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شوارُ 

 جلغِ

تاریخ 

 جلغِ

اّذاف هیاًی  

 )رئَط هطالة(

تز اعاط عِ حیطِ اّذاف آهَسشی: شٌاختی، ػاطفی، رٍاى اّذاف ٍیضُ )

 حزکتی(

طثقِ ّز 

 حیطِ

 رٍػ یاددّی

 یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل 

 آهَسشی
 ارسشیاتیًحَُ تکالیف داًشجَ سهاى جلغِ

 آشٌایی تا علَل   1

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 عبختٕبٖ عَّٛ ، غؾب ٞغتٝ ٚ عیتٛپالعٓ را ثؾٙبعذ . .1
 خبرج ٚ داخُ عَّٛ را تؾخیص دٞذ. ٔحیط ٞبی .2
غؾب عَّٛ ٚ ٔىب٘یغٓ ٞبی ٘مُ ٚ ا٘تمابَ اس رزقاك  ٖ را ؽاز      .3

 دٞذ.

 فز قٙذ ٘مُ ٚ ا٘تمبَ ٔٛاد اس رزقك غؾب را تٛضیح دٞذ. .4

 ٔىب٘یغٓ اقدبد پتب٘غیُ اعتزاحت غؾب را تٛضیح دٞذ. .5

 ٔىب٘یغٓ اقدبد پتب٘غیُ عُٕ ثیبٖ وٙذ. .6

 ذ ٚ تٛضیح دٞذ.عبختٕبٖ پبقٝ عَّٛ عصجی را ثذا٘ .7
اعبط قٛ٘ی پتب٘غیُ عُٕ در عَّٛ عصجی ٚ اوغٖٛ ٞب را ؽاز    .8

 دٞذ.
اصَٛ ا٘تمبَ پیبْ ٞبی عصجی در عیٙبپظ ٞب ثیٗ عصت ٚ عصت ،  .9

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
زٚٞی، پبعخ ٌ

ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

آسهَى ّای 

 آغاسیي

                                                 

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


هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب  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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عصت ٚ عضّٝ ٚ ا٘تمبَ اس رزقك اوغٖٛ  را ثذا٘ذ ٚ ثٝ رٛر وبٔاُ  
 ؽز  دٞذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ؽذ.در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثب.  1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

2  

آشنننٌایی تنننا 

فیشیَلنننننَص ی 

ػضالت ٍ هکاًیغن 

 اًقثاض ػضالًی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

اختالف ٚقضٌیٟبی عبختبری در عٝ ٘ٛع اصاّی عضاّٝ را ؽاز      .1
 دٞذ.

 ٔىب٘یغٓ ا٘مجبض در عضالت لّجی را ؽز  دٞذ. .2
 عضال لّجی را تٛضیح دٞذ. ٔىب٘یغٓ ا٘مجبض .3

 ثیبٖ وٙذ.٘مؼ عضالت صبف ، تحزقه ٚ ا٘مجبض عضالت صبف را  .4
 ا٘مجبضبت اقشٚٔتزقه ٚ اقشٚتٛ٘یه، را تعزقف وٙذ. .5

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ..  1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 دٞذ. .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

3  

 آشنننٌایی تنننا

 عاختواى قلنة ٍ  

ّننذایت ًحننَُ 

 الکتزیکی قلة

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 عبختٕبٖ لّت را تٛضیح دٞذ. .1
 اعصبة خبرخی لّت را تٛضیح دٞذ. .2
 اثز قٟٛ٘ب ٚ ٞٛرٟٔٛ٘ب ثز وبر لّت را ؽز  دٞذ. .3
 ثبفت ٚقضٜ ا٘تمبَ تحزقه در لّت را تٛضیح دٞذ. .4

 حیطِ ػاطفی:

 ظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.در ٍٞٙبْ تذرق. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

ی، فیشقِٛٛص

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی
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 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

4  

آشنننٌایی تنننا 

الکتزٍکاردیَگزام 

 ٍاختالالت قلثی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

ٚواابردقٌٛزافی لّاات ٚ فعبِیاات اِىتزقىاای لّاات ؽاابُٔ اِىتز .1
 اؽتمبلٟبی  ٖ را تٛضیح دٞذ.

 ٘تٟٖٛ را تٛضیح دٞذ.ٔحٛر ٞبی اؽتمبق، ٔثّث ا  .2

ٚ  اِىتزٚوبردقٌٛزاْ  أٛاج  .3 ثازدار ِحهاٝ ای ٔحاٛر    را ثؾٙبعاذ 
 اِىتزقىی را تٛضیح دٞذ. 

  رقتٕی ٞبی راقح  لّجی ٚ دِیُ  ٖ را ثٝ اختصبر تٛضیح دٞذ. .4

 حیطِ ػاطفی:  

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 طز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.. در ٔجبحث 2ٔ
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 

ٌزٚٞی، پبعخ 
االت ثٝ عٛ

ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

5  

کلینات  آشٌایی تا 

ٍ  گزدػ خنَى  

گننزدػ خننَى  

هَیزگی  ،شزیاًی 

 ٍ ٍریذی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 

 لٛا٘یٗ فیشقىی ٌزدػ خٖٛ را تٛضیح دٞذ. .1

 .عٛأُ اقدبد وٙٙذٜ خزقبٖ خٖٛ را ؽز  دٞذ.2

 در عزٚق ٔختّف را تٛضیح دٞذ. ٖ خٛ ٌزدػ خٖٛ ؽزقب٘ی ٚ فؾبر.3

 ٌزدػ خٖٛ ٔٛقزٌی را ؽز  دٞذ..4
فؾبرٞبی اعٕٛتیه ٚ ٞیذرٚعتبتیه ٚ لبٖ٘ٛ اعتبرِیًٙ را تعزقف .5

 وٙذ.
 تٙهیٓ ثزٖٚ دٜ لّجی را تٛضیح دٞذ.  .5

6.  

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 داؽتٝ ثبؽذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعب2َ

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 

ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 

 غٝ لجُخّ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی
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 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

6  

آشٌایی تا ًحنَُ  

تٌظین جزیاى خَى 

ٍ گننزدػ خننَى 

 ریَی ٍ لٌفی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ 

 حیطِ شٌاختی:

 چٍٍٛ٘ی تٙهیٓ عصجی فؾبر خٖٛ را ؽز  دٞذ. .1
 تٙهیٓ ٞٛرٔٛ٘ی ٌزدػ خٖٛ را ؽز  دٞذ. .2

 ٌزدػ خٖٛ رقٛی ٚ ٌزدػ خٖٛ ِٙف را ؽز  دٞذ.. 3

ٖ  ٞبی ثذ٘ی تتبثیز فعبِی. 4 را  ثز عیغتٓ لّت ٚ عزٚق ٚ ٌزدػ خاٛ
 تٛضیح دٞذ.

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 

ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

7  
آشٌایی تا هکاًیک 

 تٌفظ

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 ا ؽز  دٞذ.ٔىب٘یه تٙفظ ر .1
 لبثّیت ارتدبع رقٝ ٚ لبثّیت پذقزػ رقٛی را تٛضیح دٞذ. .2
 ٘مؼ عٛرفبوتب٘ت را تعزقف وٙذ. .3
 .وبرتٙفغی را تعزقف وٙذ .4

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق . در4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 

 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

8  

تا حجن ّا آشٌایی 

ٍ ظزفیننت ّننای 

ریننَی ٍ ًحننَُ 

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 حدٓ ٚ ظزفیتٟبی رقٛی ٚ ٔٙحٙی  ٟ٘ب را ؽز  دٞذ. .1
 لٛا٘یٗ ٌبسٞب ٚ رزقمٝ ا٘تمبَ  ٟ٘ب را تٛضیح دٞذ.  .2

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 

 ٔغئّٝ حُ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی
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 ثیٗ  ِٛئَٛ ٚ خٖٛ را ؽز  دٞذ.ٌبسٞب تجبدالت  .3 تثادالت گاسّا
 ٘حٜٛ ا٘تمبَ ٌبسٞب در خٖٛ را ؽز  دٞذ. .4
 الت ٌبسٞب در ثبفت را تٛضیح دٞذ.تجبد .5

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3

 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

 خّغٝ لجُ

9  
شٌایی تا کٌتزل آ

 تٌفظ

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 .ٔزوش تٙفغی ٚ وٙتزَ عصجی  ٖ را ؽز  دٞذ .1
 وٙتزَ ٞٛرٔٛ٘ی تٙفظ را ؽز  دٞذ. .2

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 

 ُ ٔغئّٝح

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

11  

آشنننٌایی تنننا 

فیشیَلَصی ًخاع 

ٍ هخ ٍ هخچنِ ٍ  

 قشز هخ

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 ٘خبع، ٔخ ٚ ٔخچٝ را ؽز  دٞذ.فیشقِٛٛصی  .1

 لؾز حزوتی ٚ ٔغیز لؾز ٘خبعی راثؾٙبعذ.  .2

 وٙتزَ اعٕبَ حزوتی تٛعط عبلٝ ٔغش را تٛضیح دٞذ. .3

 ٔخچٝ ٚ اعٕبَ حزوتی  ٖ را ثؾٙبعذ  .4
 فیشقِٛٛصی تبالٔٛط ٚ ٞیپٛتبالٔٛط را تٛضیح دٞذ.  .5

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٞی، پبعخ ٌزٚ

ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پششکی داًشگاُ پششکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

11  

آشنننٌایی تنننا 

عنناختواى حننظ 

پیکننزی  ٍ حننظ 

 تَیایی ٍ چشایی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 ا٘ٛاع ٌیز٘ذٜ حغی ٚ ٔحزن ٞبی حغی را ثؾٙبعذ. .1

درٔٛرد تجذقُ ٔحزن حغی ثب اقٕپبِظ عصجی تٛضیح  .2

 دٞذ

 ٙذی حظ ٞبی پیىزی تٛضیح دٞذدر ٔٛرد رجمٝ ث .3

 ٔغیزٞبی ا٘تمبَ حظ دلیك ٚ غیز دلیك را ؽز  دٞذ.  .4
 را ثذا٘ذ. ثٛقبقی ٚ چؾبقی حظ ٘بتٛٔی  .5

در ٔٛرد ٔىب٘یغٓ ِٔٛىِٛی ا٘تمبَ پیبْ ثٛقبقی ٚ چؾبقی  .6
 تٛضیح دٞذ. 

 .ٔىب٘یغٓ ٔزوشی حظ چؾبقی ٚ ثٛقبقی را ؽز  دٞذ .7

 

 حیطِ ػاطفی:  .8

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

ٛسؽی ٔ ٞبی   

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

12  

آشنننٌایی تنننا 

عاختواى ٍ حنظ  

 تیٌایی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 اصَٛ فیشقىی اپتیه را ثذا٘ذ  .1

 دٞذ.  ٘بتٛٔی ٚ عّٕىزد اخشاء عبختبری ؽجىیٝ را تٛضیح  .2

 فتٛؽیٕی دقذ را تٛضیح دٞذ.  .3

 ٔىب٘یغٓ دقذ رٍ٘ی را ؽز  دٞذ.  .4

 عّٕىزد عصجی ؽجىیٝ ٚ ٔغیز ٞبی ثیٙبقی را تٛضیح دٞذ. .5

 عبسٔب٘ذٞی ٚ عّٕىزد لؾز ثیٙبقی را ثذا٘ذ.  .6

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

ِٛٛصی، فیشق

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پششکی داًشگاُ پششکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

ٚ حزوابت   رفّىظ ٞبی عصجی وٝ در تٙهیٓ ٔزدٔه چؾٓ .7
 ح دٞذ. دخبِت دار٘ذ را تٛضی چؾٓ

 

 حیطِ ػاطفی:

 ذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.در ٍٞٙبْ ت. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2

 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3

 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

13  

آشنننٌایی تنننا 

عاختواى ٍ حنظ  

 شٌَایی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذ2ٜ
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 

 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 

طز  ؽذٜ اس ٔ
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

14  

آشٌایی تا عیغتن 

لیوثیک ٍ اػصاب 

 خَد هختار 

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 عیغتٓ ِیٕجیه را ؽز  دٞذ. .1

اعٕبَ اختصبصی لغٕت ٞبی ٔختّف دعتٍبٜ ِیٕجیه را تٛضیح  .2

 دٞذ.

 قبدٌیزی ٚحبفهٝ را تٛضیح دٞذ.ٔىب٘یغٓ ِٔٛىِٛی  .3

تبالٔٛط ثٝ عٙٛاٖ  ٔزوش اصّی وٙتزَ دعاتٍبٜ ِٕیجیاه را   ٞیپٛ .4
 ثؾٙبعذ ٚ در ٔٛرد  ٖ تٛضیح دٞذ. 

 عیغتٓ اعصبة خٛدوبر را ؽز  دٞذ. .5

 رفّىظ ٞبی عصجی را ثؾٙبعذ. .6

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

کَیٌی، ت

 تشخیصی



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پششکی داًشگاُ پششکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 بحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ..ثٝ ٔج3
 ؽزوت ٚ ٕٞزاٞی ٕ٘بقذ. . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ثب اؽتیبق4

15  

آشٌایی تنا اونَل   

کلنننی ػولکنننزد 

حزکت ،  –گَارشی 

کٌتننزل ػصننثی ،  

جزینناى خننَى  ٍ  

اًتقننال ٍ هخلننَ  

 عاسی غذا 

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 اصَٛ حزوبت ِِٛٝ ٌٛارػ را تٛضیح دٞذ.  .1
 وٙتزَ عصجی عّٕىزد ٌٛارؽی را ؽز  دٞذ.  .2

 یح دٞذوٙتزَ ٞٛرٔٛ٘ی تحزن دعتٍبٜ ٌٛارػ را تٛض .3
 خزقبٖ خٖٛ ٌٛارؽی را ثذا٘ذ ٚ ؽز  دٞذ.  .4

خٛردٖ غذا، عّٕىزد حزوتی ٔعذٜ ، رٚدٜ ثبرقه ٚ وِٖٛٛ را ؽز   .5
 دٞذ.

 رفّىظ ٞبی خٛدوبر وٝ در فعبِیت رٚدٜ ای ٔٛثز ٞغتٙذ را ثذا٘ذ.  .6

 

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 روت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.. در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾب2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

16  
یی تا گَارػ آشٌا

 شیویایی

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 .ٌٛارػ ؽیٕیبقی در دٞبٖ را ثیبٖ وٙذتزؽح ثشاق ٚ .1

 تزؽح ٔعذٜ ٚ تٙهیٓ ٌٛارػ ٔعذی را ؽز  دٞذ..2
 تزؽح ِٛس إِعذٜ ٚ عُٕ ٌٛارؽی  ٖ را ؽز  دٞذ..3
 تزؽح ٚ ٌٛارػ رٚدٜ ای را ؽز  دٞذ..4

 لیك تٛضیح دٞذ.اعٕبَ وجذ ٚ ویغٝ صفزا ثٝ رٛر د.5

 خزقبٖ خٖٛ پزتبَ را تٛضیح دٞذ..6

خذة ٔٛاد غذاقی ، ٘مؼ رٚدٜ ثشري در خذة  ة ٚ اِىتزِٚیت ٞب ، .7
 .إٞیت فّٛر رٚدٜ ٚ فز قٙذ دفع را تٛضیح دٞذ

 حیطِ ػاطفی:

      



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پششکی داًشگاُ پششکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 ذ.. در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽ2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 

17  

آشنننٌایی تنننا 

آًاتَهی کلینِ ٍ  

هکاًیغننننننن 

فیلتزاعنننیَى ٍ 

 تشکیل ادرار

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

  ٘بتٛٔی وّیٝ را ؽز  دٞذ. .1

چٍٍٛ٘ی ٌزدػ خٖٛ وّیٛی، ٘فزٖٚ، فیّتزاعایٖٛ ٌّاٛٔزِٚی ٚ    .2
 ا٘ذاسٜ ٌیزی  ٖ را ؽز  دٞذ.

 یزا٘ظ پالعٕب را ؽز  دٞذ. ٔىب٘یغٓ ٞبی تٛثِٛی وّ .3

 ٔىب٘یغٓ رلیك ٚ غّیط ؽذٖ ادرار را تٛضیح دٞذ..  .4
 را ؽز  دٞذ. خٛد تٙهیٕی ٌزدػ خٖٛ وّیٝ .5
 ٔمبقغٝ تزویجبت خٖٛ ٚ ادرار را ا٘دبْ دٞذ. .6
٘حٜٛ وٙتزَ حدٓ ٔبقع خبرج عِّٛی ٚ غّهت اِىتزِٚیات ٞاب را    .7

 ؽز  دٞذ.
 ادرار را تٛضیح دٞذ.تؾىیُ  ٔىب٘یغٓ ٞبی  .8

 ػاطفی: حیطِ

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2

 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ثحث  ؽزوت در
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

18  
آشٌایی تا تٌظنین  

 تؼادل اعیذ ٍ تاس

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 اعیذ ٚ ثبس را تعزقف وٙذ. .1

 را ثذا٘ذ.  pHٔفْٟٛ  .2

یذٚس ٚ ٔىب٘یغٓ ٞابی خجزا٘ای  ٖ ٞاب را    عا٘ٛاع اِىبِٛس ٚ ا .3

 ؽز  دٞذ.
 ثبفزی خٖٛ را ؽز  دٞذ. اثزات .4
 ؽز  دٞذ. PH٘مؼ تٙفظ ٚ وّیٝ را در تٙهیٓ  .5

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

قه،وتبة، ٔبص

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پششکی داًشگاُ پششکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

 

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3
 

19  

آشٌایی تا ػولکزد 

غننذد ّیفننَفیش ، 

ّیفَتننناالهَط ، 

غننذد تیزٍئیننذ ، 

پاراتیزٍئیننننذ   

چگًَگی تٌظنین  

قٌذ خَى ٍ غنذُ  

 ی ،فَق کلیَ

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ

 حیطِ شٌاختی:

 غذٜ ٞیپٛفیش ٚ ٞٛرٟٔٛ٘ب ٔتزؽحٝ  ٖ را ثؾٙبعذ ٚ ؽز  دٞذ. .1
 راثطٝ ٞیپٛفیش ثب ٞیپٛتبالٔٛط را ؽز  دٞذ. .2

 فیشقِٛٛصی غذد تیزٚئیذ ٚ پبراتیزٚئیذ را ؽز  دٞذ. .3
 ٛرٟٔٛ٘بی ٔتزؽحٝ غذد تیزٚئیذ ٚ پبراتیزٚئیذ را تٛضیح دٞذ.ٞ  .4
 ز  دٞذ. تٙهیٓ وّغیٓ خٖٛ را ؽ .5

 عّٕىزد ِٛسإِعذٜ را ؽز  دٞذ. .6
 ٘مؼ ا٘غِٛیٗ ٚ تٙهیٓ لٙذ خٖٛ را تٛضیح دٞذ. .7
 فیشقِٛٛصی غذٜ فٛق وّیٛی را ؽز  دٞذ. .8

 

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3

 

-اختیشن
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی

21  

آشٌایی تا عنلَل  

ّننای خننًَی   

هکاًیغن  ٍ اًؼقاد 

 خَى 

 :ثبؽذ بدرل دا٘ؾدٛ

 :حیطِ شٌاختی
 .عبختٕبٖ ٌّجَٛ لزٔش را ؽز  دٞذ. 1
 . وٓ خٛ٘ی ٚ پّی عیتٕی را تعزقف وٙذ2
. ِىٛعیت ، ٌزاِ٘ٛٛعیت ٞب ٚ عیغتٓ ٔٛ٘ٛعیت ٔبوزٚفبص ٚ اِتٟبة را 3

 تٛضیح  دٞذ. 
 . ٌزٜٚ ٞبی خٛ٘ی ٚ اصَٛ ا٘تمبَ خٖٛ را ثذا٘ذ. 4

-شناختی
 عاطفی

عخٙزا٘ی، 
ٔجبحثٝ ای، 
 حُ ٔغئّٝ

ٚاقت ثزد، 

ٔبصقه،وتبة، 

 عىظ، اعالقذ

   ٔٛسؽی ٞبی

فیشقِٛٛصی، 

 ٔمبالت ٔزتجط

121 

ؽزوت در ثحث 
ٌزٚٞی، پبعخ 
ثٝ عٛاالت 
ٔطز  ؽذٜ اس 
 خّغٝ لجُ

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تشخیصی



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پششکی داًشگاُ پششکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

  . ٔىب٘یغٓ ٞٛٔٛعتبس ٚ ا٘عمبد خٖٛ ؽز  دٞذ.5
 
 

 حیطِ ػاطفی:

 در ٍٞٙبْ تذرقظ ثب اؽتیبق ثٝ درط تٛخٝ داؽتٝ ثبؽذ.. 1
 . در ٔجبحث ٔطز  ؽذٜ ٔؾبروت فعبَ داؽتٝ ثبؽذ.2
 .ثٝ ٔجبحث ثب دلت ٌٛػ دٞذ.3

 

21  
تٌذی کلنی  جوغ

 هطالة

 :ثبؽذ لبدر دا٘ؾدٛ
ثاٝ راٛر    دا٘ؾدٛ  ثتٛا٘ذ ٔطبِت اراقٝ ؽذٜ در رَٛ تازْ را  .1

 .دٞذ تٛضیح خبٔع 
 ٞذف اس اراقٝ اقٗ ٚاحذ درعی را درن وزدٜ ثبؽذ. .2
 ق در أتحبٖ پبقبٖ تزْ ؽزوت ٕ٘بقذ.ثب اٍ٘یشٜ ٚ اؽتیب .1

 

-شناختی
 عاطفی

 121  حُ ٔغئّٝ
حُ عٛاالت 
 دادٜ ؽذٜ

 آسهَى پایاًی
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