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1 15/11/96 
ارسیبثی ثب ًحَُ  آؽٌبیی

  رؽذ ٍ تىبهل وَدن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 رؽذ ٍ تىبهل را تؼزیف ًوبیذ -1

 اثشار ّبی غزثبلگزی ٍ ثزرعی رؽذ ٍ تىبهل  را  ثِ اختصبر تَضیح دّذ -2

 ًظزیِ ّبی رٍاًؾٌبعی وَدوبى را تَضیح دّذ -3

 حیطه عاطفی:
 ط گَػ وٌذ.در حیي تذریظ ثِ درثب اًگیشُ  .1
 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

 گزٍّی

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

آهبدگی ثزای جلغِ 
 آیٌذُ

آزمًوُای 

 آغازیه

2 29/11/96 
ّبی ثب ثیوبری آؽٌبیی 

 اطفبلدر ؽبیغ اػصبة 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ًبٌّجابری ّاابی ؽاابیغ هاابدرسادی دعااتگبُ ػصااجی ف اؽاا یٌب ثیفیااذا ،   -1
 آًبًغفبل ....( را تَضیح دّذ.

 ػلل هبوزٍعفبلی ٍ هیىزٍعفبلی را ثیبى ًوبیذ. -2

 رفلىظ ّبی دٍراى ؽیزخَارگی را ثیبى ًوبیذ -3

 ى را ثؾٌبعذ.ثیوبری هیگزى ٍ اًَاع عزدرد ّبی وَدوب -4

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، اًیویؾي،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

 تکًیىی
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 داوطجًیبن( برگسار گردد.
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 ثیوبری تت تؾٌج را ثؾٌبعذ -5

 ػضالًی را تَضیح دّذ. –اًَاع ًبٌّجبری ّبی ػصجی  -6

 حیطه عاطفی:

 داًؾجَ ثب اًگیشُ ثِ حل هغبئل ث زداسد. .1

 داًؾجَ ثب توزوش حَاط در طَل والط هغبئل را پیگیزی وٌذ. .2

3 6/12/96 
آؽٌبیی ثب عزطبى ّبی 

 ؽبیغ در اطفبل

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 عزطبى ّبی ؽبیغ در اطفبل را ثذاًذ ٍ تَضیح دّذ. -1

ی ، تظابّزا  ثابلیٌی ، تؾاخی  ٍ درهابى ثیوابری ّاب را       پبتَفیشیَلَص -2
 .ثذاًذ

تَجْب  درهبًی ٍ آهَسػ ّبی السم ثِ وَدن ٍ خبًَادُ دارای عازطبى   -3
 را تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، 

 اًیویؾي،همبلِ،
 Powerًزم افشار 

point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
 ارائِ والعی

 تکًیىی

 

4 13/12/96 
یی ثب ثیوبری ّبی آؽٌب

ولیِ ٍ ًبٌّجبری ّبی 
 عیغتن ادراری وَدوبى

 دانشجو بتواند

 شناختی:حیطه 
اختالال  ولیَی  در وَدوبى ف عٌذرم ًفزٍتیاه ، عاٌذرم ًفزیتیاه ،     -1

 رفالوظ ادراری را تضیح دّذ

 ػلل پزٍتئیٌَری ٍ ّوبچَری را ثیبى ًوبیذ -2

،  UDTًبٌّجاااابری ّاااابی عیغااااتن ادراری ف آصًااااشی ولیااااِ،   -3
 ّی َع بدیبسیظ....( را ثؾٌبعذ.

یاي ثیوابری ّاب را    پبتَفیشیَلَصی، تظبػزا  ثبلیٌی ، تؾخی  ٍ درهبى ا -4
 ثذاًذ.

 یالسم ثِ وَدن ٍ خبًَادُ دارا یٍ آهَسػ ّب یتَجْب  درهبً    -5 -5

.دّذ حیرا تَض ثیوبری ّبی ولیِ  

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ 
 آهَسؽی،
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

5 21/12/97 
آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی 

 صًتیىی وَدوبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ثبؽذ. ثب هفبّین صًتیىی ٍ ٍراحت آؽٌب -1

ثب ثیوبری ّبی صًتیىی ؽابیغ ف عاٌذرم داٍى ، عاٌذرم تزًاز....( آؽاٌب       -2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، فیلن 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
 ارائِ پزٍصُ،

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 ثبؽذ.

 یدارا السم ثِ وَدن ٍ خبًَادُ یٍ آهَسػ ّب یتَجْب  درهبً    -3 -3

دّذ حیرا تَض ثیوبری ّبی صًتیىی . 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 اؽتِ ثبؽذدر هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت د .2

وَچه، حل 
 هغئلِ

آهَسؽی، 
 اًیویؾي،
 Powerًزم افشار 

point 

6 27/12/97 
اختالال  ٍ آؽٌبیی ثب 
ری ّبی گَارؽی ثیوب

 وَدوبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

، GERDاختالال  وَارؽی در وَدوبى ف ّیزؽ زًٍگ ، آتزسی هزی ،  -1
 ( را ثیبى ًوبیذ، گبعتزٍؽشی ٍ اهفبلَعلHSPآتزسی رٍدُ ، 

 را تَضیح دّذ. ثیوبری ّبی التْبثی رٍدُ -2

 ّ بتیت ّبی ٍیزٍعی را تَضیح دّذ. -3

لیٌی ، تؾاخی  ٍ درهابى ثیوابری ّابی     پبتَفیشیَلَصی ، تظابّزا  ثاب   -4
 گَارؽی وَدوبى را  تَضیح دّذ.

تَجْب  درهبًی ٍ آهَسػ ّابی السم ثاِ واَدن ٍ خابًَادُ را تَضایح       -5
 دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
تحمیك والعی 
 ثزای درط

تکًیىی یا 

 تشخیصی

7 19/1/97 
ثیوبری ّبی آؽٌبیی ثب

 تٌفغی ؽبیغ وَدوبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ی وَدوبى ف پٌوًَی، وزٍح ، اپیگلَتیت، ثزًٍؾایَلیت (  اختالال  تٌفغ -1
 ضیح دّذَرا ت

 هفَْم آپٌِ در ًَساداى را ثیبى ًوبیذ. -2

پبتَفیشیَلَصی ، تظابّزا  ثابلیٌی ، تؾاخی  ٍ درهابى ثیوابری ّابی        -3
 تٌفغی وَدوبى را ثذاًذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ در هجبحج هطزح .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، ػىظ، 
 اًیویؾي،
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

8 26/1/97 
ری ّبی ثیوبآؽٌبیی ثب 

 رٍهبتیغوی وَدوبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
، RA ،SLE ،HSPاختالال  ٍ ثیوبری ّابی رٍهبتیغاوی وَدوابى ف     -1

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 اًتْبی والط

 آزمًن پایاوی
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 ثیوبری ثْجت ، ( را تَضیح دٌّذ.

 رٍػ ّبی تؾخیصی ثیوبری ّبی رٍهبتیغوی را ثذاًٌذ. -2

 ثیوبری وبٍاساوی را تَضیح دّذ. -3

رهابى ثیوابری ّابی    پبتَفیشیَلَصی ، تؾاخی  ، تظابّزا  ثابلیٌی ٍ د    -4
 رٍهبتیغوی را ثذاًذ.

تَجْااب  درهاابًی ٍ آهااَسػ ثااِ خاابًَادُ وَدواابى هجااتال ثااِ ثیواابری  -5
 رٍهبتیغوی را ثذاًٌذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

گزٍّی  ،گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 وتبة، همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

9 2/2/97 
ثیوبری ّبی آؽٌبیی ثب 

 آلزصیه وَدوبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 اًَاع ٍاوٌؼ ّبی آلزصیه را ثذاًذ. -1

 ری ّبی آلزصیه را ثیبى ًوبیذرٍػ ّبی تؾخی  در ثیوب -2

 رٍػ ّبی پیؾگیزی اس ثیوبری ّبی آلزصیه را تَضیح دّذ. 3 -3

 آهَسػ ّبی السم ثِ وَدن ٍ خبًَادُ را ثذاًذ. -4

اًَاع اختالال  آلزصیه وَدوابى ف آعان ، درهبتیات اتَپیاه ، وْیاز ٍ       -5
 آًضیَادم ، ریٌیت آلزصیه ، آلزصی غذایی( را تَضیح دّذ.

 ح دّذ.آًبفیالوغی را تَضی -6

 درهبى ثیوبری ّبی آلزصیه را ثذاًذ. -7

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ، 
 همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
 ارائِ والعی،

تکًیىی یا 

 تشخیصی

11 9/2/97 
ثیوبری ّبی آؽٌبیی ثب 

 غذد اطفبل

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ثیوبری ّابی غاذد وَدوابى ف دیبثات ، ّی َتیزٍئیاذی هابدرسادی ( را        -1
 تَضیح دّذ.

تؾخی  ٍ درهبى ثیوبری ّبی غاذد  تظبّزا  ثبلیٌی ، پبتَفیشیَلَصی ،  -2
 اطفبل را ثذاًذ.

تَجْب  درهابًی ٍ آهاَسػ ّابی درهابًی السم ثاِ واَدن ٍ خابًَادُ         -3
 ثیوبراى غذد اطفبل را تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر .1

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ ؼپزع
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ، 
 همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

11 16/2/97 
جیوبری ّبی آؽٌبیی ثب پ

 هبدرسادی للت 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

...( را VSD ،ASD ،PDA، TFیواابری ّاابی هاابدرسادی للاات ف   ث -1
 تَضیح دّذ.

واَدن ٍ خابًَادُ   تَجْب  درهابًی ٍ آهاَسػ ّابی درهابًی السم ثاِ       -2
 را تَضیح دّذ. للت هبدرسادی ثیوبراى

خی  ٍ درهابى ثیوابری ّابی    تظبّزا  ثابلیٌی ، پابتَفیشیَلَصی ، تؾا    -3
 را ثذاًذ. هبدرسادی للت 

 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیتذردر ٌّگبم  -4

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ -5
 

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، فیلن 
آهَسؽی، ػىظ، 
 اًیویؾي،
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -والطاًتْبی 
Quiz  ِدر جلغ

 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

12 23/2/97 
ثب ثیوبری ّبی آؽٌبیی 

 هتبثَلیه وَدوبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

، اخاتالل   MSUDثیوبری ّبی هتبثَلیه وَدوبى ف فٌیل وتًَاَری ،   -1
 عیىل اٍرُ ، گبالوتَسٍهی ، فزٍوتَسٍهی( را تَضیح دّذ.

 شٍسٍم ّب را ثؾٌبعذثیوبری ّبی ًبؽی اس اختالل لی -2

 ثیوبری ّبی ًبؽی اس اختالال پزاوغیشم ّب را ثذاًذ. -3

تَجْب  درهابًی ٍ آهاَسػ ّابی درهابًی السم ثاِ واَدن ٍ خابًَادُ         -4
 ثیوبراى هتبثَلیه را تَضیح دّذ.

تظبّزا  ثابلیٌی ، پابتَفیشیَلَصی ، تؾاخی  ٍ درهابى ثیوابری ّابی        -5
 هتبثَلیه  را ثذاًذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیردر ٌّگبم تذ -6

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ -7

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
ُ ارائِ والعی، پزٍص
 درعی

تکًیىی یا 

 تشخیصی

13 31/2/97 
اٍرصاًظ ّبی آؽٌبیی ثب 

 ؽبیغ در وَدوبى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 حَادث ؽبیغ در وَدوبى ری ثؾٌبعذ. -1

 هَارد اٍرصاًغی را ثیبى وٌذ. -2

 الذاهب  السم در هغوَهیت ّب ٍ خفگی ّب را تَضیح دّذ. -3

 را وبهل تَضیح دّذ.  CPRالذاهب   -4

 حیطه عاطفی:

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 
پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

 ٍصُ درعیارائِ پز

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیر ٌّگبم تذرد .1

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ .2

14 6/3/97 
یوبری ّبی آؽٌبیی ث

 (1ػفًَیف

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
ٌگَگاَن ، دیفتازی ،   ثیوبری ّبی ػفًَی ؽبیغ ف اعتزپتَوَن ّب ، هٌ -1

 ( را تَضیح دّذ.اعتبفیلَوَن

تَجْب  درهابًی ٍ آهاَسػ ّابی درهابًی السم ثاِ واَدن ٍ خابًَادُ         -2
 دّذ. ثیوبراى ػفًَی را تَضیح

تظبّزا  ثابلیٌی ، پابتَفیشیَلَصی ، تؾاخی  ٍ درهابى ثیوابری ّابی        -3
 ػفًَی  را ثذاًذ.

 حیطه عاطفی:

 ثِ درط تَجِ داؽتِ ٍ ثب دلت گَػ دّذ ظیدر ٌّگبم تذر -4

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ -5

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 بصیهه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
 وتبة، همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط
حل توزیي در 
 هٌشل

تکًیىی یا 

 تشخیصی

15 13/3/97 
ثیوبری ّبی  آؽٌبیی ثب

 ( 2ػفًَی ف

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ثیوبری ّبی ؽابیغ ػفاًَی وَدوابى ف واشاس ، هبیىَپالعاوب، عازخه ،        -1
اٍریَى ، رسئَال ایٌفٌتن ، ثیوابری پاٌجن وَدوابى ، ثیوابری      عزجچِ ،

 ّبی لبرچی، ( را تَضیح دّذ.

تَجْب  درهابًی ٍ آهاَسػ ّابی درهابًی السم ثاِ واَدن ٍ خابًَادُ         -2
 ثیوبراى ػفًَی را تَضیح دّذ.

تظبّزا  ثابلیٌی ، پابتَفیشیَلَصی ، تؾاخی  ٍ درهابى ثیوابری ّابی        -3
 ػفًَی  را ثذاًذ.

 حیطه عاطفی:

 هغبئل هزثَطِ را حل وٌذ.صجز ٍ حَصلِ ثب  -4

 در هجبحج هطزح ؽذُ هؾبروت داؽتِ ثبؽذ -5

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 هغئلِ

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، همبلِ، فیلن 
 آهَسؽی، ػىظ،

 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

Quiz  ِدر جلغ
 ، ارائِ والعیآیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

16 21/3/97 
 

آؽٌبیی ثب ثیوبری ّبی 
 (3ػفًَی وَدوبى ف

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ثیوبری ّبی ػفًَی ؽبیغ وَدوابى ف آثلاِ هزغابى ، ثیوابری دعات پاب        -1
دّبى ، هًًَََولئَس ػفًَی ، هبالریب ، ؽیگال ، ٍثاب ، وزهاه( را تَضایح    

 دّذ.

جْب  درهابًی ٍ آهاَسػ ّابی درهابًی السم ثاِ واَدن ٍ خابًَادُ        تَ -2
 ثیوبراى ػفًَی را تَضیح دّذ.

تظبّزا  ثابلیٌی ، پابتَفیشیَلَصی ، تؾاخی  ٍ درهابى ثیوابری ّابی        -3

 شىاختی

 عاطفی

 عخٌزاًی،

 ٍ پزعؼ
 ثحج پبعخ،

، گزٍّی گزٍّی
وَچه، حل 
 توزیي

 ٍایت ثزد
 هبصیه

 ٍیذئَ پزٍصوتَر
وتبة، جشٍُ، 
 ػىظ، همبلِ
 Powerًزم افشار 

point 

121 

پزعؼ ٍ پبعخ در 
 -اًتْبی والط

 

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیذریٍ علًم پسشکی داوشگاٌ ي تًسعٍ آمًزش پسشکی اتمرکس مطالع - یمعايوت آمًزش
 

 ػفًَی  را ثذاًذ.

 

 حیطه عاطفی:

 داًؾجَ ثب اًگیشُ ثِ درط گَػ وٌذ. -4

 داًؾجَ فؼبالًِ در ثحج ّبی والط ؽزوت وٌذ. -5

17 27/3/97 
جوغ ثٌذی ولی 

 ٍ رفغ هؾىلهطبلت 

 دانشجو بتواند 
 ذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ.هغبئل هختلف ارائِ ؽ .1
 ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درعی را ثِ خَثی درن وزدُ ثبؽذ. .2
 ثب اًگیشُ ٍ اؽتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ؽزوت وٌذ. .3

-ؽٌبختی
 ػبطفی

 121 ---- حل هغئلِ
حل هغبئل دادُ  

 ؽذُ
 آزمًن پایاوی
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