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1  
 ظلول با آشنایی

 

 باشذ: قادر ودانشج

 حیطه شناختی:

 ٝ ؽزح د١ذ. عبخت٘بٙ عّٔٞ ، ؿؾب ١غت٠ ٝ عیتٞپالعٖ را ثؾٜبعذ .1
ی خبرج ٝ داخْ عّٔٞ را تؾخیـ د١ذ ٝ تلابٝ  نٙ دٝ را  ٗحیط ١ب .2

 ؽزح د١ذ.
 ؿؾب عّٔٞ ٝ ٌٗبٛیغٖ ١بی ٛوْ ٝ اٛتوبّ اس طزین نٙ را ؽزح د١ذ. .3

 .د١ذتٞضیح كزنیٜذ ٛوْ ٝ اٛتوبّ ٗٞاد اس طزین ؿؾب را  .4

 .اعتزاحت ؿؾب را تٞضیح د١ذ ٌْٗبٛیغٖ ایجبد پتبٛغی .5

 .ثیبٙ ًٜذٌٗبٛیغٖ ایجبد پتبٛغیْ ػْ٘  .6

-ؽٜبختی

 ػبطلی
عخٜزاٛی، 

 ٗجبحث٠ ای

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 

ُز١ٝی ٝ حْ 
 ٗغبئْ

آزمون های 
 آغازین

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 عبخت٘بٙ پبی٠ عّٔٞ ػقجی را ثذاٛذ ٝ تٞضیح د١ذ. .7
اعبط یٞٛی پتبٛغیْ ػْ٘ در عّٔٞ ػقجی ٝ اًغاٞٙ ١اب را ؽازح     .8

 د١ذ.
افّٞ اٛتوبّ پیبٕ ١بی ػقجی در عیٜبپظ ١ب ثیٚ ػقات ٝ ػقات ،    .9

اٛتوبّ اس طزین اًغٞٙ  را ثذاٛذ ٝ ث٠ طٞر ًبْٗ ؽزح  ػقت ٝ ػض٠ٔ ٝ
 د١ذ.

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ. .3
 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ. . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

2  

فیسیولوشِی آشنایی با 

عضالال ت و هکانیعالالن 

 انقباض عض نی

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 ٛٞع افٔی ػض٠ٔ را ؽزح د١ذ.اختالف ٝیضُی٢بی عبختبری در ع٠  .1

 ٌٗبٛیغٖ اٛوجبك در ػضال  هٔجی را ؽزح د١ذ. .2
 ٌٗبٛیغٖ اٛوجبك ػضال هٔجی را تٞضیح د١ذ. .3

 ٛوؼ ػضال  فبف ، تحزیي ٝ اٛوجبك ػضال  فبف را ؽزح د١ذ. .4
 وجبضب  ایشٝٗتزیي ٝ ایشٝتٞٛیي، را تؼزیق ًٜذ.اٛ .5

 حیطه عاطفی:

 داؽت٠ ثبؽذ. در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2

 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3
 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ. . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ت در ثحث ؽزً
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

3  

 عضله قلبی آشنایی با

و آشنایی بالا نحالوه   

هالالذایت الکتریکالالی 

 قلب

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 ٝیضُی ١بی ػض٠ٔ هٔت را ؽزح د١ذ..1
 خٞٙ را ثؾٜبعذ . ای افٔی عیغتٖ هٔت ٝ ُزدػش. اج2
 ْ هٔجی را تٞضیح د١ذ.. عی3ٌ
 ٌٗبٛیي هٔت، ثزٝٙ دٟ هٔت را تٞضیح د١ذ.. 4

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

اعالیذ ػٌظ،  

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی
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 .  اػقبة خبرجی هٔت را تٞضیح د١ذ.5
 ١ب ثز ًبر هٔت را ؽزح د١ذ. ١ب ٝ ١ٞرٗٞٙ . اثز ی6ٙٞ
 .  ثبكت ٝیضٟ اٛتوبّ تحزیي در هٔت را تٞضیح د١ذ.7
 . ٗٞج ١بی ٛٞار هٔجی را ثؾٜبعذ ٝ ػٔت ایجبد نٙ ١ب را تٞضیح د١ذ.8

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2

 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3
 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ. . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

4  

آشنایی بالا گالردغ   

خالالوى شالالریانی و  

 هویرگی و وریذی

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 هٞاٛیٚ كیشیٌی ُزدػ خٞٙ را تٞضیح د١ذ. .1
  .جزیبٙ خٞٙ را ؽزح د١ذ ثزػٞاْٗ ٗٞثز  .2
 را تٞضیح د١ذ. كؾبر خٞٙ ٝ ٗوبٝٗت ػزٝم .3

 كؾبر خٞٙ ؽزیبٛی ، تٜظیٖ ٝ اٛذاسٟ ُیزی نٙ را تٞضیح د١ذ.  .4
افّٞ حبًٖ ثز تجبدال  ٗٞاد ثیٚ خاٞٙ ٝ ثبكات ١اب ٝ افاّٞ خاٞد       .5

 تٜظی٘ی را ؽزح د١ذ.
كؾبر١بی اع٘ٞتیي ٝ ١یذرٝعتبتیي ٝ هبٛٞٙ اعتبرٓیَٜ را تؼزیاق   .6

 ًٜذ.

 ١بی اٛذاسٟ ُیزی نٙ را تٞضیح د١ذ. ٜظیٖ ثزٝٙ دٟ هٔجی ٝ رٝػت .7

 چِِٞٛی تٜظیٖ جزیبٙ خٞٙ در ثبكت ١ب را تٞضیح د١ذ. .8

 در ًٜتزّ كؼبٓیت هٔت ٝ ُزدػ خٞٙ را تٞضیح د١ذ. CNSٛوؼ   .9
ٝیضُی ١بی خبؿ جزیبٙ خٞٙ در ثغتز ١بی ػزٝهی را ث٠ طٞر ًبٗاْ   .11

  ؽزح د١ذ.

 حیطه عاطفی:

 ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.در ١ِٜبٕ تذریظ . 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3
 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ. . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 

ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

 كیشیٞٓٞصی،

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 

عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

ٗزح٠ٔ ای یب 

تٌٞیٜی، 
 تؾخیقی
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5  

آشنایی با هکانیال   

، حجالن هالا و    تنفط

و  ظرفیت های ریوی

نحوه تبادالت گازها و 

جریاى خوى ریوی و 

 کنترل تنفط

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 .ٌٗبٛیي تٜلظ را ؽزح د١ذ .1
 هبثٔیت ارتجبع ری٠ ٝ هبثٔیت پذیزػ ریٞی را تٞضیح د١ذ.  .2
 ٛوؼ عٞركبًتبٛت را تؼزیق ًٜذ. .3
 .ًبرتٜلغی را تؼزیق ًٜذ .4

 حجٖ ٝ ظزكیت٢بی ریٞی ٝ ٜٗحٜی ن٢ٛب را ؽزح د١ذ. .5

 كضبی ٗزدٟ ٝ اٛذاسٟ ُیزی نٙ را تٞضیح د١ذ.  .6
ا ٞٓٞصی تاٜلظ ر یٝ ًبرثزد نٙ ١ب در كیشهٞاٛیٚ ُبس١ب ، طزیو٠ اٛتوبّ  .7

 تٞضیح د١ذ.

 افّٞ تجبدال  ُبس ١ب در حجبثچ٠ ریٞی ؽزح د١ذ.   .8

 ٛحٟٞ اٛتوبّ ُبس١ب در خٞٙ را ؽزح د١ذ.  .9

 تجبدال  ُبس١ب در ثبكت را تٞضیح د١ذ.  .11

 ٗزًش تٜلغی ٝ ًٜتزّ ػقجی ریتٖ تٜلظ را ؽزح د١ذ.  .11

 ًٜتزّ ؽی٘یبیی تٜلظ را ؽزح د١ذ. .12

طٞر ًبْٗ ؽازح  ٛوؼ ُیزٛذٟ ١بی ؽی٘یبیی ٗزًشی ٝ ٗحیطی را ث٠   .13
 د١ذ.

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3

 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ. . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 

 حْ ٗغئ٠ٔ

، ٝایت ثزد

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 

ؽذٟ اس جٔغ٠ 
 هجْ

ٗزح٠ٔ ای یب 
تٌٞیٜی، 

 تؾخیقی

6  

و   ظالاختار  آشنایی با  

گوارغ شیویایی در 

 دظتگاه گوارغ

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

ثٔغ، حزًاب  ٗؼاذٟ ٝ رٝدٟ   ٟ ُٞارػ ، ٌٗبٛیغٖ . عبختبر اعبعی دعتِب1
 ثبریي، رٝدٟ ثشرٍ را ؽزح د١ذ.

 ركٌٔظ اجبثت ٗشاج را تٞضیح د١ذ.. 2
 تزؽح ثشام ٝ ُٞارػ ؽی٘یبیی در د١بٙ را ؽزح د١ذ..3
 تزؽح ٗؼذٟ ٝ تٜظیٖ ُٞارػ ٗؼذی را ؽزح د١ذ..4

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

له ای یا هرح

تکوینی، 

 تشخیصی
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 تزؽح ٓٞس آ٘ؼذٟ ٝ ػْ٘ ُٞارؽی نٙ را ؽزح د١ذ..5
 رٝدٟ ای را ؽزح د١ذ.تزؽح ٝ ُٞارػ .6

 اػ٘بّ ًجذ ٝ ًیغ٠ فلزا ث٠ طٞر دهین تٞضیح د١ذ..7

 جزیبٙ خٞٙ پزتبّ را تٞضیح د١ذ..8

جذة ٗٞاد ؿذایی ، ٛوؼ رٝدٟ ثشرٍ در جاذة نة ٝ آٌتزٝٓیات ١اب ،    .9
 ا١٘یت كٔٞر رٝدٟ ٝ كزنیٜذ دكغ را تٞضیح د١ذ.

 حیطه عاطفی:

 ؽت٠ ثبؽذ.در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ دا. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3

87  

آشنایی با آنالاتوهی  

کلیالاله و هکانیعالالن  

هکانیعن  ،فیلتراظیوى 

و ادرار تشالکیل  های 

 PHتنظین 

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 را ؽزح د١ذ. عبخت٘بٙ ًٔی٠ ٝ جزیبٙ خٞٙ ًٔیٞی .1
 را ؽزح د١ذ. عبخت٘بٙ ٛلزٝٙ ١ب ٝ خٞٛزعبٛی نٙ ١ب .2
 را تٞضیح د١ذ. یٖ جزیبٙ خٞٙ ًٔیٞیٗل٢ٕٞ تٜظیٖ اتٞٗبتیي ٝ تٜظ .3

 ٗل٢ٕٞ كیٔتزاعیٞٙ ُٔٞٗزٝٓی ٝ ًٔیزاٛظ ًٔیٞی را ؽزح د١ذ. .4

 

كزنٛذ اٛتوبّ در ًٔی٠ ؽبْٗ ثبسجذة ٝ تزؽح تٞثٞٓی ، ٛواؼ تٞثاّٞ    .5
 اٛت٢بیی در تٜظیٖ تؼبدّ یٞٛی در ثذٙ را ؽزح د١ذ.

ایجبد ُزادیابٙ اعا٘شی در ٗاذٝالی ًٔیا٠ ٝ ٛواؼ نٙ در تٜظایٖ        .6
 اع٘ٞالٓیت٠ پالع٘ب  ٝ ػٌ٘ٔزد ٗثب٠ٛ را تٞضیح د١ذ.

 ٌٗبٛیغٖ ١بی ادرار ًزدٙ را تٞضیح د١ذ. .7

8.  pH .را تؼزیق ًٜذ 
 یذٝس ٝ ٌٗبٛیغٖ ١بی ججزاٛی نٙ ١ب را ؽزح د١ذ.عاٛٞاع آٌبٓٞس ٝ ا  .9
 ١ذ.ؽزح د PHٛوؼ تٜلظ ٝ ًٔی٠ را در تٜظیٖ   .11

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

هرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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8  

آشنایی بالا کلیالات   

،  فیسیولالالوشی دالالذد

دالالالذه هییالالالوفیس و 

 هییوتاالهوض

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 ١ٞرٗٞٙ ١ب را ثؾٜبعذ ٝ ٌٗبٛیغٖ ػْ٘ ن٢ٛب را ؽزح د١ذ..1
 تزؽح٠ نٙ را ثؾٜبعذ ٝ ؽزح د١ذ.١ب ٗ . ؿذٟ ١یپٞكیش ٝ ١ٞر2ٙٞٗ
 .راثط٠ ١یپٞكیش ثب ١یپٞتبالٗٞط را ؽزح د١ذ.3

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1

 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3

-ؽٜبختی
 ػبطلی

عخٜزاٛی، 
 ٗجبحث٠ ای

ٝایت ثزد، 

،ًتبة، ٗبصیي

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی ٝ حْ 
 ٗغبئْ

آزمون های 
 آغازین

9  

آشنایی با عولکالرد  

دالالالذد تیروئیالالالذ و 

پاراتیروئیالالالالالذ و 

چگونگی تنظین قنالذ  

خوى و دالذه فالو    

 کلیوی

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 ذ را ؽزح د١ذ.كیشیٞٓٞصی ؿذد تیزٝئیذ ٝ پبراتیزٝئی .1
 ١ٞر٢ٛٞٗبی ٗتزؽح٠ ؿذد تیزٝئیذ ٝ پبراتیزٝئیذ را تٞضیح د١ذ. .2
تٜظیٖ ًٔغیٖ خٞٙ را ؽزح د١ذ. ػٌ٘ٔزد ٓٞسآ٘ؼاذٟ را ؽازح    .3

 د١ذ.
 ٛوؼ اٛغٞٓیٚ ٝ تٜظیٖ هٜذ خٞٙ را تٞضیح د١ذ. .4

 كیشیٞٓٞصی ؿذٟ كٞم ًٔیٞی را ؽزح د١ذ. .5

 حیطه عاطفی:

 ٠ داؽت٠ ثبؽذ.در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

ٗزح٠ٔ ای یب 
تٌٞیٜی، 
 تؾخیقی

11  
آشنایی با فیسیولوشی 

 حواض 

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 افّٞ دریبكت اطالػب  تٞعط ٗحیط اطزاف را ؽزح د١ذ. .1
اعبط كیشیٞٓٞصیي حظ عٞٗبتیي )ٓ٘ظ ، كؾبر ، ارتؼبػ ، دٗب  .2

 ، پبتٞكیشیٞٓٞصی درد( را ؽزح د١ذ.
 

١اب   ٟخقٞفیب  ُٞػ ٝ را خقٞفیب  چؾٖ ٝ راٟ ١بی ثیٜبیی ، .3
 ی ؽٜٞایی را ؽزح د١ذ.

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

ؽینٗٞس ١بی   

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

ح٠ٔ ای یب هر
تٌٞیٜی، 
 تؾخیقی
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عبختبر عیغتٖ ٝعتیجٞالر ٝ ٛوؼ نٙ در حظ تؼبدّ راتٞضیح  .4
 د١ذ.

 اعبط كیشیٞٓٞصی ثٞیبیی ٝ چؾبیی را تٞضیح د١ذ. .5
 ُیزٛذٟ ١بی حغی  را ؽزح د١ذ. .6
 یبدُیزی ٝحبكظ٠ را تٞضیح د١ذ. .7
 ركٌٔظ ١بی ؽزطی عیغتٖ ٗؾجي را تٞضیح د١ذ. .8

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3
 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

11  
آشنایی با فیسیولوشی 

 ظیعتن حرکتی هغس 

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

 .ٗب١یت عیغتٖ حزًتی ٗـش ، ٛخبع ٝ ٛوؼ نٙ در ٝاًٜؼ ١بی ركٌٔغی 1
 ١ذ.را ؽزح د

 را تٞضیح د١ذ. ٛوؼ ركٌٔظ ١بی ٛخبػی  در ًٜتزّ ٝضؼیت ثذٙ. 2
بٗا٠  ثزٛ ٛشٝٓی ، ٛوؼ ٛٞاحی ٗختٔق ًٞرتٌظ حزًتی ٗـاش در  . را ١بی3

 ریشی حزًت ٝ اجزای كؼبٓیت ١بی حزًتی را تٞضیح د١ذ.
. عبخت٘بٙ ٗخچ٠ ، ٛوؼ نٙ ٝ ١٘ب١ِٜی در حزًات ، ٛواؼ ُابِٛٔیٞٙ    4

 زًت را تٞضیح د١ذ.ثبساّ در طزح ریشی ٝ اجزای ح
. اثزا  ضبیؼب  در عطٞح ٗختٔق عیغتٖ حزًتی را ثؾٜبعذ ٝ تٞضیح 5

 د١ذ.

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3
 ١٘زا١ی ٛ٘بیذ. ؽزًت ٝ . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 

ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 

عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

ٗزح٠ٔ ای یب 

تٌٞیٜی، 
 تؾخیقی

12  
آشنایی بالا ظیعالتن   

 خود هختار عصبی

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

 حیطه شناختی:

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 
121 

ؽزًت در ثحث 
ی، پبعخ ث٠ ُز١ٝ

ٗزح٠ٔ ای یب 
تٌٞیٜی، 
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عبخت٘بٙ عیغتٖ ػقجی خٞد ٗختبر ٝ تلٌیاي نٙ ثا٠ ثخاؼ     .1
 را ؽزح د١ذ. ع٘پبتیي ٝ پبراع٘پبتیي

چِِٞٛی تٜظیٖ كؼبٓیت هٔت ٝ ػزٝم ، احؾب ٝ ؿاذد ٗتزؽاح٠    .2
ٝدٟ ، هٔات ٝ ؿاذد   تٞعط ع٘پبتیي ، چِِٞٛی تٜظیٖ كؼبٓیت ر

 ٗتزؽح٠ تٞعط 

 ع٘پبتیي را تٞضیح د١ذ.عیغتٖ 
ٛذٟ ١بی ٛیٌٞتیٜی ٝ ٗٞعٌبریٜی در عیغتٖ اػقابة  ٛوؼ ُیز .3

 خٞد ٗختبر را ؽزح د١ذ.
ٛوؼ ُیزٛذٟ ١بی نٓلب ٝ ثتب در عیغاتٖ ػقاجی عا٘پبتیي را     .4

 ؽزح د١ذ.
تٜظیٖ كؼبٓیت عیغتٖ ػقجی ع٘پبتیي تٞعط عیغتٖ ػقجی  .5

 ٗزًشی را ؽزح د١ذ.

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.3
 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ. . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽتیبم4

 ػٌظ، اعالیذ حْ ٗغئ٠ٔ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

 تؾخیقی

12  

آشنایی بالا ظیعالتن   

باروری و تولیذ هثل 

و ظیعالالالتن هالالال کر 

باروری و تولیذ هثل 

 هونث

 داٛؾجٞ هبدر ثبؽذ:

 حیطه شناختی :

ا ثبرٝری در ٗازد ٝ ػٌ٘ٔازد نٙ را ثؾٜبعاذ ٝ    عبخت٘بٙ ٝ اجش .1
 تٞضیح د١ذ.

ٕ ثبٓؾ ٝ كزنیٜذ اعپزٗبتضٛش ٝ اعپزٗیٞصٛش را كزنیٜذ تؾٌیْ اعپز .2
 ؽزح د١ذ.

٠ ١ب تٞعاط ١ٞرٗاٞٙ ١ابی ثخاؼ هاذاٗی      تٜظیٖ كؼبٓیت ثیض .3
  یپٞكیش ٝ تغغتٞعتزٝٙ را ثؾٜبعذ ٝ ؽزح د١ذ.١

عبخت٘بٙ ٝ اجاشا ثابرٝری در سٙ ٝ ػٌ٘ٔازد نٙ را ثؾٜبعاذ ٝ      .4
 تٞضیح د١ذ.

 كزنیٜذ عیٌْ ٗب١ب٠ٛ ٝ تٜظیٖ ١ٞرٗٞٛی نٙ را ؽزح د١ذ. .5

وؼ ؿذٟ ١یپٞكیش ٝ ١ٞرٗٞٙ ١بی تخ٘ذاٙ در تٜظیٖ عیغاتٖ  ٛ .6

-شناختی
 عاطفی

عخٜزاٛی، 
ٗجبحث٠ ای، 
 حْ ٗغئ٠ٔ

ٝایت ثزد، 

ٗبصیي،ًتبة، 

 ػٌظ، اعالیذ

  نٗٞسؽی ١بی

كیشیٞٓٞصی، 

 ٗوبال  ٗزتجط

121 

ؽزًت در ثحث 
ُز١ٝی، پبعخ ث٠ 
عٞاال  ٗطزح 
ؽذٟ اس جٔغ٠ 

 هجْ

ٗزح٠ٔ ای یب 
تٌٞیٜی، 
 تؾخیقی
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 ثبرٝری در سٙ ، ثٔٞؽ ٝ یبئغِی را ؽزح د١ذ.

 حیطه عاطفی:

 در ١ِٜبٕ تذریظ ثب اؽتیبم ث٠ درط تٞج٠ داؽت٠ ثبؽذ.. 1
 . در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ٗؾبرًت كؼبّ داؽت٠ ثبؽذ.2
 .ث٠ ٗجبحث ثب دهت ُٞػ د١ذ.. 3
 ؽزًت ٝ ١٘زا١ی ٛ٘بیذ یبم. در ٗجبحث ٗطزح ؽذٟ ثب اؽت4

13  

بنالالذی کلالالی جوالال 

هطالالالالب و رفالالال  

 التاشکا

 :ثبؽذ هبدر داٛؾجٞ

ثا٠ طاٞر جابٗغ    داٛؾجٞ  ثتٞاٛذ ٗطبٓت ارای٠ ؽذٟ در طاّٞ تازٕ را    .1
 تٞضیح ثذ١ذ.

 ٠ ایٚ ٝاحذ درعی را درى ًزدٟ ثبؽذ.١ذف اس ارائ .2
 ثب اِٛیشٟ ٝ اؽتیبم در اٗتحبٙ پبیبٙ تزٕ ؽزًت ٛ٘بیذ. .3

-شناختی
 عاطفی

 121 ---- حْ ٗغئ٠ٔ
حْ عٞاال  دادٟ  

 ؽذٟ
 نسٗٞٙ پبیبٛی
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