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1  
فرآیٌذ آؼٌبیی ثب 
 پرظتبری

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 .ًوبیذ تؼریف را پرظتبری فرآیٌذ 

 .دّذ ؼرح را پرظتبری فرآیٌذ اظبظی اجساء 
 تؽخیص ّبی پرظتبری ثبؼذ. اًَاع ظبخت ٍ هقبیعِ ثِ بدرق

   یوبر فرضی تذٍیي کٌذ.فرایٌذ پرظتبری را ثرای یک ث
 حیطِ ػبطفی:

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.
 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.

 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - یرتصاه

دقیقه 09  
پرسش ه پاسخ در 

 طهل کالس

 -آزمهن هرهدي

 آزمهن تکهینی

2  
تٌػ ٍ هفبّین 

 ظبزگبری
 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:

 حیطِ ؼٌبختی:
-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی
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 اظترض ٍ ظبزگبری را تَضیح دّذ هفَْم 

 .تٌػ زاّبی فیسیَلَشیک ٍ رٍاًی را ًبم ثجرد 

 آدرًبل هرکسی ثِ اظترض را ثب پبظخ-پبظخ ظوپبتیک

 .ّیپَفیسی هقبیعِ کٌذ -ّیپَتبالهَض

ظٌذرم ظبزگبری ػوَهی را ثِ ػٌَاى یک ًظریِ ی ظبزگبری ثب 

 .تَضیح دّذتٌػ ّبی فیسیَلَشیک 
تذاثیر فردی ٍ گرٍّی را کِ در کابّػ اظاترض هَحرًاذ را    

 .هؽخص کٌذ

 حیطِ ػبطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.

 ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.در هجبحج هطرح 
 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

برد،نمایش  پاسخ

 کتاب - تصاهیر

3  

اختالل در آؼٌبیی ثب 
ٌی از تصَیر رّ
 خَیؽتي

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 تصَیر رٌّی از خَد را تؼریف کٌذ.
. را B.Iهتغیرّبی هَحر در ػکط الؼول فرد ًعجت ثاِ تغییار در   

 ثیبى کٌذ
 حیطِ ػبطفی:

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.
 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.

 ٌذ.هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کدر هَرد 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی

4  
صذهبت ٍ آؼٌبیی ثب 

 التیبم ظلَلی

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 ِ ؼٌبختی:حیط

 ػَاهل ایجبد صذهِ ظلَلی را ًبم ثجرد

هکبًیعن ٍ ًقػ ّر یک از ػَاهل را در ثرٍز صذهِ ظلَلی  

 تَضیح دّذ

 را تَضیح دّذپبظخ ظلَلی ثِ صذهِ)التْبة( 

 .فرایٌذ التیبم ظلَلی را تَضیح دّذ 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی
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 حیطِ ػبطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.

 رح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.در هجبحج هط
 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

5  

هراقجت در آؼٌبیی ثب 
یْبی حبد ٍ ثیوبر
 هسهي

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 ثیوبری هسهي را تؼریف کٌذ.

       هراحل ثیوبریْبی هسهي را تَضیح دّذ. 

فرآیٌذ پرظتبری را در هراقجت از ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری هسهي  

 ثکبر گیرد.

 حیطِ ػبطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.

 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.
 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی
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ٍ  ؼَکآؼٌبیی ثب 
هراقجتْبی پرظتبری 

 آى

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 .دّذ ؼرح را آى پبتَفیسیَلَشی ؼَک ٍ

 .کٌذ هقبیعِ ّن هختلف ثب هراحل در ؼَک را ثبلیٌی ػالئن 

 .دّذ قرار ثحج هَرد را هختلف ّبی اًذام ثر ؼَک احرات 

 ٍ درهبى ػالئن، فیسیَپبتَلَشی، اتیَلَشی، ًظر از را ؼَک اًَاع 

 .ًوبیذ هقبیعِ ٍ ؼرح را هراقجت

 هراقجتْبی ػَارض ٍ اًذیکبظیَى، ؼَک ٍ در هصرفی دارٍّبی 

 .دّذ تَضیح آًْب را  هرثَطِ
 حیطِ ػبطفی:

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.
 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.

 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی

هدقیق 09کامپیهتر ه دیتا سخنرانی  -شناختی اًتظبر هی رٍد:از داًؽجَ آؼٌبیی ثب اصَل   7  آزمهن تکهینی پیش مطالعه 
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کٌترل ػفًَت در 
ثیوبرظتبى ا ًقػ 

پرظتبر در کویتِ ّبی 
 کٌترل ػفًَت

 حیطِ ؼٌبختی:

 ػفًَت، کلًَیساظیَى ٍ ثیوبری ػفًَی را تؼریف کٌذ.

 ٍظیفِ هرکس کٌترل ػفًَت را تَضیح دّذ. 

 احتیبطبت الزم ثرای کٌترل ػفًَت را ثکبر گیرد.

  اًَاع ایسٍالظیَى را تَضیح دّذ. 
ؼبیغ تریي ػفًَتْبی ثیوبرظتبًی ٍ رٍغ پیؽگیری از اًتقبل آى 

 دّذ.را ؼرح 

 حیطِ ػبطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.

 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.
 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

بحث گرهوی  عاطفی

پرسش ه 

 پاسخ

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

8  

کٌترل آؼٌبیی ثب 
ػفًَت در ثیوبرظتبى 

ا ًقػ پرظتبر در 
کویتِ ّبی کٌترل 

 ػفًَت

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 ػفًَت، کلًَیساظیَى ٍ ثیوبری ػفًَی را تؼریف کٌذ.

 ٍظیفِ هرکس کٌترل ػفًَت را تَضیح دّذ. 

 طبت الزم ثرای کٌترل ػفًَت را ثکبر گیرد.احتیب

  اًَاع ایسٍالظیَى را تَضیح دّذ. 
ؼبیغ تریي ػفًَتْبی ثیوبرظتبًی ٍ رٍغ پیؽگیری از اًتقبل آى 

 را ؼرح دّذ.

 حیطِ ػبطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.

 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.
 .ٌذهطرح ؼذُ اظْبر ًظر کدر هَرد هَضَع 

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر
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 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی
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آؼٌبیی ثب هفبّین 
ظبلوٌذی ٍ 

 ظبلوٌذؼٌبظی

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 ظبلوٌذی را تؼریف کٌذ. 
 اختالالت رایج ظبلوتذی را لیعت کٌذ.

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی
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 ًظریِ ّبی ظبلوٌذی را تَضیح دّذ 
 هذاخالت درهبًی در دارٍدرهبًی ظبلوٌذاى را لیعت کٌذ. 

 حیطِ ػبطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.

 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.
 ٌذ.ر هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر کد

 

 کتاب - تصاهیر
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ارائِ هذاخالت 
پرظتبری از پیؽگیری 

 تب تَاًجخؽی 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد: 
 حیطِ ؼٌبختی:

 پیؽگیری را تؼریف کردُ ٍ ظطَح آى را ثیبى کٌذ

 ثرای ّر یک از ظطَح پیؽگیری اقذاهبت هٌبظت را ثیبى کٌذ 

 تَاًجخؽی را تَضیح دّذ. 
آهَزؼْبی الزم ثرای ثیوبراى ًبتَاى جْت افسایػ کیفیت  

  زًذگی ؼبى را ثیبى کٌذ.
 حیطِ ػبطفی:

 تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ. در ٌّگبم
 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.

 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

ث آمادگی مباح

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی

11  
آؼٌبیی ثب هفبّین 

 هرگ ٍ هردى

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 را از ًظر کَثلرراض ثیبى کٌذ. هردىهراحل 
 ػالئن هرگ قریت الَقَع را ًبم ثجرد.

 .جْت ثیوبر در حبل احتضبر ثرًبهِ هرافجتی ثٌَیعذ
 حیطِ ػبطفی:

 ِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَج
 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.

 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر
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 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

ن تکهینیآزمه  
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تبری از هراقجتْبی پرظ
ثیوبراى هجتال ثِ 

 ظرطبى
پبتَ -هفَْم ظرطبى)

فیسیَلَشی 
 (اپیذهیَلَشی

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

ظاارطبى، اپیااذهیَلَشی، ثیَلااَشی ٍپاابتَفیسیَلَشی آى را تَضاایح 
 دٌّذ.

رٍؼْبی پیؽگیری ٍ تؽخیص زٍدرض در ظرطبى ّابی ؼابیغ را   
 ٌذ.تَضیح دّ

را تَضایح   پرظتبری از ثیوبراى هجاتال ثاِ ظارطبًْب   هراقجت ّبی 
   دّذ.

رٍغ ّبی درهبًی رایاج در ظارطبى را ثاِ ّواراُ هراقجات ّابی       
 پرظتبری هرتجط ثب آى را ؼرح دٌّذ.

 فرایٌذ پرظتبری ثرای ثیوبر فرضی هجتال ثِ ظرطبى ثٌَیعذ.
براى از فرایٌذ پرظتبری ثاِ ػٌاَاى رابررَثی در هراقجات از ثیوا     

 ظرطبًی اظتفبدُ ًوبیٌذ.
 حیطِ ػبطفی:

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.
 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.

 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

یش برد،نما

 کتاب - تصاهیر
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هفبّین 

مکانیسم )اًکَلَشی

ظرطبى زایی)فرآیٌذ 

هَلکَلی( اتیَلَشی 

هفبّین -ظرطبى

 -شًتیکی ظرطبى

(درهبى  

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

ایجبد ظرطبى  پیؽرفت(-ارتقبء  -ظِ هرحلِ  فرآیٌذ  ظلَلی)آغبز
 را ؼرح دّذ

 ػَاهل اصلی  ایجبد کٌٌذُ ظرطبى را ًبم ثجرد
 هفبّین شًتیکی ظرطبى را تَضیح دّذ

 پبتَفیسیَلَشی ٍ رًٍذ ثذخیوی را ؼرح دّذ.
 اّذاف درهبى ظرطبى را ثذاًذ

 حیطِ ػبطفی:

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

دقیقه 09  

 پیش مطالعه

آمادگی مباحث 

 جلسات قبلی

 آزمهن تکهینی



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه سشکیپ و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.
 ؼتِ ثبؼذ.در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت دا

 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک
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)رٍغ ّبی  اًکَلَشی
اًَاع  -تؽخیصی
staging) 

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 تؼییي درجِ ٍ هرحلِ پیؽرفت  تَهَر را ؼرح دّذ

 .ٍیصگی ّبی کبًعر ثذخین ٍ خَغ خین را ثیبى کٌذ 

 رٍغ ّبی تؽخیص کبًعر را ؼرح دّذ.

 حیطِ ػبطفی: ردُ ثٌذی در اًَاع ظرطبى را تَضیح دّذ.
 غ دّذ.در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَ

 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.
 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

کامپیهتر ه دیتا 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر
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)  اًکَلَشیاصَل 
ؼیوی درهبًی  -درهبى

 ٍ هراقجت ّب(

 از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:
 حیطِ ؼٌبختی:

 اًَاع درهبى در کبًعر ّب را تَضیح دّذ.

 درهبًی را تَضیح دّذ. ؼیویهراقجت ّبی ٍیصُ در 
تاابحیر دارٍ ّاابی ؼاایوی درهاابًی  ثااب تَجااِ ثااِ هراحاال ررخااِ 

 ( تَضیح دّذ.…G0-S-G1-G2ظلَلی)
در ثِ کبر ثردى  دارٍ ّبی ؼایوی درهابًی را ثارای    ًکبت ایوٌی  

 تین ظالهت ثذاًذ
 حیطِ ػبطفی: 

 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.
 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.

 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی  

بحث گرهوی 

پرسش ه 

 پاسخ

دیتا کامپیهتر ه 

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر
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دقیقه 09کامپیهتر ه دیتا سخنرانی  -شناختی از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد:) اًکَلَشیاصَل   16  آزمهن تکهینی پیش مطالعه 



 

 تربت حیدریه علوم پسشکی دانشگاه سشکیپ و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

اؼؼِ درهبًی  -درهبى
 ٍ هراقجت ّب(

 حیطِ ؼٌبختی:
   هراقجت ّبی ٍیصُ در اؼؼِ درهبًی را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػبطفی:
 در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثِ دقت گَغ دّذ.

 در هجبحج هطرح ؼذُ هؽبرکت داؼتِ ثبؼذ.
 ٌذ.در هَرد هَضَع هطرح ؼذُ اظْبر ًظر ک

بحث گرهوی  عاطفی

پرسش ه 

 پاسخ

پرهژکتهر،ماژیک 

ه هایت 

برد،نمایش 

 کتاب - تصاهیر

گی مباحث آماد

 جلسات قبلی

 اهتحبى پبیبى ترم  17

 دانشجه بتهاند 
 مسائل مختلف ارائه شده در طهل ترم را حل نماید. .1

 ودف از ارائه این هاحد درسی را به خهبی درک کرده باشد.. 2

 .با انگیزه ه اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. 3

شناختی 

 عاطفی
 121 ---- حل هعئلِ

حل هعبئل دادُ  
 ؼذُ

 آزمون پایانی
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