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 تبییي اًتظارات _هعارفِ
 ارزؼیابی تؽخیصی

هررررٍری برررر آًررراتَهی ٍ 
فیسیَلَشی چؽرن  هعایٌرِ   

اخررررتالالت  –عوررررَهی 
 اًکعاری

 

 

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:

لعوتْای هختلف ظیعتن بیٌایی ٍعولکرد اجرسای آى را  
 ؼرح دّذ .

ن بیٌایی را بیراى ٍ  ًحَُ بررظی بیوار با اختالالت ظیعت
رٍؼْای تؽخیصی رایر  در ظیعرتن بیٌرایی را تَ ری      

 دّذ.
علل،عالین ٍ رٍؼْای درهاى عیرَ  اًکعراری چؽرن را     

 بیاى کٌذ
 حیطِ عاطفی:

در ٌّگام تذریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  
 دّذ.

-ؼٌاختی
 عاطفی

ظخٌراًی  

بحث 

گرٍّی 

پرظػ ٍ 

 پاظخ

کاهپیَتر ٍ دیتا 
پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 
ٍایت برد،ًوایػ 

 کتا  - تصاٍیر

09 

 دلیمِ

آهادگی 
جْت کَئیس 
 درجلعِ بعذ

ارزؼیابی 
 آغازیي
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 در هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.
 کٌذ.در هَرد هَ َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر 
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آؼٌایی با 

 کاتاراکت 

 گلَکَم 

  اظترابیعن

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:
عریف،اًَاع،علل،پرراتَفیسیَلَ.شی ٍ ت َم را بیورراری گلَکرر

 تذابیر درهاًی ٍ جراحی در ایي بیواری را تَ ی  دّذ.
کاتاراکت، علل،اًَاع،پاتَفیسیَلَشی تظاّرات بالیٌی ٍ  

 تذابیر درهاًی در ایي بیواری را تَصیف کٌذ.
 در هَرد علل،عالین ٍ درهاًْای اظترابیعن بحث کٌذ. 

 حیطِ عاطفی:
ریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  در ٌّگام تذ

 دّذ.
 در هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.
 در هَرد هَ َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر کٌذ.

-ؼٌاختی
 عاطفی

 ظخٌراًی
 بحث گرٍّی
 پرظػ ٍ پاظخ

 

کاهپیَتر ٍ دیتا 

پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 

ٍایت برد،ًوایػ 

کتا  - تصاٍیر  

 دلیمِ 09

 پیػ هطالعِ

آهادگی 
هباحث 

 عات لبلیجل

 -آزهَى ٍرٍدی

 تؽخیصی
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اختالالت آؼٌایی با 
 ؼبکیِ 

بیواریْای التْابی ٍ 
 عفًَی چؽن 

  اٍرشاًعْای چؽن

 

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:

علل،اًَاع ٍ عالین ٍ درهاًْای هختلف کٌذگی ؼبکیِ را 
 تَ ی  دّذ

راتعریف ٍ با تَجِ بِ عالین آى را  AMDبیواری 
 ؼبکیِ افتراق دّذ ازکٌذگی

ظٌذرم چؽن خؽک را تَ ی  دادُ علل،عالین ٍ درهاى 
 آى را تَ ی  دّذ.

 اًَاع هختلف کًَصیکتیَیت را با ّوذیگر همایعِ کٌذ
اٍرشاًعْای چؽن ٍ الذاهات درهاًی در هَرد ّر کذام را 

 تَ ی  دّذ
 حیطِ عاطفی:

در ٌّگام تذریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  
 دّذ.

-ؼٌاختی
 عاطفی

 ظخٌراًی
 بحث گرٍّی
 پرظػ ٍ پاظخ

 

کاهپیَتر ٍ دیتا 

پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 

ٍایت برد،ًوایػ 

کتا  - تصاٍیر  

 دلیمِ 09

 پیػ هطالعِ

آهادگی 
هباحث 

 جلعات لبلی

 -آزهَى ٍرٍدی

 تؽخیصی
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 هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.در 
 ٌذدر هَرد هَ َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر ک
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ی ٍ فیسیَلَشی هرٍر آًاتَه
کَغ، بررظی ٍ هعایٌِ 

 ؼٌَایی کن اًَاع –گَغ 

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:

لعوتْای هختلف اًذام ؼٌَایی ٍ ًمػ ّر کذام رابیاى 
 کٌذ.

فیسیَلَشی ؼٌَایی )تبذیل اهَاج صَتی بِ صذا در هغس( 
 ٍ عولکردّای اصلی گَغ را ؼرح دّذ.

رٍؼْای بررظی ٍ هعایٌِ 
اتَظکَپی،ریٌِ،ٍبر،اٍدیَهتری ٍ...( را با ّوذیگر گَغ)

 همایعِ کٌذ.
در هَردعلل،عالین ٍدرهاى اًَاع هختلف کاّػ ؼٌَایی 

 بحث کٌذ.
 حیطِ عاطفی:

در ٌّگام تذریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  
 دّذ.

 در هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.
 در هَرد هَ َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر کٌذ.

-اختیؼٌ

 عاطفی

 ظخٌراًی
 بحث گرٍّی
 پرظػ ٍ پاظخ

 

کاهپیَتر ٍ دیتا 

پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 

ٍایت برد،ًوایػ 

کتا  - تصاٍیر  

 دلیمِ 09

 پیػ هطالعِ

آهادگی 
هباحث 

 جلعات لبلی

 -آزهَى ٍرٍدی

 تؽخیصی
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بیواریْای آؼٌایی با 
هیاًی ٍ  -گَغ خازجی

  داخلی

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:

ٍ  در هَرد علل،عالین ٍ درهاى بیواریْای گَغ خرارجی 
 بحث کٌذ. هیاًی

 اًَاع اٍتیت هیاًی را با ّوذیگر همایعِ کٌذ. 
 حیطِ عاطفی:

در ٌّگام تذریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  
 دّذ.

 در هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.
 در هَرد هَ َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر کٌذ.

-ؼٌاختی

یعاطف  

 ظخٌراًی
 بحث گرٍّی
 پرظػ ٍ پاظخ

 

کاهپیَتر ٍ دیتا 

پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 

ٍایت برد،ًوایػ 

کتا  - تصاٍیر  

 دلیمِ 09

 پیػ هطالعِ

آهادگی 
هباحث 

 جلعات لبلی

 -آزهَى ٍرٍدی

 تؽخیصی
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بیواریْای آؼٌایی با 
هیاًی ٍ  -گَغ خازجی

 داخلی

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:

 داخلری ل،عالین ٍ درهراى بیواریْرای گرَغ    در هَرد عل
 بحث کٌذ.

پاتَفیسیَلَشی،عالین ٍ درهاى بیوراری حرکرت ،هیٌیرر ٍ    
 البیرًتیت رابیاى کٌذ.

 حیطِ عاطفی:
در ٌّگام تذریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  

 دّذ.
 در هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.
 در هَرد هَ َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر کٌذ.

-اختیؼٌ

 عاطفی
 

کاهپیَتر ٍ دیتا 

پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 

ٍایت برد،ًوایػ 

کتا  - تصاٍیر  

  
 -آزهَى ٍرٍدی

 تؽخیصی
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بیواریْای حلك آؼٌایی با 

  ٍ بیٌی ٍ حٌجرُ

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:

ظاختار آًاتَهیکی ٍ عولکرد ّریک از اجساء بیٌی،حلك ٍ 
 حٌجرُ را تَ ی  دّذ.

تَلَشی,عالین ٍ الذاهات درهاًی در هَرد بیوراری  فیسیَپا
 ریٌیت را بیاى کٌذ.

 حیطِ عاطفی:
در ٌّگام تذریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  

 دّذ.
 در هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.
 در هَرد هَ َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر کٌذ.

-ؼٌاختی

 عاطفی

 ظخٌراًی
 بحث گرٍّی
 پرظػ ٍ پاظخ

 

دیتا  کاهپیَتر ٍ

پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 

ٍایت برد،ًوایػ 

کتا  - تصاٍیر  

 دلیمِ 09

 پیػ هطالعِ

آهادگی 
هباحث 

 جلعات لبلی

 -آزهَى ٍرٍدی

 تؽخیصی
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بیواریْای حلك آؼٌایی با 
 ٍ بیٌی ٍ حٌجرُ

 

 از داًؽجَ اًتظار هی رٍد:
 حیطِ ؼٌاختی:

علل،عالین ٍ درهاى پَلیپْای بیٌی ٍ اپیعتاکعی را ؼرح 
 دّذ.
تَفیسیَلَشِی ،عالین ٍ الذاهات درهراًی در هرَرد اًرَاع    پا

 ظیٌَزیت را بیاى کٌذ.

-ؼٌاختی
 عاطفی

 ظخٌراًی
 بحث گرٍّی
 پرظػ ٍ پاظخ

 

کاهپیَتر ٍ دیتا 

پرٍشکتَر،هاشیک ٍ 

ٍایت برد،ًوایػ 

کتا  - تصاٍیر  

 دلیمِ 09

 پیػ هطالعِ

آهادگی 
هباحث 

 جلعات لبلی

 -آزهَى ٍرٍدی

 تؽخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

عریف،علل،عالین ٍ درهاى بیواریْای فارًصیت،تًَعیلیت ت
 ٍالرًصیت را بیاى کٌذ.

 حیطِ عاطفی:
در ٌّگام تذریط بِ درض تَجِ داؼتِ ٍ بِ دلت گرَغ  

 دّذ.
 در هباحث هطرح ؼذُ هؽارکت داؼتِ باؼذ.

 َع هطرح ؼذُ اظْار ًظر کٌذ.در هَرد هَ 

 امتحبن پبیبن ترم  9

 ببشد: قبدر داوشجً
ارایبٍ شبدٌ در لبًر تبرم را      داوشجً  بتًاود مطبلب  
 تًضیح جبمعی بدَد.

 َدف از ارایٍ ایه ياحد درسی را درک کردٌ ببشد.
 بب اوگیسٌ ي اشتیبق در امتحبن پبیبن ترم شرکت ومبید.

 

-شىبختی
 عبلفی

 021 ----- حل مسئلٍ
حل سًاالت 
 دادٌ شدٌ

 آزمًن پبیبوی
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