذ ؿشح سا ػیٌِ

 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2
 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

 وَچه
 

پشٍطوتَس، 
ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 
 اهَصؿی

 وتت هشجع

پشػؾ ٍ 
پبػخ دس 

 اًتْبی والع

اسائِ پشٍطُ 
 خَاػتِ ؿذُ

 

11 18/1/97 
   آشٌایی با صاذهات

 اًفجاری

 ًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: دا

 الف( حیطِ ؿٌبختی:
 فضدبی  دس اًفجدبس  ٍ اًفجدبس  دس آػدیت  هىبًیؼن .1

 ذ.دّ ؿشح سا هحلَس

 .سا لیؼت وٌذ اًفجبس احش ثش آػیت ایجبد هشاحل .2

 ًبؿی ّبی آػیت اٍسطاًؼی ّبی هشالجت ٍ اسصیبثی  .3

 . ذدّ تَضیح دسػتی ثِ سا اًفجبس اص

 ّب پشتبثِ علن دس فیضیىی لَاًیي ّب پشتبثِ علن .4

 . دٌّذ ؿشح سا

 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1

 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

ٌبختی، ؿ
 عبطفی

 

ػخٌشاًی 

 -،هجبحخِ ای
گشٍّی 

 وَچه
 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 
ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 

 اهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

پشػؾ ٍ 
پبػخ دس 

 اًتْبی والع
اسائِ پشٍطُ 

 خَاػتِ ؿذُ

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 



 

 حیذریِتربت  لَم پسشکیع داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

12 21/1/97 
 ٍهاّای آسٌایی با تر

 سر ٍ صَرت ٍ گردى

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 
 الف( حیطِ ؿٌبختی:

 ػش ٍ كَست ٍ گشدى سا ثیبى وٌذ آًبتَهی -1

  سا ػدشٍ كدَست ٍ گدشدى     ّدبی  آػدیت  اًدَاع   -2

 .لیؼت ًوبیذ

 آػدیت  دس اٍسطاًؼدی  ّدبی  هشالجدت  ٍ اسصیدبثی  -3

 . ذدّ ؿشح سا ػش ٍ كَست ٍ گشدى

 ة( حیطِ عبطفی:
تَجِ داؿتِ ثبؿذ ٍ ثدب  ثِ دسع  غیدس ٌّگبم تذس .1

 دلت گَؽ دّذ

هـبسوت داؿدتِ   ضُیهجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

ودِ دس هدَسد هَضدَع هدَسد ثحدج       یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه ذُیپشػ

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

ٌبختی، ؿ

 عبطفی
 

ػخٌشاًی 

 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ٍایت ثشد، 

یه، هبط
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 
 اهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 اًتْبی والع

اسائِ پشٍطُ 
 خَاػتِ ؿذُ

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

13 28/1/97 
  آشٌایی با ترٍهاّای

 چشن ٍ بیٌی

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 
 الف( حیطِ ؿٌبختی:

 ٌذوسا ثیبى چـن ٍ ثیٌی  بتَهیآً .1
 چـن ٍ ثیٌی سا لیؼت ًوبیذ ّبی آػیتاًَاع  .2

 سا ٍ ثیٌدی  چـن ّبی آػیت دس هشالجت ٍ اسصیبثی  .3

 . ذدّ تَضیح

 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .5
 دلت گَؽ دّذ

ٌبختی، ؿ

 عبطفی
 

ػخٌشاًی 
 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ٍایت ثشد، 
هبطیه، 

ٍیذئَ 
پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 

 اهَصؿی
 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  
ثحج ّبی 

شٍّی ، گ
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 اًتْبی والع

اسائِ پشٍطُ 

 خَاػتِ ؿذُ
 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 



 

 حیذریِتربت  لَم پسشکیع داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .6
 ثبؿذ

 ذُیس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد وِ د یػَاالت ثِ .7

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .8

14 1/2/97 
آسٌایی باا هفْاَم   

 خَى ریسی

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 

 الف( حیطِ ؿٌبختی:
ُ  آًبتَهی .1  عدشٍق  اًدَاع  ٍ خدَى  گدشدؽ  دػدتگب

 دّذ ؿشح سا خًَی

 هدبًىي  سٍی ثدش  سا للدت  هختلدف  ّدبی  لؼدوت  .2

 . ذدّ ًـبى

ِ  غدزائی  هدَاد  ٍ اوؼیظى اًتمبل مِطشی .3  ثبفدت  ثد

 . ذدّ ؿشح سا ثذى ّبی

 سا ًبم ثجشد خًَشیضی اًَاع .4

 دّذ تَضیح سا اكَل وٌتشل خَى سیضی  .5

هشالجت ّبی اٍسطاًدغ خدَى سیدضی ّدبی داخلدی       .6

 سا ثیبى وٌذ
 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید ثب اًگ هجبحج هطشح ؿذُ دس .2
 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

ٌبختی، ؿ

 عبطفی
 

ػخٌشاًی 
 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ٍایت ثشد، 

هبطیه، 

ٍیذئَ 
پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  
یلن ًوبیؾ ف

 اهَصؿی

 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  

ثحج ّبی 

گشٍّی ، 
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 اًتْبی والع

اسائِ پشٍطُ 
 خَاػتِ ؿذُ

 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 

15 4/2/97     ؿشوت دس   ػبعت2ٍایت ثشد، ػخٌشاًی ٌبختی، ؿ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: آشٌایی باا هفْاَم
تکَیٌی یا 

 تشخیصی



 

 حیذریِتربت  لَم پسشکیع داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 الف( حیطِ ؿٌبختی: (1شَک )
 پبتَفیضیَلَطی ٍ هشاحل ؿَن سا ثیبى وٌذ .1

 اًَاع ؿَن سا ًبم ثجشد .2

عالین ٍ ًـبًِ ّبی ولی هـتشن دس توبم ؿَن ّدب   .3
 سا لیؼت وٌذ

 ًحَُ افتشاق ؿَن ّب اص عوذیگش سا ثیبى وٌذ .4
 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1
 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیسا اص هٌبثع د یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

 عبطفی
 

 -،هجبحخِ ای
گشٍّی 

 وَچه

 

هبطیه، 
ٍیذئَ 

پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 
 اهَصؿی

 وتت هشجع

ثحج ّبی 
گشٍّی ، 

پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 والع اًتْبی

اسائِ پشٍطُ 
 خَاػتِ ؿذُ

 

 

16 8/2/97 
آشٌایی باا هفْاَم   

 (2شَک )

 داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ: 

 الف( حیطِ ؿٌبختی:

 هشاحل اسصیبثی اٍلیِ ثیوبس دچبس ؿَن سا ًبم ثجشد   .1
هشالجت طجی اٍطاًغ اص ثیوبس دچبس ؿَن سا تَضیح  .2

 دّذ

 وٌذ عالین ثبلیٌی ؿَن ّیکٍَلویه سا ثیبى .3

 ًحَُ دسهبى ّش وذام اص ؿَن ّب سا تَضیح دّذ .4
 ة( حیطِ عبطفی:

ثِ دسع تَجِ داؿتِ ثبؿدذ ٍ ثدب    غیدس ٌّگبم تذس .1

 دلت گَؽ دّذ

هـدبسوت داؿدتِ    ضُید هجبحج هطشح ؿذُ ثب اًگ دس .2

 ثبؿذ

 ذُیوِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحج پشػد  یػَاالت ثِ .3

ٌبختی، ؿ

 عبطفی
 

ػخٌشاًی 
 -،هجبحخِ ای

گشٍّی 
 وَچه

 

ٍایت ثشد، 
هبطیه، 

ٍیذئَ 
پشٍطوتَس، 

ًشم افضاس 
power 
point  

ًوبیؾ فیلن 

 اهَصؿی
 وتت هشجع

 ػبعت2

ؿشوت دس  
ثحج ّبی 

گشٍّی ، 
پشػؾ ٍ 

پبػخ دس 
 اًتْبی والع

اسائِ پشٍطُ 

 خَاػتِ ؿذُ
 

تکَیٌی یا 

 تشخیصی

 



 

 حیذریِتربت  لَم پسشکیع داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 پبػخ دّذ  بقیؿَد ثباؿت یه

 وٌذ ِیتْ گشیاص هٌبثع د سا یعاللِ هطبلت اضبف ثب .4

17 12/3/97  اهتحاى پایاى ترم 

 داًـجَ ثتَاًذ 
 .هؼبئل هختلف اسائِ ؿذُ دس طَل تشم سا حل ًوبیذ 

  ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا ثِ خَثی دسن
 وشدُ ثبؿذ.

 .ثب اًگیضُ ٍ اؿتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم ؿشوت وٌذ 

 
 

-ختیؿٌب
 عبطفی

 ػبعت 2 --- حل هؼئلِ
حل هؼبئل 

 دادُ ؿذُ
 آصهَى پبیبًی

 ًحَُ ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 ًحَُ هحاسبِ ًورُ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  درسیکوئیس و تکبلیف 
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