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 کارشىاسی 

 محل برگساری: 
 ساختمان کالسُا

  مدرس:
 بابک تیمًرزادٌدکتر 

 9396-97تحصیلی  ديم ویمسال

 .شًود آشىا نیاز بیماری های شایع نوزادان ، موارد نیاز مند ارجاع و نکات آموزشی مورد با در پایان ایه ياحد درسی داوشجًیان َدف کلی درس:
 

شمارٌ 

 جلسٍ
 تاریخ جلسٍ

اَذاف میاوی  

 )رئًس مطالب(

اَذاف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَذاف آمًزشی: شىاختی، عاطفی، 

 ريان حرکتی(

طبقٍ َر 

 حیطٍ

 ريش یاددَی

 یادگیری

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

زمان 

 )دقیقٍ(جلسٍ
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً

1 16/11/96 
صاد ضٌبسبیی ًَ

 سبلن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی
 هطخصبت هشثَط ثِ ًَصاد سبلن سا ثذاًذ. -

تغییشات ضبیغ دس ثذى ًَصاد سبلن)هیلیب، اسیتن تَوسیىن، ّبسلِ ووَییي ٍ...  سا   -
 ثطٌبسذ.

 ًطبًِ ّبی هشثَط ثِ ّشیه سا ثذاًذ -

 ًحَُ ثشخَسد ٍ صهبى اسجبع دس هَسد ّش یه اص آًْب سا ثذاًذ -

-  

 حیطه عاطفی:
 دس حیي تذسیس ثِ دسس گَش وٌذ.ثب اًگیضُ  .1
 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

 گشٍّی

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

آهبدگی ثشای 
 جلسِ آیٌذُ

آزمًوُای 

 آغازیه

2 23/11/96 
هشالجت ٍ اسصیبثی 

 ًَصاد سبلن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 سٍضْبی اسصیبثی ًَصاداى)آپگبس، تطبثك، سي داخل سحوی ٍ...  سا ثطٌبسذ. -

 ثش اسبس اسصیبثی ٍظؼیت ًَصاد ٍ الذام هَسد ًیبص سا ثذاًذ. -

  هشالجت ّبی ًَصاد سبلن)حوبم، تؼَیط   وٌِْ، ّیپَ ٍّیپشتشهی، ختٌوِ ٍ...  -
 سا ثطٌبسذ.

 پشٍفیالوسی ّبی الصم )ٍیتبهیي وب، دسهبى چطوی ٍ..   سا ثذاًذ.

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 یههبط

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
 وتبة، اًیویطي،

 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

Quiz  ِدس جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

                                                 

 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  نیهذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب تواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 حیطه عاطفی:

 داًطجَ ثب اًگیضُ ثِ حل هسبیل ثپشداصد. .1

 داًطجَ ثب توشوض حَاس دس طَل والس هسبیل سا پیگیشی وٌذ. .2

3 31/11/96 
آضٌبیی ثب حبهلگی 

 ّبی پشخطش

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 حبهلگی هبی پش خطش سا تؼشیف ًوبیذ. -

پلووی  اًووَاع حووبهلگی ّووبی پشخطش)اٍلیگووَ ّیووذ سآهیٌووَس، -
ّیووذسآهیٌَس، صایوووبى صٍدسس، صایوووبى دیووشسس ٍ....   سا   

 ثطٌبسذ.

 هطخصبت هشثَط ثِ ّش یه سا ثذاًذ. -

ساّْبی پیطوگیشی، ضٌبسوبیی ٍ اسصیوبثی هوبدس ٍ جٌویي دس       -
 ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب ّشیه سا ثیبى وٌذ. دٍساى ثبسداسی

 .سا ضشح دّذ تبثیش ّشیه ثش ًَصاد هشثَطِ -

-  
 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیسدس ٌّگبم تذ .1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
وتبة، 

 اًیویطي،همبلِ،
 Powerًشم افضاس 

point 

121 
پشسص ٍ پبسخ دس 

 -اًتْبی والس
 سیاسایِ وال

 تکًیىی

 

4 7/12/96 
آضٌبیی ثب ًَصاد 

 پشخطش
(1  

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 ًبسسی سا تؼشیف ًوبیذ. -

 هطخصبت ًَصاد ًبسس سا ًبم ثجشد. -

 سٍضْبی هشالجت ٍ اسصیبثی ًَصاد ًبسس سا ثطٌبسذ. -

 ػَاسض ًبسسی سا ًبم ثجشد. -

 ًَصاد پست تشم سا تؼشیف وٌذ. -

 هطخصبت آى سا ثٌَیسذ. -

 سا ًبم ثجشد.  ػَاسض آى -

-  
 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ -2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
وتبة، جضٍُ 

 آهَصضی،
 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

Quiz  ِدس جلس
 آیٌذُ

 تکًیىی

 

5 14/12/97 
آضٌبیی ثب ًَصاد 

 پشخطش
(2  

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 هطخصبت ًَصاد اٍلیگَ ّیذسآهیٌَس سا تؼشیف وٌذ -

 خطشات آى سا ثٌَیسذ -

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی

 ثشد ٍایت
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
وتبة، فیلن 

121 
پشسص ٍ پبسخ دس 

 -اًتْبی والس
 اسایِ پشٍطُ،

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 ضشایط صهیٌِ سبص آى سا ًبم ثجشد -

 ساُ تطخیص دسهبى ٍ غشثبلگشی سا ثٌَیسذ -

 صهیٌِ سبص ٍ هطخصبت پلی ّیذسآهیٌَس سا ثذاًذ ضشایط -

 ػَاسض تطخیص دسهبى ٍ غشثبلگشی آى سا ثٌَیسذ -

-  
 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ -2

وَچه، حل 
 هسئلِ

آهَصضی، 
 اًیویطي،

 Powerًشم افضاس 

point 

 آضٌبیی ثب صسدی 21/12/97 6

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 هىبًیسن ٍ دالیل ایجبد صسدی دس ًَصاد سا تؼشیف وٌذ. -

 م ثجشد.ػالین آى سا ًب -

 اًَاع آى سا طجمِ ثٌذی وٌذ -

 دسهبى آى سا ثذاًذ -

 ػَاسض آى سا ًبم ثجشد -

 صسدی فیضیَلَطیه سا اص صسدی پبتَلَطیه ثتَاًذ افتشاق دّذ. -

-  
 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس .1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

تحمیك والسی 
 ثشای دسس

تکًیىی یا 

 تشخیصی

7 28/1/97 
سٌذسٍم آضٌبیی ثب 

 تَسچ ٍ سپسیس

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 تؼشیف وٌذ سپسیس ًَصادی سا -

 پبتَفیضیَلَطی آى سا ثذاًذ -

اًووَاع آى)صٍدٌّگووبم، دیشٌّگووبم، ثیوبسسووتبًی  ساثووب روووش     -
 هطخصبت ثذاًذ.

 ساّْبی تطخیص ٍ دسهبى سا ثٌَیسذ -

  تؼشیف تطخیص دسهبى ٍ پیطگیشی اص تَسچ سا ثٌَیسذ

 

 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس .1

 ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذدس هجبحث هطشح  .2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
وتبة، ػىس، 

 اًیویطي،
 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

Quiz  ِدس جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

8 21/1/97 
آضٌبیی ثب 

ی سی ّبًبٌّجب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
ى ًبٌّجبسیْوبی ضوبیغ للجوی سا    هطخصبت ثبلیٌی هشالجوت ٍ دسهوب   -

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ٍایت ثشد

 طیههب
121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والس

 آزمًن پایاوی



 

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

 .ضشح دّذ ًَصادی

هطخصبت ثبلیٌی هشالجت ٍ دسهبى ًمبیص هشثَط ثِ لَلِ ػصجی سا  -
 ثذاًذ.

هطخصبت ثوبلیٌی تطوخیص ٍ دسهوبى ًبٌّجوبسی ّوبی دسوتگبُ        -
 .گَاسش سا ثذاًذ

ًبٌّجوبسی ّوبی هوبدسصادی سا ثیوبى      ساصطالحبت هَسد استفبدُ د -
 .وٌذ

 اًَاع ًبٌّجبسی ّبی هبدس صادی سا تَظیح دّذ. -

-  
 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس .1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ .2

 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

9 27/1/97 
آضٌبیی ثب طت 

 جٌیي
(1  

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 .ٍ ًوَ جٌیي سا ثجبى وٌذیشسسی سضذ  ًحَُ -
 اسصیبثی ٍ تفسیش تست ّبی تطخیصی  دیستشس جٌیي سا ثذاًذ. -
 یش ثیوبسی ّبی غیش ػفًَی هبدسی ثش سٍی جٌیي آضٌب ثبضذ.تبثثِ  -

 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس .1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
ٍُ، وتبة، جض
 همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

121 
پشسص ٍ پبسخ دس 

 -اًتْبی والس
 اسایِ والسی،

تکًیىی یا 

 تشخیصی

11 3/2/97 
آضٌبیی ثب طت 

 جٌیي
(2  

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .ّبی ػفًَی هبدس ثش جٌیي سا ثیبى وٌذتبثیش ثیوبسی  -

 بی هصشفی هبدس ثش جٌیي سا ضشح دّذ.تبثیش داسٍ ّ -

 اهَاج هبوشٍ ٍیَ...  ثش جٌیي آضٌب ثبضذ.ثِ تبثیش ػَاهل هحیطی ) پشتَتبثی،  -

دسهبى  ٍ پیطگیشی ثیوبسی ّبی جٌیي ًبضوی اص ػَاهول هوبدسی ٍ هحیطوی سا      -
 تَظیح دّذ.

-  

 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس .1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ .2

 شىاختی

 فیعاط

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
وتبة، جضٍُ، 

 همبلِ
 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

Quiz  ِدس جلس
 آیٌذُ

تکًیىی یا 

 تشخیصی

11 11/2/97 
فَایذ ضیش آضٌبیی ثب 

 هبدس ثش ًَصاد

 دانشجو بتواند

 یطه شناختی:ح
 فَایذ تغزیِ ثب ضیش هبدس سا ثذاًذ -

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

Quiz  ِدس جلس

تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 .َاًذ لیست وٌذوبفی ثَدى ضیش هبدس سا ثتهؼیبسّبی  -

هطىالت سایج دس تغزیِ ثب ضیش هبدس) احتمبى پستبى، هبستیت ، آثسِ پسوتبى...    -
 سا ثذاًذ ٍ ساُ حل ّبی الصم سا ثِ هبدس پیطٌْبد دّذ.

 وٌتشاًذیىبسیَى ّبی ضیش دّی سا ثذاًذ. -

 یت اداهِ تغزیِ دس سبل دٍم تَلذ سا تَظیح دّذ.اّو -

-  

 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ -2

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

وتبة، فیلن 
ضی، ػىس، آهَص

 اًیویطي،
 Powerًشم افضاس 

point 

 آیٌذُ

12 17/2/97 
تظبّشات ثب آضٌبیی 

ّب دس  یوبسیث یٌیثبل
 یدٍسُ ًَصاد

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 اًَاع تظبّشات ثبلیٌی ثیوبسی ّب دس دٍسُ ًَصادی سا ثطٌبسذ. -

 اسد اسجبع اٍسطاًسی ثیوبسی ّبی ًَصادی سا ثذاًذ.هَ -

 هَاسد تظبّشات پبتَلَصیه سا اص یبفتِ ّبی طجیؼی دٍسُ ًَصادی تطخیص دّذ. -

 ػالین تشن داسٍ ّبی  سا دس دٍسُ ًَصادی ثتَاًذ تطخیص دّذ. -

 ثب دسهبى ػالین تشن داسٍ ّب آضٌب ثبضذ. -

 ًَصاد سا تَظیح دّذ. دُ بًی الصم ثِ خبًَاتَجْبت دسهبًی ٍ آهَصش ّبی دسه -

-  

 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ -2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ،

 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

اسایِ والسی، پشٍطُ 
 دسسی

تکًیىی یا 

 تشخیصی

13 24/2/97 
ثیوبسی آضٌبیی ثب 

ّبی گَاسضی 
 ًَصاداى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ثجیوبسی ّبی ضبیغ گَاسضی ًَصاداى سا ثطٌبسذ. -

تظبّشات ثبلیٌی ، پبتَفیضیَلَطی ، تطوخیص ٍ دسهوبى ثیووبسی ّوبی گَاسضوی       -
 َصاداى  سا ثذاًذ.ً

 سا ثِ طَس وبهل تَظیح دّذ. NECثیوبسی  -

 سا تَظیح دّذ. ًَصادبًی الصم ثِ خبًَادُ آهَصش ّبی دسه تَجْبت دسهبًی ٍ -

-  

 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ -2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث ،پبسخ

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

121 
پشسص ٍ پبسخ دس 

 -اًتْبی والس
 اسایِ پشٍطُ دسسی

تکًیىی یا 

 تشخیصی

14 31/2/97 
یوبسی ثثب آضٌبیی 

ضبیغ تٌفسی 
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ٍایت ثشد
 هبطیه

121 
پشسص ٍ پبسخ دس 

 -اًتْبی والس
تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

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

، ...  سا تَظویح   RDS ،TTN ،MASضوبیغ ًوَصاداى )   ثیوبسی ّبی تٌفسوی   - ًَصاداى
 دّذ.

 دّذ.بهل ضشح آپٌِ ًَصادی سا ثِ طَس و -

 .شاگوبتیه دس ًَصاداى سا ثیبى وٌذفتك دافػالین  -

 تَجْبت دسهبًی ٍ آهَصش ّبی دسهبًی الصم  ثِ خبًَادُ ًَصاد سا تَظیح دّذ. -

ّوبی تٌفسوی   تظبّشات ثبلیٌی ، پوبتَفیضیَلَطی ، تطوخیص ٍ دسهوبى ثیووبسی      -
 ًَصاداى  سا ثذاًذ.

-  

 حیطه عاطفی:

 ثِ دسس تَجِ داضتِ ٍ ثب دلت گَش دّذ سیدس ٌّگبم تذس -1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ -2

 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
 وتبة، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

حل توشیي دس 
 هٌضل

15 7/3/97 
آسیت  آضٌبیی ثب

 ّبی صایوبًی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 اًَاع آسیت ّبی صایوبًی سا ثطٌبسذ. -

 .ثِ الذام اٍسطاًس داسًذ سا ًبم ثجشدهَاسدی اص آسیت ّبی صایوبًی وِ ًیبص  -

ذام دسهبًی خبصی ًذاسًوذ سا لیسوت   ی صایوبًی وِ ًیبص ثِ الهَاسدی اص آسیت ّب -
 .وٌذ

 تَجْبت دسهبًی ٍ آهَصش ّبی دسهبًی الصم  ثِ خبًَادُ ًَصاد سا تَظیح دّذ. -

تظبّشات ثبلیٌی ، تطخیص ٍ دسهبى ثیوبسی ّبی آسیت ّبی صایووبًی ًوَصاداى     -
 سا ثذاًذ.

 حیطه عاطفی:

 .هسبیل هشثَطِ سا حل وٌذثب صجش ٍ حَصلِ  -1

 دس هجبحث هطشح ضذُ هطبسوت داضتِ ثبضذ -2

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 هسئلِ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 ٍیذیَ پشٍطوتَس
وتبة، همبلِ، 
فیلن آهَصضی، 

 ػىس،
 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

Quiz  ِدس جلس
 ، اسایِ والسیآیٌذُ

ىی یا تکًی

 تشخیصی

16 21/3/97 
 
 آسفىسیآضٌبیی ثب 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 داًطجَ ثتَاًذ آسفىسی سا تؼشیف ًوبیذ. -
 سٍش ّبی تطخیص لجل ٍ ثؼذ اص صایوبى آسفىسی سا ثذاًذ. -
 ػَاسض آسفىسی ثش سٍی ًَصاد سا ثذاًذ. -
 پبتَفیضیَلَطی آسفىسی سا وبهل تَظیح دّذ. -
 سا ثذاًذ. پیطگیشی ٍ دسهبى آسفىسی -
 تَجْبت دسهبًی ٍ آهَصش ّبی دسهبًی الصم  ثِ خبًَادُ ًَصاد سا تَظیح دّذ. -

-  

 حیطه عاطفی:

 داًطجَ ثب اًگیضُ ثِ دسس گَش وٌذ. -1

 شىاختی

 عاطفی

 سخٌشاًی،

 ٍ پشسص
 ثحث پبسخ،

، گشٍّی گشٍّی
وَچه، حل 

 توشیي

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 پشٍطوتَسٍیذیَ 
وتبة، جضٍُ، 
 ػىس، همبلِ

 Powerًشم افضاس 

point 

121 

پشسص ٍ پبسخ دس 
 -اًتْبی والس

 

تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

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

 داًطجَ فؼبالًِ دس ثحث ّبی والس ضشوت وٌذ. -2

17 28/3/97 

جوغ ثٌذی ولی 
ٍ سفغ هطبلت 
 هطىل

 دانشجو بتواند 
 هسبیل هختلف اسایِ ضذُ دس طَل تشم سا حل ًوبیذ. .1
 ضذ.ّذف اص اسایِ ایي ٍاحذ دسسی سا ثِ خَثی دسن وشدُ ثب .2
 ثب اًگیضُ ٍ اضتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم ضشوت وٌذ. .3

-ضٌبختی
 ػبطفی

 121 ---- حل هسئلِ
حل هسبیل دادُ  

 ضذُ
 آزمًن پایاوی
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