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1 03/07/97 
آقٌبیی زاًكجَیبى ثب 

 کلیبت اپیسهیَلَغی

 زاًكجَ ثتَاًس
 حیطِ قٌبذتی:

 علَم پعقکی قطح زّس. جبیگبُ اپیسهیَلَغی ضا زض ثیي -1

 تعبضیف ٍ اّساف اپیسهیَلَغی ضا ثیبى کٌس. -2

 کبضثطزّبی اپیسهیَلَغی ضا تَضیح زّس. -3

 زاهٌِ اپیسهیَلَغی ٍ اضتجبط آى ثب ؾبیط علَم ضا ثساًس. -4
 حیطِ عبطفی:

 ثب اًگیعُ زض حیي تسضیؽ ثِ زضؼ گَـ کٌس. -1

 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ًی، ؾرٌطا
پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 
 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 
ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 
 powerافعاض  ًطم

point 

120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

کالؼ، 
آهبزگی ثطای 
 جلؿِ آیٌسُ

ی ّب آظهَى
 آغبظیي

 اپیسهیَلَغی ٍ پیكگیطی 10/07/97 2

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 تعطیف پیكگیطی ضا قطح زّس. -1

 قٌبذتی عبطفی
ؾرٌطاًی، 
پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

ٍایت ثطز، هبغیک، 
تَض، ٍیسئَ پطٍغک

کتبة، اًیویكي، 
120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

 Quizکالؼ، 
 تکَیٌی

                                                 
 گردش علمی، آزمبیطی –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  – یا مببحثهل: سخنرانی، ضبم توانذ یمیبدگیری  –روش یبددهی )


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیپبیب یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون یا مرحلهبه صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن(  تواننذ یمبر اسبس اهذاف  هب آزمون 

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 َح پیكگیطی ضا ثب هخبل تَضیح زّس.ؾط -2

 ًقف پیكگیطی ضا زض اپیسهیَلَغی قطح زّس. -3
 :یعبطف طِیح
 .ثِ حل هؿبئل ثپطزاظز عُیثب اًگ -1
 کٌس. یطیگیثب توطکع حَاؼ زض طَل کالؼ هؿبئل ضا پ -2

گطٍّی، 
گطٍُ 

کَچک، 
 حل هؿئلِ

 powerافعاض  ًطم

point 
زض جلؿِ 

 آیٌسُ

3 17/07/97 

ٍ  ّب ٍاغُآقٌبیی ثب 
اصطالحبت هتساٍل زض 

 اپیسهیَلَغی

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
ّب )ؾالهت،  ٍ اًَاع ثیوبضی ّب ثیوبضیی هطثَط ثِ ؾیط طجیعی ّب ٍاغُ -1

وبضی، ثیوبضی ثبلیٌی، ثیوبضی تحت ثبلیٌی ٍ هعهي، عفًَت ثی
 طلت، ثیوبضی ًبقی اظ زذبلت پعقک( ثیوبضؾتبًی، عفًَت فطصت

ی هطثَط ثِ ٍضعیت اًتكبض ثیوبضی زض جبهعِ )آًسهیک، َّلَ ّب ٍاغُ -2
گیط، ثیوبضی  گیط، اپیسهیک، طغیبى، عبلن آًسهیک، ّبیپط آًسهیک، تک
 کٌی، ایوٌی جوعی( ذبضجی، کٌتطل، حصف، ضیكِ

ی ٍاگیطزاض )ضٍاثط هتقبثل عبهل ّب یوبضیثی هطثَط ثِ هجبضظُ ّب ٍاغُ -3
ظا ٍ اًگل، ظًجیطُ عفًَت، عبهل عفًَی، ثیوبضی هؿطی، ثیوبضی  ثیوبضی

ظا، آلَزگی، آالیٌسگی، آلَزگی اًگلی،  قبثل ٍاگیط، اًتقبل عَاهل ثیوبضی
ی ّب یوبضیث هیعثبى، حؿبؼ، هرعى، هٌجع، جساؾبظی، قطًطیٌِ،

 هكتطک اًؿبى ٍ حیَاى( ضا تكطیح کٌس.
 :یعبطف طِیح

 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

کالؼ، اضائِ 
 کالؾی

 تکَیٌی

4 24/07/97 

آقٌبیی ثب هفَْم اکَلَغی ٍ 
ًقف آى زض اپیسهیَلَغی ٍ 

ؾالهت، هفَْم علیت ٍ 
 فبکتَضّبی هطتجط ثب علیت

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 ضا ثساًس. ظا، هحیط ٍ هیعثبى( ظایی )عبهل ثیوبضی هجبًی ثیوبضی -1

ثط ؾالهت ضا  هؤحطذلی )ؾي، جٌؽ، قَهیت ٍ ًػاز ٍ ...( عَاهل زا -2
 تَصیف کٌس.

ثط  هؤحطعَاهل ذبضجی )هحیط ظیؿتی، فیعیکی، اجتوبعی ٍ ...(  -3
 ؾالهت ضا تَضیح زّس.

 هفَْم علیت ضا ثساًس. -4

 فبکتَضّبی علیت ضا تَضیح زّس. -5
 :یعبطف طِیح

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

کالؼ، اضائِ 
 پطٍغُ

 تکَیٌی
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 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 بحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس.زض هج -2

5 01/08/97 

ی ّب هسلآقٌبیی ثب 
اپیسهیَلَغیک ٍ کبضثطز 

 پیكگیطی ّب زض آى

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 ی اپیسهیَلَغیک ضا ثساًس.ّب هسلّسف اظ ایجبز  -1

 ضا ًبم ثجطز. ّب ثیوبضیی اکَلَغیک زض اضتجبط ثب علیت ّب هسلاًَاع  -2

 ضا تَجیِ کٌس. ّب ثیوبضیثب هسل هخلج اپیسهیَلَغیک علت  -3

 ًحَُ کبضثطز هسل چطخ ضا ثساًس. -4

 ؾس.قجکِ علیت ٍ کبضثطز آى ضا ثكٌب -5

 هسل اعتقبز ثِ ؾالهتی ٍ کبضثطز آى زض اضتقبء ؾالهت ضا تكطیح کٌس. -6

ثطای یک ثیوبضی هعهي ٍ یک ثیوبضی تک عبهلی هسل هٌبؾت  -7
 هطثَطِ ضا تطؾین کٌس.

 :یعبطف طِیح
 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

اًی، ؾرٌط

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 
پطؾف ٍ پبؾد 

زض اًتْبی 
 کالؼ

تکَیٌی یب 
 تكریصی

6 08/08/97 
هطبلعبت تَصیفی زض 

 اپیسهیَلَغی

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 وطز.هتغیطّبی هَضز ثطضؾی زض هطبلعِ تَصیفی ضا ثطق -1

ضا زض  ّب آىاپیسهیَلَغی قرص، ظهبى ٍ هکبى ضا ثیبى کٌس ٍ ًقف  -2
 ّب تَضیح زّس. ثیوبضی

 اًَاع هطبلعبت تَصیفی ضا ًبم ثجطز. -3

 تفبٍت اًَاع هطبلعبت تَصیفی ضا قطح زّس. -4
 :یعبطف طِیح
 ثب اًگیعُ ثِ حل هؿبئل ثپطزاظز. -1

 ثب توطکع حَاؼ زض طَل کالؼ هؿبئل ضا پیگیطی کٌس. -2

 بطفیقٌبذتی ع

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 
پطؾف ٍ پبؾد 

زض اًتْبی 
 کالؼ

تکَیٌی یب 
 تكریصی

7 15/08/97 

آقٌبیی ثب هطبلعبت تحلیلی 
)هطبلعبت هقطعی ٍ هَضز 

 قبّسی(

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح

 سی هطبلعبت تحلیلی آقٌب گطزز.ثٌ ثب زؾتِ -1

 ططاحی کلی هطبلعبت هقطعی ضا ثساًس. -2

 ططاحی کلی هطبلعبت هَضز قبّسی ضا اًجبم زّس. -3

 هعایب ٍ هعبیت هطبلعبت هَضز قبّسی ضا ثیبى کٌس. -4

 تی عبطفیقٌبذ

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

کالؼ، اضائِ 
 پطٍغُ

تکَیٌی یب 
 تكریصی
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 :یعبطف طِیح
 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

8 22/08/97 
آقٌبیی ثب هطبلعبت تحلیلی 

 گطٍّی( )هطبلعبت ّن

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح

 گطٍّی ضا ثساًس. حی کلی هطبلعبت ّنططا -1

 گطٍّی ضا ثكٌبؾس. اًَاع هطبلعبت ّن -2

 گطٍّی ضا ثیبى کٌس. هعایب ٍ هعبیت اًَاع هطبلعبت ّن -3
 :یعبطف طِیح

 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 
پطؾف ٍ پبؾد 

زض اًتْبی 
 کالؼ

تکَیٌی، آظهَى 
 پبیبًی

 آقٌبیی ثب هطبلعبت تجطثی 29/08/97 9

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح

 اًَاع هطبلعبت تجطثی ضا ثكٌبؾس. -1

 هطبلعبت تجطثی ضا ثیبى کٌس.ططاحی کلی  -2

 کبضثطز هطبلعبت کبض آظهبیی ثبلیٌی ضا ثساًس. -3
 :یعبطف طِیح

 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

      

 ی اثتالّب قبذصآقٌبیی ثب  06/09/97 10

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح

 ضا ثیبى کٌس. ّب قبذصطی ٍ تْیِ گی اّویت اًساظُ -1

 ضا ثیبى کٌس. (ی اثتال )ثطٍظ ٍ قیَعّب قبذصاًَاع  -2

 تفبٍت ثیي هیعاى ثطٍظ ٍ قیَع ضا قطح زّس. -3

 ضا ثیبى کٌس. ّب قبذصًقبط قَت ٍ ضعف  -4

 ضا ثساًس. ّب قبذصططیقِ هحبؾجِ ٍ کبضثطز ایي  -5
 :یعبطف طِیح

 زّس. زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 
پطؾف ٍ پبؾد 

زض اًتْبی 
 کالؼ

تکَیٌی یب 
 تكریصی

11 13/09/97 
ی ّب قبذصآقٌبیی ثب 

 هیطایی
 زاًكجَ ثتَاًس

 :یقٌبذت طِیح
 ذتی عبطفیقٌب

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 
120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

تکَیٌی یب 
 تكریصی
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 ضا ثساًس. ّب آىی هیطایی ٍ تفبٍت ّب قبذصاًَاع  -1

 ضا ثساًس. ّب آىی ّب تفبٍتی اثتال ٍ ّب قبذصاًَاع  -2

 ضا ثساًس. ّب قبذصططیقِ هحبؾجِ ٍ کبضثطز ایي  -3
 :یعبطف طِیح

 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

 کالؼ

 آقٌبیی ثب هفَْم غطثبلگطی 20/09/97 12

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 ثب هفَْم غطثبلگطی آقٌب گطزز. -1

 ثكٌبؾس. ّب ثیوبضیُ کَُ ید ضا زض هَضز پسیس -2

 ضَاثط یک ثطًبهِ غطثبلگطی ضا ثساًس. -3

 هفبّین حؿبؾیت، ٍیػگی، اضظـ اذجبضی هخجت ٍ هٌفی ضا ثساًس. -4

 هفَْم پبیبیی یب قبثلیت اطویٌبى زض آظهَى غطثبلگطی ضا ثساًس. -5

 ی هْن قوَل ططح غطثبلگطی زض کكَض ضا ًبم ثجطز.ّب یوبضیث -6
 :یعبطف طِیح

 ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. زض -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 
پطؾف ٍ پبؾد 

زض اًتْبی 
 کالؼ

تکَیٌی یب 
 تكریصی

 ّب گیطی ثطضؾی ّوِ 27/09/97 13

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 ّب ضا ثیبى کٌس. گیطی وِّزالیل  -1

 گیطی ضا قطح زّس. هطاحل ثطضؾی ّوِ -2
 :یعبطف طِیح
 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 یگطٍّ

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerافعاض  ًطم

point 

120 
پطؾف ٍ پبؾد 

زض اًتْبی 
 کالؼ

تکَیٌی یب 
 تكریصی

14 04/10/97 
آقٌبیی ثب اپیسهیَلَغی 

 ایطاى ی ٍاگیط زضّب یوبضیث

 زاًكجَ ثتَاًس
 ی:قٌبذت طِیح
 ٌبؾس.ی ؾل، ثطٍؾلَظ ٍ هبالضیب ضا ثكّب یوبضیثاپیسهیَلَغی  -1

 ی هٌتقلِ اظ ضاُ جٌؿی ضا ثساًس.ّب یوبضیثاپیسهیَلَغی  -2
 :یعبطف طِیح
 زض ٌّگبم تسضیؽ ثِ زضؼ تَجِ زاقتِ ٍ ثب زقت گَـ زّس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 

 powerاض افع ًطم

point 

120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

کالؼ، حل 
توطیي زض 

 هٌعل

تکَیٌی یب 
 تكریصی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع 
 

 

15 11/10/97 

آقٌبیی ثب اپیسهیَلَغی 
ی غیط ٍاگیط زض ّب یوبضیث

 ایطاى

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 ی غیط ٍاگیط قبیع زض ایطاى ضا شکط ًوبیس.ّب یوبضیث -1

، ّب ؾططبىیط ٍاگیط هعهي )ی غّب یوبضیثی اپیسهیَلَغیک ّب جٌجِ -2
ضا تَضیح  قلجی عطٍقی، تت ضٍهبتیؿوی، ّپبتیت ٍ ؾَاًح ٍ حَازث(

 زّس.
 :یعبطف طِیح
 ثب صجط ٍ حَصلِ هؿبئل هطثَطِ ضا حل کٌس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 

پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 

 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 

ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

تبة، هقبلِ، ک

 powerافعاض  ًطم

point 

120 

پطؾف ٍ پبؾد 
زض اًتْبی 

کالؼ، اضائِ 
 کالؾی

تکَیٌی یب 
 تكریصی

16 18/10/97 

ی ّب هطاقجتاپیسهیَلَغی 
ثْساقتی ٍ زضهبًی ٍ 

ی ّب هطاقجتضیعی  ثطًبهِ
 ثْساقتی زضهبًی

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 زّس. قطحا ی ثْساقتی ٍ زضهبًی ضّب هطاقجتاپیسهیَلَغی  -1

 ی ثْساقتی کكَض ضا تَضیح زّس.ّب بؾتیؾٍ  ّب ثطًبهِ -2
 :یعبطف طِیح
 ثب صجط ٍ حَصلِ هؿبئل هطثَطِ ضا حل کٌس. -1
 زض هجبحج هططح قسُ هكبضکت زاقتِ ثبقس. -2

 قٌبذتی عبطفی

ؾرٌطاًی، 
پطؾف ٍ 

پبؾد، ثحج 
 گطٍّی

ٍایت ثطز، هبغیک، 
ٍیسئَ پطٍغکتَض، 

کتبة، هقبلِ، 
 powerافعاض  ًطم

point 

120 
پطؾف ٍ پبؾد 

زض اًتْبی 
 کالؼ

تکَیٌی یب 
 تكریصی

17 25/10/97 
ثٌسی کلی هطبلت ٍ  جوع

 تطم بىیپباهتحبى 

 زاًكجَ ثتَاًس
 :یقٌبذت طِیح
 ضا حل ًوبیس. تطم طَلقسُ زض  هؿبئل هرتلف اضائِ -1
 حس زضؾی ضا ثِ ذَثی زضک کطزُ ثبقس.ایي ٍا اضائِّسف اظ  -2

 قطکت ًوبیس. تطم بىیپبثب اقتیبق ٍ اًگیعُ زض اهتحبى  -3

 120 -- حل هؿئلِ قٌبذتی عبطفی
حل هؿبئل 

 زازُ قسُ
 آظهَى پبیبًی
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