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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
 ارزشیابیوحًٌ تکالیف داوشجً )دقیقٍ(جلسٍزمان 

1  
ٍ آًبتَهی آؼٌبیی ثب 

فیسیَلَشی قلت ٍ 
 عرٍق

 دانشجو بتواند

 :یشناخت طهیح

 قلت را درک کٌذ. یآًبتَه-1

ٍ   ذیا ،ٍر بىیؼابه  ؼار   یعرٍق خًَ یآًبتَه-2 را  یٍ عارٍق لٌااب
 کٌذ. بىیث

 یعو  ظالَ  ّاب    یقلت،پتبًع ک یؼبه  ظ یقلج یَلَشیسیف-3
 دّذ. حیرا تَض یقلج

 :یعاطف طهیح

 َغ کٌذ.ثِ درض گ طیتذر يیدر ح سُیاًگ ثب-1

 هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ در-2

 شىاختی

 عاطفی

 پرظػ ظخٌراًی،
 ثحث پبظخ، ٍ

 گرٍّی

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ 
در اًتْبی 

آهبدگی  -کالض
ثرای جلعِ 
 آیٌذُ

 آزمًوُای آغازیه

2  

اٍرشاًط آؼٌبیی ثب
ٍ کبرثرد ّبی قلجی 

آًْب در حیي عو  
 جراحی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را تؽخیص دّذ. درد تیپیک قلجی -1
تَاًبیی افتراق درد تیپیک قلجی از درد ّبی ؼجِ قلجی ثب هٌؽاب  -2

 را داؼتِ ثبؼذ. غیر قلجی
 را ثذاًذ  قلجی  ٍ ًبپبیذار  تؽخیص ٍ درهبى آًصیي پبیذار -3

 شىاختی

 عاطفی

 پرظػ ظخٌراًی،
 ثحث پبظخ، ٍ

ٍّی ، گرگرٍّی
 کَچک، ح  هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، اًیویؽي،

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ 
در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  در

 جلعِ آیٌذُ

 تکًیىی

 

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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ٍ ثاب   STقلجی ثذٍى صاوَد قطواِ   ثب تؽخیص ٍ درهبى ظکتِ  -4
 آؼٌب ؼَد.STصوَد قطوِ 

 حیطه عاطفی:

ثب تؽخیص ٍ درهبى ظکتِ قلجای ثاذٍى   داًؽجَ ثب اًگیسُ ثِ  .1
 ح  هعبئ  ثپردازد.آؼٌب ؼَد. STصوَد قطوِ 

داًؽجَ ثب تورکس حَاض در طَ  کالض هعابئ  را پیگیاری    .2
 کٌذ.

3  
ًؽبًِ ثب آؼٌبیی 

ؼٌبظی قلت ٍ 
 عرٍق

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 کبًَى ّبی هختلف دریچِ ّبی قلجی را ثؽٌبظذ.-1
 تظبّرات ؼبیع ثیوبر ّبی قلجی آؼٌب ؼَد.ثب 
 .تؽخیص دّذصذاّبی قلجی ًبٌّجبر را  -3

 حیطه عاطفی:

ثِ درض تَجاِ داؼاتِ ٍ ثاب دقات گاَغ       طیدر ٌّگبم تذر .1
 دّذ

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ .2

 

 شىاختی

 عاطفی

 پرظػ ظخٌراًی،
 ثحث پبظخ، ٍ

، گرٍّی گرٍّی
 کَچک، ح  هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، 

 اًیویؽي،هقبلِ،
 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ 
در اًتْبی 
 -کالض

 ارائِ کالظی

 تکًیىی

 

4  
ثیوبری آؼٌبیی ثب

 فؽبر خَى

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ثب هرحلِ ثٌذی فؽبر خَى آؼٌب ؼَد.-1
 عَارض عذم درهبى فؽبر خَى را ثؽٌبظذ.-2
 .ى حیي جراحی را ثذاًذفؽبر خَاٍرشاًعی درهبى  -3

 حیطه عاطفی:

ثِ درض تَجاِ داؼاتِ ٍ ثاب دقات گاَغ       طیدر ٌّگبم تذر .1
 دّذ

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 پرظػ ظخٌراًی،
 ثحث پبظخ، ٍ

، گرٍّی گرٍّی
 کَچک، ح  هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، جسٍُ 
 آهَزؼی،

 Powerافسار ًرم 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ 
در اًتْبی 
 -کالض
Quiz  در

 جلعِ آیٌذُ

 تکًیىی

 

5  
ثب ًحَُ آؼٌبیی 
 ًَار قلتتاعیر 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
ًااَار قلاات را ثاار اظاابض هویبرّاابی اظااتبًذارد ثااب دظااتگبُ     -1

 ثگیرد.یبد الکترٍکبردیَگرام 
هَج ّابی قلجای را    هیساى ضرثبى قلت ،هحَر قلت ،ریتن قلت ٍ-2

 ثؽٌبظذ.
 فَاص  هختلف در ًَار قلت را اًذازُ گیری کٌذ.-3

 شىاختی

 عاطفی

رياوی 

 حرکتی

 پرظػ ظخٌراًی،
 ثحث پبظخ، ٍ

، گرٍّی گرٍّی
 کَچک، ح  هعئلِ

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
کتبة، فیلن آهَزؼی، 

 اًیویؽي،
 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ 
در اًتْبی 
 -کالض

 ارائِ پرٍشُ،

 تکًیىی یا تشخیصی
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 دّذ.ثیوبری اٍلیِ را تؽخیص ثرااظبض ًَار قلت  -4
 حیطه عاطفی:

ثِ درض تَجاِ داؼاتِ ٍ ثاب دقات گاَغ       طیدر ٌّگبم تذر .1
 دّذ

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ .2

6  
ثب آریتوی آؼٌبیی 

 ّبی قلجی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 رًبک قلجی حیي عو  جراحی را ثؽٌبظذ.آریتوی ؼبیع ٍ خط-1
تَاًبیی اٍلیِ جْت درهبى آریتوی ؼبیع را حیي عوا  جراحای   -2

 داؼتِ ثبؼذ.

 حیطه عاطفی:

ثِ درض تَجاِ داؼاتِ ٍ ثاب دقات گاَغ       طیدر ٌّگبم تذر .1
 دّذ

 در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ .2

 شىاختی

 عاطفی

 پرظػ ظخٌراًی،
 ثحث پبظخ، ٍ

، گرٍّی گرٍّی
 ، ح  هعئلِکَچک

 ٍایت ثرد
 هبشیک

 ٍیذئَ پرٍشکتَر
 کتبة، هقبلِ

 Powerًرم افسار 

point 

121 

پرظػ ٍ پبظخ 
در اًتْبی 
 -کالض

تحقیق کالظی 
 ثرای درض

 تکًیىی یا تشخیصی

7  

جوع ثٌذی کلی 
ٍ رفع هطبلت 
 هؽک 

 دانشجو بتواند 
هعبئ  هختلف ارائِ ؼذُ در طَ  ترم را ح   .1

 ًوبیذ.
ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درک  ّذف از ارائِ ایي .2

 کردُ ثبؼذ.
ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼرکت  .3

 کٌذ.

-ؼٌبختی
 عبطای

 121 ---- ح  هعئلِ
ح  هعبئ   

 دادُ ؼذُ
 آزمًن پایاوی

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. رم محبسبه میمبنذه در امتحبن پبیبن ت% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20 کوئیس و تکبلیف درسی

  مىابع درسی:

Braunwald Heart diseas 2018 
Physical examination –Barbara bitz-2017 

Harrisson-2015 


