
 

 حیذریِترثت  علَم پسشکی داًشگبُ پسشکی ٍ تَظعِ آهَزغ بتهرکس هطبلع          
 

 ٍرُفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       

 لگي(-تٌه–تَراکس ) 2آًاتَهی  : ًام درس
 (ًظری 5.1ٍاحد )  2 ٍاحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 پرتَشٌاسی

 

  هقطع تحصیلی داًشجَیاى:
 کارشٌاسی

 هحل برگساری: 
کالس های هعاًٍت 

 آهَزشی

  هدرس:
دکتر الٌاز 

 خرداد

 5397-98تحصیلی  دٍمًیوسال 

 
  قفسه سیٌه ، شکن ٍ لگي ٍ درک هجاٍرت آى ها با یکدیگر با آًاتَهی  ساختواى ها ٍ اجسای  داًشجَیاى  : آشٌاییهدف کلی درس

 
 

شوبرُ 

 جلعِ
 تبریخ جلعِ

اّذاف هیبًی  )رئَض 

 هطبلت(

اّذاف ٍیصُ )ثر اظبض ظِ حیطِ اّذاف آهَزشی: شٌبختی، 

 عبطفی، رٍاى حرکتی(

 حیطِ

 اّذاف

 رٍغ یبددّی

 یبدگیری

هَاد ٍ ٍظبیل 

 آهَزشی
 زهبى جلعِ

 ٍ ٍظبیف تکبلیف

 داًشجَ
 ارزشیبثیحًَُ

1  
آشننٌی با ننیاوانن  َوىا

ا ٌدیاقفسِاایٌِا

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 دّبًِ ّبي تَساوغ سا ؿشح دّذ. 
  ٍیظگی  ،ٍیظگی ّبي دًذُ تیپیه  ،اػتشًَم

 ٍیظگی ّبي هْشُ ّبي تَساػیه ،ّبي دًذُ اٍل
 سا ؿشح دّذ.

 سثبط ّبي  ،ًحَُ هفصل ؿذى دًذُ ثب هْشُ ّب
عٌبصش داخل  ٍدًذُ ّب ٍ هْشُ ّب هتصل ثِ 

 سا تَضیح دّذ. ًخبعیوبًبل 
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

ّی ٍ پبظخ گرٍ

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

 

 آزهَى آغبزیي

                                                 

 گردش علوی، آزهبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل هسئله  –گروهی کوچک، نوبیطی  –ای توانذ ضبهل: سخنرانی، هببحثهیبدگیری هی –روش یبددهی   


یب تراکوی )پبیبى یک دوره یب هقطع آهوزضی بب هذف قضبوت در هورد تسلط  نیب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبى( و آزهوى پبیبای یتواننذ به صورت آزهوى ورودی )آگبهی از سطح آهبدگی دانطجویبى( هرحلههب بر اسبس اهذاف هیآزهوى  

 دانطجویبى( برگسار گردد.
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 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

2  

آشننٌی با ننیا  نن  اا
قفسننننِااننننیٌِاٍاا

اهد یا یٌَم

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
  عضلِ  ،عضالت ایٌتشوبػتبل  ،دیبفشاگن

سا  عضالت اسوتَس اػپبیٌبٍ  تشاًؼَسع تَساػیه
 ؿشح دّذ.

  سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح عشٍق ٍ عصت ایٌتشوبػتبل
 دّذ.

 هحتَیبت  ٍ تمؼین ثٌذي هذیبػتیٌَم
سا  هذیبػتیٌَم ّبي لذاهی ٍ خلفی ٍ فَلبًی

 ؿشح دّذ.

  عشٍق ٍ اعصبة  ،آًبتَهی ٍ هجبٍسات پشیىبسدیَم
،  ػطَح ٍ وٌبسُ ّبي للت سا پشیىبسدیَم 

 تَضیح دّذ.
 حیطِ عبطفیة(  

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

 ثِ دسع تَجِ  دس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق
 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

3  

اقلبا اایخ یر آشٌی با ی
ٍا ننزٍماهٌبننزباوساا

اآئَرتی

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 آًبتَهی ثطي ساػت، دّلیض چپ ٍ ثطي چپ، 

سا  ؿبخِ ّبي عشٍلی للت ،دسیچِ ّبي للت 
 تَضیح دّذ.

  هحل ؿٌیذُ ؿذى  ٍآًبتَهی ػطحی للت
 سا ؿشح دّذ. صذاي دسیچِ ّبي للجی

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  هجبٍسات لَع  ،هجبٍسات آئَست صعَدي
هجبٍسات ٍ  ٍؿبخِ ّبي لَع آئَست  ،آئَست 

 .سا ؿشح دّذ ؿبخِ ّبي آئَست ًضٍلی
 حیطِ عبطفیة(  

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج
 داؿتِ ثبؿذ.

اآشٌی با یاایخ یرار ِا  4

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 جذاسي ٍ احـبیی سا تَضیح دّذ. پلَسا 
  ػطَح آى سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ. سیِ ّب ٍ 
 دسخت ثشًٍـی ٍ تمؼین ثٌذي تشاؿِ ٍ ثشًٍـْب 

 سا ًبم ثجشد.
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

 بم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَجِ دس ٌّگ
 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

 

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

5  

آشٌی با نیای نِاّنییاااا
تبکیلادٌّدُایاجدورا
شکناٍا    ااٍا زٍما

اٍاصفیما َورُاشکند

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
  الیِ ّبي هختلف فبػیبّبي ػطحی ٍ عومی

 ؿىن سا تَضیح دّذ.
  ؿشح دّذهَلعیت عضالت ًبحیِ ؿىن سا. 
 .آپًََسٍص عضالت سا تَضیح دّذ 
  غالف عضلِ سوتَع سا تعییي ٍ هحتَیبى آى سا

 ًبم ثجشد.
 ي آى سا هَلعیت وبًبل ایٌگَئیٌبل ٍ دیَاسُ ّب

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

 

حلِ ای یب هر

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 تَضیح دّذ.
 .عشٍق دیَاسُ ؿىن سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ 
  تَضیح دّذهَلعیت صفبق س ا. 
 ى سا تَضیح دّذ.ٍضعیت ّش عضَ ٍ صفبق آ 
 .هَلعیت هضٍ ّب سا تَضیح دّذ 
 .ػبن ثضسن ٍ ػبن وَچه سا تَضیح دّذ 
  هَلعیت اهٌتَم ّب ٍ اتصبالت آى ّب سا تَضیح

 دّذ.
 یٌگَئیٌبل سا تَضیح هحل ّبي ایجبد فتك ّبي ا

 دّذ.
 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

اآشٌی با یالَلِاگَورش  6

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 .هَلعیت هشي سا تعییي ًوبیذ 
 .لؼوت ّبي هختلف هعذُ سا تَضیح دّذ 
 ى ّب سا تَضیح دّذ.وبسدیب ٍ پیلَس ٍ هَلعیت آ 
 ٍى سا سات هعذُ ،عشٍق هعذُ ٍ ؿبخِ ّبي آهجب

 هـخص ًوبیذ.
 دئَدًَم سا ؿشح دّذ. لؼوت ّبي هختلف 
 .عشٍق دئَدًَم ٍ ؿبخِ ّبي آى سا ؿشح دّذ 
 .هَلعیت صصًَم ٍ ایلئَم سا تَضیح دّذ 
 .عشٍق صصًَم ٍ ایلئَم ًبم ثجشد 

 حیطِ عبطفیة( 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 بحثِ ایهج

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج
 داؿتِ ثبؿذ.

اآشٌی با یالَلِاگَورش  7

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 .لؼوت ّبي هختلف وَلَى سا هـخص ًوبیذ 
 .هجبٍسات ػىَم سا ًبم ثجشد 
  ػىَم سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دّذ.عشٍق خًَی 
 ى سا تَضیح دّذ.هَلعیت آپبًذیغ ٍ عشٍق آ 
  هجبٍست وَلَى ّب ٍ عشٍق خًَی وَلَى سا

 تَضیح دّذ.
 .تفبٍت سٍدُ ثبسیه ٍ سٍدُ ثضسي سا ؿشح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 ثبؿذ. داؿتِ

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

8  
آشٌی با یاغدداضنویوِاا

الَلِاگَورش

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 هجبٍسات دسن  سا هَلعیت وجذ ٍ ویؼِ صفشا ٍ

 آى ّب سٍ تَضیح دّذ.
  عشٍق تغزیِ وٌٌذُ وجذ  ٍ ویؼِ صفشا سا ًبم

 ثجشد.
 .ٍضعیت صفبق وجذ ٍ طحبل سا تَضیح دّذ 
 ى سا ؿشح دّذ.هجبسي صفشاٍي ٍ هؼیش آ 
 .هَلعیت پبًىشاع ٍ هجبٍسات آى سا ؿشح دّذ 
 ى سا تَضیح دّذ.هَلعیت طحبل ٍ هجبٍسات آ 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

 گرٍّی ٍ پبظخ

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  ثشدُ ٍ هٌـب آى عشٍق تغزیِ وٌٌذُ طحبل سا ًبم
 ّب سا روش وٌذ.

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

9  
آشننٌی با ننیا ننزٍماٍاا

او صیباشکن

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 .هَلعیت آئَست سا تَضیح دّذ 
  ؿبخِ ّبي هختلف جذا ؿذُ اص آئَست سا ًبم

 ثشدُ ٍ ؿشح دّذ.
 .هَلعیت ٍسیذ اجَف تحتبًی سا تَضیح دّذ 
 سا ًبم ثجشد. اًـعبثبت هختلف ٍسیذ اجَف 
 .ٍسیذ پَست ٍ هجبٍسات آى سا ؿشح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

خ گرٍّی ٍ پبظ

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

11  
آشٌی با نیاللینِاّنیاٍاااا

اباٍاغدُایاآدرًیللحی

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 .هَلعیت ولیِ ّب ٍ هجبٍست آى ّب سا ؿشح دّذ 
 .عشٍق ولیِ سا هـخص ٍ هٌـب آى ّب روش ًوبیذ 
 ى سا تَضیح هَلعیت حبلت ّب ٍ تٌگی ّبي آ

 دّذ.
 شًٍبل سا ثشسػی ٍ ؽ ّبي ولیِ دس همطع وثش

 ى سا تَضیح دّذ.ثخؾ ّبي هختلف آ

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

ت در ثحث شرک

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.
 

11  
آشننٌی با ننیاوانن  َوىا

ا ٌدیاٍا    الگي

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
  اػتخَاى ّیپ سا اص لحبظ جْت ٍ هَلعیت

 آًبتَهیه ثـٌبػذ.
  ،هـخصِ ّبي اػتخَاًی اص لجیل ػطَح

داى ّب ٍ... ثـٌبػذ وٌبسّب، ثشجؼتگی ، صٍائذ، ًبٍ
 ٍ تَضیح دّذ.

 .الطبس لگٌی سا تَضیح دّذ 
 .تفبٍت ّبي لگي دس دٍ جٌغ سا ؿشح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

َالش ٍ اطلط،ه

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

اآشٌی با یاًیحیِاپز ٌِ  12

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 .هَلعیت ًبحیِ پشیٌِ سا تَضیح دّذ 
  هثلث ّبي اٍسٍطًیتبل ٍ آًَسوتبل سا تَضیح

 دّذ.
 شح دّذ.فبؿیبّبي ًبحیِ پشیٌِ سا ؿ 
  ٍ ُعضالت هختلف ًبحیِ پشیٌِ سا ًبم ثشد

 تَضیح دّذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

121 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 .هَلعیت جؼن پشیٌِ سا ؿشح دّذ 
  ثي ثؼت پشیٌِ ػطحی ٍ هحتَیبت آى سا

 تَضیح دّذ.
  ثي ثؼت پشیٌِ عومی ٍ هحتَیبت آى سا تَضیح

 دّذ.
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

 ثِ دسع تَجِ  دس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق
 داؿتِ ثبؿذ.

 
 

13  

الگٌنباا اوحبی آشٌی با ی
هبنن زدادرادٍاجننٌ ا

اهذلزاٍاهًَث

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 ؿٌبختی حیطِالف( 
 .هَلعیت هثبًِ ٍ هجبٍسات هثبًِ سا ؿشح دّذ 
  عشٍق هثبًِ سا ًبم ثشدُ ٍ خًَشػبًی آى سا

 تَضیح دّذ.
 .هَلعیت ٍ هجبٍسات حبلت لگٌی سا تَضیح دّذ 
 .هضٍوَلَى ػیگوَئیذ سا ؿشح دّذ 
  عشٍق خًَی ٍ هجبٍسات ػیگوَئیذ سا ؿشح

 دّذ.
 ى سا هَلعیت سوتَم ،هجبٍسات آى ٍ خًَشػبًی آ

 ح دّذ.ؿش
 ًبل ٍ هجبٍسات آى سا تَضیح هَلیت هجشاي آ

 دّذ.
  حفشُ ایؼىؼَسوتبل ٍ هجبٍسات آى سا ؿشح

 دّذ.
 حیطِ عبطفیة( 

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

َالش ٍ اطلط،ه

 رظن تصَیر

240 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج
 داؿتِ ثبؿذ.

14  
آشننٌی با ننیادانن گیُاا

اتٌیالباهذلز

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
  ٍ ُالیِ ّبي هختلف ویؼِ ثیضِ سا ًب ثشد

 تَضیح دّذ.
  هَلعیت ثیضِ،اپیذیذین ٍ هجشاي دفشاى سا ؿشح

 دّذ.
  ٍ ُهحتَیبت طٌبة اػپشهبتیه سا ًبم ثشد

 تَضیح دّذ.
 .عشٍق ثیضِ اي سا ًبم ثجشد 
  هَلعیت غذُ پشٍػتبت ٍ هجبٍسات آى سا ؿشح

 دّذ.
  فبؿیبّبي پٌیغ ٍ عشٍق ٍ اعصبة آى سا ؿشح

 دّذ.
 حیطِ عبطفیة( 

  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت
 ثبؿذ.

  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج
 اؿتِ ثبؿذ.د

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

240 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

15  
آشننٌی با ننیادانن گیُاا

اتٌیالباهًَث

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 تَضیح دّذ. تخوذاى ّب ٍ هَلعیت آى ّب سا 
 .حفشُ تخوذاًی ٍ هَلعیت آى سا ؿشح دّذ 
  ٍ ُسثبط پْي ٍ دیگش سثبط ّبي اطشاف سا ًبم ثشد

 ؿشح دّذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

240 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

ای یب هرحلِ 

تکَیٌی 

 تشخیصی
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 .لؼوت ّبي هختلف لَلِ سحن سا تَضیح دّذ 
 .عشٍق تخوذاى سا ًبم ثجشد 
  ثخؾ ّبي هختلف سحن سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح

 دّذ.
 .هجبٍسات سحن ٍ ٍاطى سا ؿشح دّذ 
 طًیتبل سا تَضیح دّذ. ػبختبسّبي اوؼتشا 

 حیطِ عبطفیة( 
  ِدس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿت

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

16  
آشٌی با یا زٍماخنًَباا

اٍاو صیبالگي

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 حیطِ ؿٌبختیالف( 
 ى سا ؿشح عشٍق ایلیبن داخلی ٍ ؿبخِ ّبي آ

 دّذ.
 .ؿجىِ خبجی ٍ اعصبة آى سا تَضیح دّذ 
 .هؼیش اعصبة ٍ هجبٍست آى ّب سا ؿشح دّذ 

 حیطِ عبطفیة( 
 تِ دس هجبحث هطشح ؿذُ هـبسوت فعبل داؿ

 ثبؿذ.
  ِدس ٌّگبم تذسیغ ثب اؿتیبق ثِ دسع تَج

 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی

 -ظخٌراًی

 هجبحثِ ای

کتبة، عکط، 

اظالیذ، 

اطلط،هَالش ٍ 

 رظن تصَیر

240 

شرکت در ثحث 

گرٍّی ٍ پبظخ 

ثِ ظَاالت 

 هطرح شذُ

هرحلِ ای یب 

تکَیٌی 

 تشخیصی

اوه حیىاپی یىاتزم  17

 داًـجَ لبدس ثبؿذ:
 عی اص هطبلت اسائِ ؿذُ داؿتِ ثبؿذ.تَضیح جبه 
 .ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسػی سا دسن وٌذ 
  عاللِ ٍ اؿتیبق الصم جْت اهتحبى پبیبى تشم سا

 داؿتِ ثبؿذ.

 -شٌبختی

 عبطفی
 121 ..... حل هعئلِ

حل هعبئل دادُ 

 شذُ
 آزهَى پبیبًی
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