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عالئن و نشبنه هبي اختالالت بب دانشجو  آشنبیی وارتقبء سطح دانش و بینش دانشجو در زهینه روند تکبهل علن رواى شنبسی و خدهبت رواى پرستبري  :هدف کلی درس

 روانی 

 
 

شوارُ 

 جلسِ

تاریخ 

 جلسِ

اّذاف هیاًی  

 )رئَس هطالة(

اّذاف ٍیژُ )تر اساس سِ حیطِ اّذاف 

آهَزشی: شٌاختی، عاطفی، رٍاى 

 حرکتی(

 طثقِ ّر حیطِ
 رٍش یاددّی

 یادگیری
 زهاى جلسِ هَاد ٍ ٍسایل آهَزشی

تکالیف 

 داًشجَ
 ارزشیاتیًحَُ

1  

تاسیخچِ 
سٍاًپشستاسی 

 ٍ
 –سٍاًپضضنی
 ًقطْای
 هختلف

 سٍاًپشستاس
 
 

 دانشجو بايد بتواند:

 حیطه شناختی:
ٍضؼيت تيواساى سٍاًی دس دٍساى    -

 هختلف سا تَصيف مٌذ.

اقذاهات اًجام ضذُ جْت پيطشفت -
 داًص سٍاى پضضنی سا تَضيح دّذ.

تاسیخچِ سٍاى پشستاسی دس جْاى   -
 دّذ.ٍ ایشاى سا ضشح 

ًقص ّای هختلف یل سٍاى   -

 شناختی،عاطفی
 سخٌشاًی

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

ًوایص متاب،هقالِ،ػنس،
فيلن،استفادُ اص ًشم افضاس 

پاٍسپَیٌت،تختِ ٍایت 
 ،هاطیلتشد،

99 
 دقيقِ

پشسص 
ٍ پاسخ 

دس حيي 
تذسیس 
ٍ جوغ 
تٌذی 

هطالة 
دس پایاى  

 مالس

آزهَى 

 ٍرٍدی

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 پشستاس سا تَضيح دّذ.

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 ًوایذ.

2  

اصَل 
تْذاضت 

سٍاى ٍ ًقص 
خاًَادُ ، 
هذسسِ ٍ 
جاهؼِ دس 

 تاهيي

تْذاضت 
سٍاى ٍ اًَاع 

 پيطگيشی
 

 دانشجو بايد قادر باشد:

 ه شناختی:حیط

تؼشیف تْذاضت سٍاًی اص      -
 دیذگاُ ّای هختلف سا ضشح دّذ.

اّذاف تْذاضت سٍاًی دس      -
سطَح هختلف پيطگيشی ضشح 

 دّذ.

اّويت خاًَادُ؛ هذسسِ ٍ     -
جاهؼِ دس تاهيي تْذاضت سٍاًی 

 تَضيح دّذ.
 اصَل تْذاضت سٍاًی ساضشح دّذ. -
هؼياسّای سالهت سٍاى سا ليست  -

 .ًوایذ
ًقص پشستاس سا دس سِ سطح   -

 پيطگيشی هقایسِ ًوایذ

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق

 

 
 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 فادُ اص فلَچاستاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

 

 

 

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

آزهووووَى 

 تشخیصوووی،

آزهووووَى 

 تکَیٌی
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تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -
 ًوایذ.

3  
خصَصيات 

هحيط 
 دسهاًی

 دانشجو بايد بتواند:

 حیطه شناختی
 هحيط دسهاًی سا ضشح دّذ. -

هحيط  ػَاهل تطنيل دٌّذُ  -
 دسهاًی سا تطٌاسذ.

ًقص سٍاى پشستاس دس ایجاد؛      -
حفظ ٍ تَسؼِ هحيط دسهاًی سا 

 تَضيح دّذ.

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ 

 .ًوایذ.
 

 

 
 

 فیشناختی،عاط

 سخٌشاًی

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

آزهووووَى 

تشخیصوووی، 

آزهووووَى 

 تکَیٌی

4  

فشایٌذ 
پشستاسی دس 

پشستاسی 
 سٍاًی 

 :داًطجَ تایذ قادس تاضذ
 حيطِ ضٌاختی:

اّويت تِ ماسگيشی فشایٌذ  -
پشستاسی دس هشاقثت اص هذدجَیاى 
دچاس اختالالت سٍاًی دس پٌج سطش 

 تَضيح دّذ.

هشاحل فشایٌذ پشستاسی سا تشضوشد  -
. 

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 

 
 

 
 

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

 

 

 

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

َیٌیآزهَى تک  
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 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 ذ.اظْاس ًظش ًوای اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 .ًوایذ.

5  

اًساى ، 
ًياصّا ٍ 

تَاًوٌذی 
 ّای ٍی

 
 

 دانشجو بايد قادر باشد:

 حیطه شناختی:
اًساى سا تؼشیف ٍ صفات ٍ  -

خصَصيات آى اص دیذگاُ هختلف سا 
 ضشح دّذ.

اّويت اسضای صحيح ایي ًياصّا    -
 سا تياى مٌذ.

 اًگيضُ ٍ ًياص سا تؼشیف مٌذ.   

اٍلَیت تٌذی ًياصّا سا تش اساس 
 هاصلَ تياى مٌذ. ًظشیِ

ًقص ّش مذام اص ًياصّا  دس    -
 سالهت سٍاى اًساى سا ضشح دّذ.

ًقص سٍاى پشستاس دس اسضای     -
ًياصّای تيواساى تش حسة لضٍم سا 

 ضشح دّذ.

 حیطه عاطفی:  -
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 یذ.اظْاس ًظش ًوا اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 ًوایذ.

 
 

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

یٌیآزهَى تکَ  

 پشسص ٍ  99 ًوایص مليپ سخٌشاًی  دانشجو بايد قادر باشد: خَد ٍ   6
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هفَْم اص 
 خَد

 

 حیطه شناختی:
خَد سا تؼشیف ٍ اتؼاد آى سا   -

 تَضيح دّذ.

دس هَسد ػضت ًفس ٍ ساُ ّای    -
 استقاء  اى دس سِ سطش تَضيح دّذ.

خصَصيات افشاد تا احساس  -
اسصضوٌذی پائيي ٍ تاال سا تَصيف 

 مٌذ.

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  ا ػالقِت دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 .ًوایذ.

 
 شناختی،عاطفی

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

سخ دس پا دقيقِ

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی

7  
تٌيذگی ٍ 
 ساصگاسی

 

 دانشجو بايد قادر باشد:
 حیطه شناختی:

ػلل ایجاد مٌٌذُ استشس سا تَضيح 
 دّذ.

آثاس فيضیَلَطینی ٍ سٍاى    -
 ضٌاختی استشس سا ضشح دّذ.

يح هناًيضم ّای سٍاًی سا تَض    -
 دّذ.

ضيَُ ّای مٌاس آهذى تا     -
 استشس سا تياى ًوایذ.

 حیطه عاطفی:     
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.

 
 

 

 
 

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 حث گشٍّیت

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

 

 

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی
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تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -
 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق

تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -
        .ًوایذ.

 تحشاى  8

 دانشجو بايد قادر باشد:
 حیطه شناختی:

 تحشاى ٍ هشاحل آى سا ضشح دّذ.
 هشاحل تحشاى سا تياى مٌذ.  -

سٍضْای هذاخلِ دس تحشاى سا    -
 ضشح دّذ

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 ًوایذ.

 

 
 

 
 

 
 

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 گشٍّی تحث

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

 

 

 

 

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی

 استثاط  9

 دانشجو بايد قادر باشد:
 حیطه شناختی:

 استثاط ساتؼشیف ًوایذ.-
 اصش استثاط سا تشضوشد.ػٌ -
اّذاف استثاط سا تاّن هقایسِ  -

 ًوایذ.
اًَاع هختلف استثاط سا اص ّن  -

 تطخيص دّذ.
دس استثاط اص ضيَُ ّای غيش  -

 مالهی هٌاسة استفادُ ًوایذ.

 حیطه عاطفی:

 
 

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی
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تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -
 تَجِ داضتِ یاضذ.

تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -
 ظش ًوایذ.اظْاس ً اضتياق

تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -
 ًوایذ.

19  
استثاط 

 (1دسهاًی )

 دانشجو بايد قادر باشد:

 حیطه شناختی:
تفاٍت استثاط ٍ استثاط دسهاًی  سا   -

 تا رمش هثال تَضيح دّذ.
ػَاهل هَثش تش استثاط دسهاًی سا -

 ضشح دّذ.
اّذاف استثاط دسهاًی سا ضٌاسایی  -

 مٌذ.

هشاحل هختلف استثاط دسهاًی سا  -
 تشضوشد.

اط دسهاًی سا ًقص ٍ اّويت استث  -
دس دسهاى تيواسی ّای سٍاًی ضشح 

 دّذ.

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 ًوایذ.

 

 
 

 
 

 
 

 

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 پًوایص ملي

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

 

 

 

 

 

 

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی

11  
استثاط 
 (2دسهاًی)

 دانشجو بايد قادر باشد:
 حیطه شناختی:

 شناختی،عاطفی
 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
99 

 دقيقِ
پشسص ٍ 

پاسخ دس 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی



 

 حیذریِترتت  علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتلعهرکس هطا          
 

دس تنٌيل ّای استثاط دسهاًی سا  -
 هحاٍسات دسهاًی ضٌاسایی ًوایذ.

تَاًایی الصم تشای تشقشاسی   -  
استثاط دسهاًی هَثش تا تيواس سٍاًی سا 

 مسة مٌذ.
اص تنٌيل ّای استثاط دسهاًی  -

هتٌاسة جْت تشقشاسی استثاط تا 
هذدجَیاى داسای هطنالت سٍاًی 

 استفادُ ًوایذ. 

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 جِ داضتِ یاضذ.تَ
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 ًوایذ.

اسالیذّای تْيِ ضذُ دس  تحث گشٍّی
 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

حيي تذسیس 

وغ تٌذی ٍ ج

هطالة دس 

 پایاى  مالس

12  
سئَس 
 هطالة

 شناختی،عاطفی اّذاف سفتاسی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

ایاى  مالسپ  

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی

13  

ًطاًِ 
ضٌاسی دس 
اختالالت 

سٍاًی، 
گشفتي 

تاسیخچِ ٍ 

 دانشجو بايد قادر باشد:
 :حیطه شناختی

سٍش ّای  جوغ آٍسی اطالػات  -
الصم تشای هصاحثِ تا تيواس سٍاًی سا 

 ضشح دّذ.

ضشایط الصم تشای هصاحثِ تا     -

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

ی، آزهَى تشخیص

 آزهَى تکَیٌی



 

 حیذریِترتت  علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتلعهرکس هطا          
 

آصهَى 
ٍضؼيت 
 (1سٍاًی )

 

 س سٍاًی سا ضشح دّذ.تيوا

ًحَُ تْيِ ضشح حال اص تيواس   -
 سٍاًی سا ضشح دّذ

 اصَل هؼایٌِ ٍضؼيت سٍاًی -
  (MSE .سا ضشح دّذ ) 
آصهَى ّای تطخيصی سایج دس      -

 تخص سٍاًپضضنی سا تياى مٌذ

 :حیطه عاطفی
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
ا ت دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 .ًوایذ.

14  

ًطاًِ 
ضٌاسی دس 
اختالالت 

سٍاًی، 
گشفتي 

تاسیخچِ ٍ 
آصهَى 

ٍضؼيت 
 (2سٍاًی )

 

 دانشجو بايد قادر باشد:

 حیطه شناختی:
اًَاع اختالالت تفنشسا ضٌاسایی  -

 مٌذ.

ّزیاى ٍ اًَاع آى سا تَضيح    -
 دّذ.

احساس ٍ ادساك ٍ آضفتگی     -
 ّای هشتَط تِ آى سا ضشح دّذ.

ّيجاى ٍ آضفتگی ّای آى سا     -
 ضشح دّذ.

حافظِ؛ آضفتگی ّای حافظِ ٍ     -
ػَاهل هَثش تش حافظِ سا تَضيح 

 دّذ.

 حیطه عاطفی:

 
 

 
 

 

 
 

 
 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

 

 

 

 

 

 

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی



 

 حیذریِترتت  علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتلعهرکس هطا          
 

تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -
 تَجِ داضتِ یاضذ.

تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -
 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق

تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -
 .ًوایذ.

 

15  

ًطاًِ 
ضٌاسی دس 
اختالالت 

اًی، سٍ
گشفتي 

تاسیخچِ ٍ 
آصهَى 

ٍضؼيت 
 (3سٍاًی )

 

 دانشجو بايد قادر باشد: 

 حیطه شناختی:
استثاط هتقاتل فشایٌذ پشستاسی ٍ  -
سفتي تاسیخچِ ٍ آصهَى ٍضؼيت "

 سٍاًی سا دس پٌج سطش تَضيح دّذ.

اص یل تيواس فشضی  تاسیخچِ  -
گشفتِ ٍ پس اص اًجام آصهَى 

ٍضؼيت سٍاًی ، گضاسضی دس ایي 
 هيٌِ تْيِ ًوایذ .ص

 حیطه عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 ًوایذ.

 شناختی،عاطفی

 سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
ُ دس اسالیذّای تْيِ ضذ
 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

 

 

 

 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی
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ًقص هزّة 
الْی دس 

پيطگيشی ٍ 
دسهاى 

اختالالت 

 دانشجو بايد قادر باشد:

 حیطه شناختی:
دیذگاُ ّای هختلف صاحة     -

ی دس صهيٌِ ًقص ًظشاى سٍاى ضٌاس
هزّة الْی دس سالهت سٍاى سا تياى 

 

 
 تی،عاطفیشناخ

 سخٌشاًی

 پشسص ٍ پاسخ
 تحث گشٍّی

 ًوایص مليپ

 استفادُ اص فلَچاست
اسالیذّای تْيِ ضذُ دس 

 ًشم افضاس پاٍسپَیٌت

99 
 دقيقِ

 

پشسص ٍ 

پاسخ دس 

حيي تذسیس 

ٍ جوغ تٌذی 

 

 

 

 

 

 



 

 حیذریِترتت  علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتلعهرکس هطا          
 

 سٍاًی
 

 مٌذ.
تاثيش اػتقادات هزّثی دس    -

حيطِ سالهت سٍاًی سا تَضيح 

 عاطفی:
تِ دسس  تا ػالقِ دسٌّگام تذسیس -

 تَجِ داضتِ یاضذ.
تا  دس هَسد هَضَػات هطشح ضذُ -

 اظْاس ًظش ًوایذ. اضتياق
تا اًگيضُ تِ هطالة دسسی تَجِ  -

 .ًوایذ.
 

هطالة دس 

 پایاى  مالس

 

 

آزهَى تشخیصی، 

 آزهَى تکَیٌی

17  
جوغ تٌذی 

 هطالة

 :دانشجو بتواند

  ختی:حیطه شنا

  هطالة اسائِ ضذُ دس طَل تشم سا
 تَضيح جاهؼی تذّذ.

  ِّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا ت
 خَتی دسك مشدُ تاضذ.

 تا اًگيضُ ٍ اضتياق دس اهتحاى پایاى -
 تشم ضشمت مٌذ.

 129 ----- حل سَاالت شناختی،عاطفی
حل سَاالت 

 دادُ ضذُ

 

 آزهَى پایاًی
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