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شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالة(
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 4/7/97 

 هؼرفی درس

 هفاّین  درد

 اّویت تررسی ٍ ادارُ درد
 شُ ًاهِ دردٍا

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 ّذف از ارائِ درس را تیاى ًوایذ. .1
 هفَْم درد را ضرح دّذ. .2
 تؼاریف درد را تیاى ًوایذ. .3
 اّویت تررسی ٍ ادارُ درد را تیاى کٌذ. .4
 ٍاشُ ّای اختصاصی هرتَط تِ درد را تیاى ًوایذ. .5

 عاطفی:
از آى دفاع کٌترل درد  تیوار ترای داًطجَ تِ یک ارزش تثذیل ضَد ٍ 

 کٌذ.
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 .در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ

-ضٌاختی
 ػاطفی

، حل سخٌراًی
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
 آغازیي
 

 طثقِ تٌذی درد 11/7/97 2
 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 ػلت ًیاز تِ طثقِ تٌذی درد را تیاى ًوایذ. .1

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید
120 

ت در تحث ضرک
 گرٍّی

ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –طی گروهی کوچک، نمبی –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


طع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مق 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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 اًَاع طثقِ تٌذی درد را تؼریف ًوایذ. .2

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

فیلم-عکس  

3 18/7/97 
 آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی درد

 پاتَفیسیَلَشی درد

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 ػلت ًیاز تِ طثقِ تٌذی درد را تیاى ًوایذ. .1

 اًَاع طثقِ تٌذی درد را تؼریف ًوایذ. .2

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 ِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.در زهاى کالس تَجِ ت

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 راُ ّای اًتقال درد 25/7/97 4

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 .هاّیت گیرًذُ درد را تیاى کٌذ .1

 تؼریف ًوایذ.را سیستن اػصاب هحیطی ٍ هکسی  .2

ًحَُ سیٌاپس ٍ اًتقال پیام تیي ًرٍى ّای ػصثی را تؼریف  .3

 کٌذ.

هسیر ّای ػصثی اًتقال درد ٍ رضتِ ّای ػصثی را تَضیح  .4

 دّذ.

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
سص ٍ هسالِ،پر

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 راُ ّای اًتقال درد 2/8/97 5

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 سیستن ّای تؼذیل کٌٌذُ درد را تیاى کٌذ. .1

 ًظریِ ّای درد را تیاى ًوایذ. .2

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 اى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.در زه

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 راُ ّای اًتقال درد 9/8/97 6

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ. ًحَُ تثذیل درد حاد تِ هسهي .1

 هَثر تر درد را تیاى ًوایذ. ػَاهل .2

 عاطفی:

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،
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 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.
 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

 ُ گیری درداًذاز 16/8/97 7

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ. هَارد هَثر تر درد ٍ ًحَُ هؼایٌِ فیسیکی .1

 اًَاع هقیاس ًورُ دّی درد را ًام تثرد. .2

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
ٍ  هسالِ،پرسص

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 اًذازُ گیری درد 23/8/97 8

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ. ًحَُ استفادُ از اتسار ارزیاتی درد .1

 ارزیاتی صحیح درد در سٌیي هختلف را ًام تثرد. .2

 َضیح دّذ.ارزیاتی صحیح درد در سٌیي هختلف را ت .3

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 دارٍدرهاًی 30/8/97 9

 ددانشجو تتوان

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ. راُ ّای تسکیي  درد .1

 اًَاع هخذر ّا را ًام تثرد. .2

 هکاًیسن اثر هخذر ّا ٍ ػَارض را تَضیح دّذ. .3

 دارٍّای غیر هخذر در کٌترل درد را تَضیح دّذ. .4

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 دارٍدرهاًی 7/9/97 11

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ. راُ ّای تسکیي  درد .1

 اًَاع هخذر ّا را ًام تثرد. .2

 دّذ.هکاًیسن اثر هخذر ّا ٍ ػَارض را تَضیح  .3

 دارٍّای غیر هخذر در کٌترل درد را تَضیح دّذ. .4

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

یٌی،تکَ  
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 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

 دارٍدرهاًی 14/9/97 11

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ.راُ ّای تسکیي  دارٍّای تی حس کٌٌذُ هَضؼی  .1

 را تَضیح دّذ. Adjuvant , Placeboهکاًیسن دارٍّای  .2

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-یضٌاخت
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 درهاًْای هذاخلِ ای درد 21/9/97 12

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ.کلیات تلَک اػصاب هحیطی  .1

 دّذ. اًَاع رٍش ّای تجَیس داخل ٍریذی،ًَرٍلیس ٍ... را تَضیح .2

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 کٌترل درد حاد ٍ هسهي 28/9/97 13

 و تتوانددانشج

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ.رٍیکرد ّای ادارُ درد حاد  .1

 اًَاع درد حاد ضایغ ٍ درهاى آى را تَضیح دّذ. .2

 رٍش ّای تسکیي درد هسهي را تیاى ًوایذ. .3

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

حل  سخٌراًی،
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

14 5/10/97 
کٌترل درد سالوٌذاى ٍ 

 کَدکاى

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 را تیاى کٌذ.تغییرات هرتثط تا درد در سالوٌذااى  .1

 کٌترل درد سالوٌذاى را تَضیح دّذ. .2

 َدکاى را تیاى ًوایذ.ًحَُ کٌترل درد در ک .3

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالس  در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد هَرد تحث داضتِ تاضذ.

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 

 گرٍّی
ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،

 درهاى ّای غیر دارٍیی درد 12/10/97 15

 دانشجو تتواند

 شناختی: 
 تیاى کٌذ. اًَاع رٍش ّای غیر دارٍیی کٌترل درد را .1

-ضٌاختی
 ػاطفی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید
120 

ضرکت در تحث 
 گرٍّی

ای یا هرحلِ

 تکَیٌی،
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 رٍش گرها درهاًی ٍ سرها درهاًی را تَضیح دّذ. .2

 ًحَُ کار ازٍى درهاًی را تیاى ًوایذ. .3

 رٍیکرد ٍ تاثیر طة سَزًی را تَضیح دّذ. .4

 َضیح دّذ.طة فیسیکی ٍ تَاى تخطی در کٌترل درد را ت .5

ًحَُ تاثیر هَسیقی درهاًی ٍ آرٍها تراپی در کٌترل درد  را تیاى  .6

 ًوایذ.

 رٍش ّای ریلکسیطي در کٌترل درد را ضرح دّذ. .7

 تاثیر ّیپٌَتیسم ٍ رٍش اًحراف فکر در کٌترل درد را تیاى کٌذ. .8

 عاطفی:
 در هطالة هطرح ضذُ هطارکت فؼال داضتِ تاضذ.

 در زهاى کالسَرد تحث داضتِ تاضذ.در زهاى کالس تَجِ تِ هَارد ه

فیلم-عکس  

16 19/10/97 
جوغ تٌذی کلی هطالة ٍ رفغ 

 هطکل

 دانشجو تتواند
 هسائل هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را حل ًوایذ.

 ارائِ ایي ٍاحذ درسی را تِ خَتی درک کردُ تاضذ. ّذف از
 -ضٌاختی

سخٌراًی، حل 
هسالِ،پرسص ٍ 

 پاسخ

-وایت ترد

-کتاب-اسالید

فیلم-عکس  

120 
ضرکت در تحث 
گرٍّی  ٍ حل 
 هسائل دادُ ضذُ

ای یا هرحلِ

 تکَیٌی

 آزهَى پایاًی - 17
 دانشجو تتواند

 ترم را حل ًوایذ. آزهَى پایاىهسائل هختلف ارائِ ضذُ در 
 یاق در اهتحاى پایاى ترم ضرکت کٌذ.تا اًگیسُ ٍ اضت

-ضٌاختی
 ػاطفی

 120 - حل هسالِ
حل هسائل دادُ 

 ضذُ
 آزهَى پایاًی

 
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 22ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:
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 % کل نمره22 کوئیس و تکبلیف درسی 
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