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 هحل برگساری: 

 4ساختواى ضواره 
 

  هذرس:

 هرین کبیریاى
 6371-79نیوسال اول تحصیلی 

 
 .آى ها ینو درها یکسب دانص کافی در هورد بیواری های زناى و روش های پیطگیری، تطخیصهذف کلی درس: 

 
شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(
 طبقه هر حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
آؼٌبیی ثب ٍیصگی 

 ٍاشى طجیعی ٍّبی 
 عفًَت ّبی ٍاشى

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 ٍیصگی ّبی ٍاشى طجیعی را تَضیح دّذ (1
 عفًَت ّبی ٍاشى را طجقِ ثٌذی کٌذ (2
 ًحَُ درهبى ٍلَ ٍ ٍاشیٌیت کبًذیذایی را ؼرح دّذ (3
 را ًبم ثجرد BVهعیبرّبی تؽخیص  (4
 ٍ تریکَهًَب را ثب یکذیگر هقبیعِ کٌذ BVٍاشیٌیت  (5
یح ًعخخِ ًَیعخی ثخرای ٍاشیٌیخت آترٍ یخ       ثب رعبیت اصَل صح (6

 دارٍی هٌبظت ثٌَیعذ
 ٍیصگی ّبی ٍاشیٌیت التْبثی را ثیبى کٌذ. (7

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ8
 
 

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 
/  یلن ٍایت ثرد
کتبة، آهَزؼی/ 
 هقبلِ

120 
بظخ دّی ثِ پ

 ظَاالت
 آزهَى آغبزیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص ي پبسخ  –حل مسئلٍ  –گريَی کًچک، ومبیطی  –ای تًاوذ ضبمل: سخىراوی، مببحثٍیبدگیری می –ريش یبددَی   


یب تراکمی )پبیبن یک ديرٌ یب مقطع آمًزضی بب َذف قضبيت در مًرد تسلط  ویای یب تکًیىی )در فرایىذ تذریس بب َذف ضىبسبیی قًت ي ضعف داوطجًیبن( ي آزمًن پبیبی از سطح آمبدگی داوطجًیبن( مرحلٍتًاوىذ بٍ صًرت آزمًن يريدی )آگبََب بر اسبس اَذاف میآزمًن  

 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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2  
ظرٍیعیت آؼٌبیی ثب 

ّب، عفًَتْبی لگي ٍ 
 زخوْبی تٌبظلی

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

هعیبرّخبی ثخخبلیٌی ا تخخراو آًذٍظرٍیعخخیت از اگخخسٍ ظرٍیعخخیت را   (1
 تَضیح دّذ

دارٍّبی هرثَط ثِ ظرٍیعیت گٌَرُ ٍ کالهیذیب را ًعخخِ ًَیعخی    (2
 کٌذ

 را ًبم ثجرد PIDّبی ثعتری در ثیوبر هجتال ثِ اًذیکبظیَى  (3
 ٍیصگی ّبی اًَاع زخن ّبی تٌبظلی را ثٌَیعذ (4

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ   (5

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 

 َاالتظ
 تکَیٌی

3  
خًَریسیْبی ثررظی 

 غیر طجیعی رحن

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 در گرٍُ ظٌی قجل از ثلَغ را لیعت ًوبیذ AUBعلل  (1
 در گرٍُ ظٌی ًَجَاًی را لیعت ًوبیذ AUBعلل  (2
 را ًبم ثجرد AUBرٍغ ّبی تؽخیصی  (3

چگًَگی ادارُ گسارغ ّبی هخَردی ارائخِ ؼخذُ را تخذٍیي      (4
 ًوبیذ.

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ (5

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

4  
خًَریسیْبی ثررظی 

 غیر طجیعی رحن

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 در گرٍُ ظٌی ثبرٍری را تَضیح دّذ AUBیعتریي علل ؼب (1
در گرٍُ ظٌی ثعخذ از یبئعخگی را تَضخیح     AUBؼبیعتریي علل  (2

 دّذ
 آزهبیؽبت تؽخیصی علل خًَریسی را ثٌَیعذ (3
را ثب یکخذیگر   AUBرٍغ ّبی تصَیرثرداری هرثَط ثِ تؽخیص  (4

 هقبیعِ کٌذ

چگًَگی ادارُ گسارغ ّبی هخَردی ارائخِ ؼخذُ را تخذٍیي      (5
 ذ.ًوبی

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ (6

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

5  
 ثررظی

 تَدُ ّبی لگٌی
 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 TMTD عبطفی -ؼٌبختی

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد
120 

پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی
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 لگٌی را ثِ تفکی  گرٍُ ظٌی تَضیح دّذ(تَدُ ّبی 1
 (ٍیصگی ّبی ظًََگرا ی  تَدُ ّبی لگي را ًبم ثجریذ2
 (درهبى تَدُ ّبی لگي را ثیبى کٌذ3

 ب(حیطه عاطفی
 (در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ4

 

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

6  
 ثررظی
 غدٍراى ثلَ

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 ٍیصگی ّبی ثبلیٌی ثلَغ غیر ّوجٌط را تَضیح دّذ-
 علل ثرٍز ثلَغ ًبّوسهبى را لیعت کٌیذ-
 پرٍتکل ارزیبثی ثلَغ غیر ّوجٌط را طراحی کٌذ-

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

7  
 ثررظی
 دٍراى ثلَغ

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 ثلَغ زٍدرض ٍ دیررض را تعریف کٌذ-
 ثب اظتفبدُ از هعیبرّبی تبًر،هرحلِ ثلَغ را تعییي کٌذ-
 درض را ثٌَیعذپرٍتکل ارزیبثی ثلَغ زٍ-
 پرٍتکل ارزیبثی ثلَغ دیررض را ثٌَیعذ-

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ

 

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

8  

 آؼٌبیی ثب
پلی تخوذاى 

کیعتی  ٍ 
 ّیرظَتیعن

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 را تَضیح دّذ.تخوذاى پلی کیعتی  علت  (1

 راُ ّبی تؽخیصی تخوذاى پلی کیعتی  را ثیبى کٌذ. (2

راُ ّبی درهبى تخوذاى پلی کیعتی  را تجسیخِ ٍ تحلیخل    (3
 کٌذ.

ثرًبهِ هراقجتی جْت تخذٍیي ظخج  زًخذگی هجتالیخبى ثخِ       (4
 ی  ارائِ دّذ.تخوذاى پلی کیعت

 علت ّیرظَتیعن را تَضیح دّذ. (5

 ثٌَیعذّیرظَتیعن را  آزهبیؽبت هٌبظت جْت تؽخیص (6

 .ثٌَیعذّیرظَتیعن را  دارٍ ّبی هٌبظت جْت درهبى (7

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 

ٍ ارائِ  ظَاالت
 هقبلِ

 تکَیٌی
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 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ (8

 

9  
درد ّبی ثررظی 

 لگٌی

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 تفبٍت اًَاع دردّبی لگٌی را تؽریح  کٌذ. (1

 راُ ّبی تؽخیصی دردّبی لگٌی را تحلیل کٌذ. (2

 درهبى دردّبی لگٌی را ثیبى کٌذ. (3

گسارغ ّبی هخَردی ارائخِ ؼخذُ را تخذٍیي      چگًَگی ادارُ (4
 ًوبیذ.

ثرًبهِ هراقجتی جْت تخذٍیي ظخج  زًخذگی هجتالیخبى ثخِ       (5
 دیعوٌَرُ ارائِ دّذ.

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ (6

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

 اًذٍهتریَزثررظی   11

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 علت اًذٍهتریَز را تَضیح دّذ. (1

 راُ ّبی تؽخیصی اًذٍهتریَز را ثیبى کٌذ. (2

 راُ ّبی درهبى اًذٍهتریَز را تَضیح دّذ. (3

چگًَگی ادارُ گسارغ ّبی هخَردی ارائخِ ؼخذُ را تخذٍیي      (4
 ًوبیذ.

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ (5

 TMTD عبطفی -ؼٌبختی

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

 اهٌَرُثررظی   11

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 لف( حیطه شناختیا
 آهٌَرُ را تعریف کٌذ-
 آزهبیؽبت َّرهًَی جْت تؽخیص آهٌَرُ را ثٌَیعذ-
 کٌذ علل آهٌَرُ را ثیبى-

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ

 

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
ظَاالت ٍ ارائِ 
 هقبلِ

 تکَیٌی

 تکَیٌیپبظخ دّی ثِ  120ٍیذئَ پرٍشکتَر/ ظخٌراًی/ ثحث  عبطفی -ؼٌبختی داًؽجَ قبدر ثبؼذ: آهٌَرُثررظی    12
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 الف( حیطه شناختی
 پرٍتکل ارزیبثی  رد هجتال ثِ آهٌَرُ را طراحی کٌذ-
 درهبى هٌبظت جْت کیط آهٌَرُ را اًتخبة کٌذ-
 راُ ّبی درهبى آهٌَرُ را تَضیح دّذ-
 چگًَگی ادارُ گسارغ ّبی هَردی ارائِ ؼذُ را تذٍیي ًوبیذ-
 
 

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ

 

گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

 ظَاالت

13  
دٍراى آؼٌبیی ثب 
 یبئعگی

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 یبئعگی را تعریف کٌذ.  (1

 عالین یبئعگی را ثیبى کٌذ. (2

 درهبى ّبی یبئعگی را ؼرح دّذ. (3

 ارائِ دّذ. یبئعگیثرًبهِ هراقجتی جْت تذٍیي ظج  زًذگی در  (4

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ (5

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
ظَاالت ٍ ارائِ 
 هقبلِ

 تکَیٌی

14  
ؼلی ّبی ثررظی  

 لگي

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 طجقِ ثٌذی کٌذPOP-Qؼلی ّبی لگي را ثر اظبض ظیعتن-
 عَاهل هَثر در ایجبد ؼلی ّبی لگي را ثیبى کٌذ-
 آهَزغ ّبی هرثَط ثِ ؼلی ّبی لگي را ارائِ ًوبیذ-
 درهبى ّبی دارٍیی را ؼرح دّذ-

 ب( حیطه عاطفی
 ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ در هجبحث هطرح ؼذُ

 

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

15  
ثی اختیبری یررظی  

 ادراری

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 ثب یکذیگر هقبیعِ کٌذ ثی اختیبری ادراری اظترظی ٍ اٍرشًعی را-
 تعت ّبی ظبدُ ٍ پیؽر تِ اٍرٍدیٌبهی  را تَضیح دّذ-
جْت تذٍیي ظج  زًذگی در ثیوخبراى هجختال ثخِ ثخی     ثرًبهِ هراقجتی -

 اختیبری ادراری ارائِ دّذ

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 

رظػ گرٍّی/ پ
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی
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 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ

 

 ًبزاییثررظی   16

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 عَاهل ًبثبرٍری را ثِ تفکی  ثیبى کٌذ (1
 پرٍتکل هٌبظت ثرای ارزیبثی زٍج ًبثبرٍر طراحی کٌذ. (2
ًبثخبرٍری را لیعخت    آزهبیؽبت َّرهًَی هرثَط ثِ تؽخیص علخت  (3

 کٌذ
 آزهبیػ اظپرهَگرام را ثِ طَر کبهل تفعیر ًوبیذ (4

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ   (5

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

17  
رٍغ ّبی آؼٌبیی ثب 

 کو  ثبرٍری

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 را ثب یکذیگر هقبیعِ کٌذ. ARTاًَاع تکٌی  ّبی  (1
 را تَضیح دّذ. ARTهسایب ٍ هعبیت رٍغ ّبی  (2

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ3

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
ظَاالت ٍ ارائِ 
 هقبلِ

 تکَیٌی

18  
ثیوبری ثررظی  

ّبی خَغ خین 
 پعتبى

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 اًَاع ثیوبری ّبی خَغ خین پعتبى را ًبم ثجرد. (1

 کٌذ. راُ ّبی تؽخیصی ثیوبری ّبی خَغ خین پعتبى را ثیبى (2

راُ ّبی درهخبى ثیوخبری ّخبی خخَغ خخین پعختبى را تجسیخِ ٍ         (3
 تحلیل کٌذ.

 ب( حیطه عاطفی
 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ (4

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

19  
ظرطبى ثررظی  

 پعتبى

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی

 علل ظرطبى پعتبى را ًبم ثجرد. (1

 راُ ّبی تؽخیصی ظرطبى پعتبى را ثیبى کٌذ. (2

 راُ ّبی درهبى ظرطبى پعتبى را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. (3

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ4

 عبطفی -ؼٌبختی
اًی/ ثحث ظخٌر

گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی
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21  

ثیوبری آؼٌبیی ثب  
داخل اپی تلیبلی 
 ظرٍیکط
 پبح اظویر

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 تفبٍت دیعپالزی،ًئَپالزی ٍ هتبپالزی را ثیبى کٌذ-
 ا ًبم ثجرداًَاع ًئَپالزی ر-
 ًحَُ صحیح گر تي پبح اظویر را ؼرح دّذ-
 ثرگ پبح اظویر را تفعیر ًوبیذ-

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ8

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 

 تظَاال
 تکَیٌی

21  
ظرطبى ثررظی  

 ظرٍیکط

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 را ثیبى کٌذCXعَاهل خطر اثتال ثِ ظرطبى-
 را طجقِ ثٌذی کٌذCXاًَاع ظرطبى -
 را ؼرح دّذCX َاصل غرثبلگری جْت تؽخیص ظرطبى -

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ8

 

 
 عبطفی -ٌبختیؼ

 
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

 
120 

 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 
 
 تکَیٌی

22  
ظرطبى ٍلَ ثررظی  

 ٍ ٍاشى

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 را ًبم ثجرد. ٍلَ ٍاشىعلل ظرطبى (1

 ثیبى کٌذ.را  ٍلَ ٍاشىراُ ّبی تؽخیصی ظرطبى (2

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. ٍلَ ٍاشىراُ ّبی درهبى ظرطبى (3

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ8

 

 عبطفی -ؼٌبختی
ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

23  
ظرطبى ثررظی  

 رحن

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 را ًبم ثجرد. رحنعلل ظرطبى (1

 را ثیبى کٌذ. رحنراُ ّبی تؽخیصی ظرطبى (2

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. رحنراُ ّبی درهبى ظرطبى (3

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ8

 عبطفی -ؼٌبختی
ی/ ثحث ظخٌراً

گرٍّی/ پرظػ 
 ٍ پبظخ

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد

کتبة، آهَزؼی/ 

 هقبلِ

120 
پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی

24  
ظرطبى ثررظی  

 تخوذاى

 داًؽجَ قبدر ثبؼذ:

 الف( حیطه شناختی
 عبطفی -ؼٌبختی

ظخٌراًی/ ثحث 
گرٍّی/ پرظػ 

ٍیذئَ پرٍشکتَر/ 

/  یلن ٍایت ثرد
120 

پبظخ دّی ثِ 
 ظَاالت

 تکَیٌی
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 را ًبم ثجرد.تخوذاى علل ظرطبى (1

 را ثیبى کٌذ. تخوذاىراُ ّبی تؽخیصی ظرطبى (2

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. خوذاىتراُ ّبی درهبى ظرطبى (3

 ب( حیطه عاطفی
 ( در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت  عبل داؼتِ ثبؼذ8

 

کتبة، آهَزؼی/  ٍ پبظخ

 هقبلِ

25  
جوع ثٌذی کلی 
 هطبلت ٍ ر ع هؽکل

 قبدر ثبؼذ: داًؽجَ
 هعبئل هختلف ارائِ ؼذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ

 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درک کردُ ثبؼذ
 ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبو در اهتحبى پبیبى ترم ؼرکت کٌذ

 120 - حل هعئلِ عبطفی -ؼٌبختی
حل هعبئل دادُ 

 ؼذُ
 پبیبًی آزهَى
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