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پزستبری  بتیبب کل ییآضٌب

 بْذاضت هبدر ٍ ًَساد

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 کٌذ.  بىیرا ب پزعتبری بْذاؽت هبدر ٍ ًَساد فَْمه -1

. ذیًوب بىیرا ب هبدراى ٍ ًَساداىبْذاؽت  اّذاف پزعتبری-2  

را ؽزح دّذ. هبدر ٍ ًَساداىًظبم ارائِ خذهبت بْذاؽت -3  

.ذیًوب بىیرا ب هبدر ٍ ًَسادپزعتبر بْذاؽت  ًقؼ-4  

ؽبخص ّبی بْذاؽتی هْن ًظبم عالهت هبدراى ٍ ًَساداى -5

 را تَضیح دّذ.

اعتبًذاردّبی هزاقبت در بْذاؽت هبدر ٍ ًَساداى ٍ هغبئل  -6

 ٍ چبلؾْبی اخالقی ٍ قبًًَی اًزا بیبى کٌذ.

هذّبی ٍ تبثیز اى بز بْذاؽت هبدراى  هالحظبت فزٌّگی ٍ -7

.را ؽزح دّذ ٍ ًَساداى  
تغییزات رٍاًی دٍراى ببرداری،تکبهل ٍظبیف پذری ٍ -8

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

 آسهَى ٍرٍدی
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 هبدری، ٍالذی  را تَضیح دّذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

2  

 

 

 

 

 بى،سالهت سًآضٌبیی بب 

 بلَغ ٍ قبعذگی 

 الف:حیطِ ضٌبختی:
 بیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:داًطجَ ب

 هفَْم عالهتی را بیبى کٌذ.-1

 ًظز اعالم در هَرد عالهت سًبى را ؽزح دّذ-2

دّذ حیرا تَض ًَجَاًی ٍ بلَؽدٍرُ  کیَلَصیشیف زاتییتغ-3  

ػَاهل هَثز بز ؽزٍع اٍلیي قبػذشی را بیبى کٌذ -4  

.اًَاع اختالالت عیکل قبػذشی را تؼزیف کٌذ-5  

ایج ٍ هزاقبت ّبی پزعتبری هزتبط بب اًَاع درهبى ّبی ر-6

.اختالالت عیکل قبػذشی را بیبى ًوبیذ  
 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –ٌزاًی سخ

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
پَیٌت، ًوبیص 

 فیلن آهَسضی

 سبعت 2
آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

ارسضیببی 

 تکَیٌی 
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 الف:حیطِ ضٌبختی:

 پبیبى کالس: داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در
 .دّذ حیدر سًبى را تَض ببرٍریدٍرُ  کیَلَصیشیف زاتییتغ -1

تغییزات فیشیَلَصیک دٍرُ قبل اس یبئغگی در سًبى را -8-2

 تَضیح دّذ.

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

م افشار پبٍر ًز

 سبعت 2

 پزسص ٍ پبسخ

کَئیش در 
 جلسِ آیٌذُ

ارسضیببی 
 تکَیٌی
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دٍرُ ببرٍری ٍ آضٌبیی بب 

یبئسگی، عَارض ٍ 

 هذاخالت پزستبری

تغییزات فیشیَلَصیک دٍرُ یبئغگی در سًبى را تَضیح -9-2

 دّذ.

هذاخالت پزعتبری در ایي دٍرُ را بزاعبط تؾخیص -11-2
 ّذ.ّبی پزعتبری ؽزح د

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1
 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

پَیٌت، عکس 
 ّبی آهَسضی
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 – یآًبتَهآضٌبیی بب 

 ذیدستگبُ تَل یَلَصیشفی

  هثل

 الف:حیطِ ضٌبختی:
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

 دّذ.آًبتَهی اًذام ّبی تٌبعلی خبرجی را تَضیح -1
آًههبتَهی اًههذام ّههبی تٌبعههلی داخلههی ٍ عههبختوبى ّههبی  -2

 ًگْذارًذُ را تَضیح دّذ.
 بلَؽ ٍ تغییزات دٍراى بلَؽ را بیبى کٌذ.-3
عیکل تٌبعلی سى ٍ تبثیزات َّرهَى ّب را بهز آى تَضهیح   -4

 دّذ.
عٌذرم پیؼ اس قبػذشی، ػالئن ٍ ًؾبًِ ّهب ٍ درههبى ّهبی    -5

 آى را تَضیح دّذ.
بک، هٌَرُ ٍ خًَزیشی ّبی غیزطبیؼی رحوی قبػذشی دردً-6

 را تَضیح دّذ.
یبئغگی،دٍرُ پیؼ اس یبئغهگی ٍ تهذابیز پزعهتبری در ایهي     -7

 دٍراى را بیبى کٌذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

ارسضیببی 
 تکَیٌی
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 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.. در هَرد 3
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لقبح، رضذ ٍ آضٌبیی بب 

 يیتکبهل جٌ

 
 
 
 
 

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 بدر ببضذ در پبیبى کالس:داًطجَ ببیذ ق
بلَؽ تخوک ٍ اعپزم،اًتقبل آًْهب بهِ لَلهِ رحهن ٍ لقهبح را      -1

 تَضیح دّذ.
 تقغیوبت تخن ٍ الًِ ششیٌی آى را در رحن تَضیح دّذ.-2
 دٍرُ ّبی رؽذ ٍ تکبهل جٌیي را تَضیح دّذ.-3
بٌهذًبف،پزدُ ّهبی جٌیٌههی ٍ چگهًَگی تؾهکیل آى ّههب را     -4

 تَضیح دّذ.
 ک ٍ اػوبل آى را تَضیح دّذ.هبیغ آهٌیَتی -5
چگًَگی تکَیي ٍ تکبهل جفت، جفت کبهل ٍ اػوبل جفت -6

 را تَضیح دّذ.
 شزدػ خَى جٌیي ٍ ٍیضشی ّبی آى را بیبى کٌذ.-7

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2
آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

ارسضیببی 

 تکَیٌی
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 ٌبختی:الف:حیطِ ض
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

 ٍاصُ ّب ٍ اختصبرات هبهبیی را تَضیح دّذ.-1
ػالئهن ٍ ًؾههبًِ ّههبی حذعی(فزضهیم، احتوههبلی ٍ قطؼههی   -2

 حبهلگی را بیبى کٌذ.
 رٍػ ّبی تؼییي عي حبهلگی را تَضیح دّذ.-3
رٍػ ّبی هحبعبِ ی تهبری  احتوهبلی سایوهبى را تَضهیح     -4

 دّذ.

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 –یت بزد ٍا

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2
آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

ارسضیببی 

 تکَیٌی
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ٍ  یببردارآضٌبیی بب 

 بذى کیَلَصیشیف زاتییتغ

 

 فیشیَلَصیک دٍراى ببرداری را تَضیح دّذ. تغییزات-5

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1
 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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 زاتییضٌبخت تغآضٌبیی بب 

ٍ  یدر دٍراى ببردار یرٍاً

 وبىیبعذ اس سا

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
دّذ. حیرا تَضقؼ ٍالذی ً -1  

غییزات رٍاًی ٍ احغبعی هبدر در دٍراى ببرداری ٍ پظ اس ت -2

 تَلذ را بیبى کٌذ.

ًقؼ ّبی حوبیتی در ببرداری را تَضیح دّذ. -3  

ًظز اعالم ًغبت بِ ًقؼ هبدر در خبًَادُ را تَضیح دّذ. -4  

ٍاکٌؼ ّبی رٍاًؾٌبختی پذر ًغبت بِ حبهلگی را تَضیح  -5

 دّذ

زح دّذپذر ؽذى ٍ هزاحل رٍاًی اى را ؽ -6  

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
 

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
پَیٌت، عکس 

ٍ فیلن 
 آهَسضی

 سبعت 2
آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

ارسضیببی 

 تکَیٌی
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 الف:حیطِ ضٌبختی:
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

در هَرد ارسیهببی عهالهت ههبدر در بهبرداری ؽهبهل ؽهزح       -1

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 
 جلسِ بعذ،

ارسضیببی 

 تکَیٌی
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هزاقبت ّبی آضٌبیی بب 

 دٍراى ببرداری

بت ّهبی هؼوهَل تَضهیح    حبل،هؼبیٌِ اٍلیِ، آسهبیؾبت ٍ هالق
 دّذ.
 ایوي عبسی ٍ ٍاکغیٌبعیَى را در ببرداری تَضیح دّذ.-2
آهَسػ ّبی السم در هَرد ػالئن ّؾذار دٌّذُ ٍ خطزًبک -3

 در ببرداری،تزاتَصى ّب ٍ هزاقبت اس خَد را بیبى کٌذ.
ًههبراحتی ّههبی جشئههی دٍراى بههبرداری ٍ تههذابیز پزعههتبری -4

 هزبَط بِ آًْب را تَضیح دّذ.
 در هَرد تغذیِ ٍ هَاد هغذی السم در ببرداری تَضیح دّذ.-5
 ٍرسػ ّبی دٍراى ببرداری را بیبى کٌذ.-6

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

هببحث 
 گزٍّی

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة
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 ارسیببی سالهت جٌیي

 
 
 
 
 

 :الف:حیطِ ضٌبختی
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

 حزکت جٌیي تَعط هبدر را تَضیح دّذ. چگًَگی ارسیببی-1
هبًیتَریٌگ داخلی ٍ خهبرجی جٌهیي، ٍیضشهی ّهب، ههَارد      -2

 اعتفبدُ ٍ ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.
تغههت بههذٍى اعههتزط،ًوَدار بیَفیشیکی،تغههت اعههتزط   -3

اًقببض را اس ًظز ٍیضشی ّب، هَارد اعهتفبدُ، ًتهبیج ٍ ػهَارض    
 تَضیح دّذ.

 اعتفبدُ اس آى را بیبى کٌذ. عًََشزافی،رٍػ ّب ٍ هَارد-4
آهٌیَعٌتش،هَارد اعتفبدُ، رٍػ اًجهبم، ػهَارض ٍ هزاقبهت    -5

 ّبی پزعتبری قبل ٍ بؼذ اس آى را تَضیح دّذ.
در هَرد ًوًَِ بزداری اس پزسّبی کَریًَی،ًوًَهِ شیهزی اس   -6

خَى بٌذ ًبف، ًوًَِ شیزی اس خَى پَعت عز جٌهیي، پهبلظ   

 
 

 
-ضٌبختی

 عبطفی

 سخٌزاًی،

 پزسص ٍ

 بحث پبسخ،

گزٍّی، 

گزٍّی 
کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت بزد

 هبصیک

ٍیذئَ 
 پزٍصکتَر

کتبة،جشٍُ 
 آهَسضی،

ًزم افشار 
Power 
point 

 دقیقِ 021
آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

بی ارسضیب

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

َپی،آهٌیَشزافی ٍ اکغهههی هتزی،آهٌیَعهههکَپی ٍ فتَعهههک   
در حههبهلگی، هههَارد اعههتفبدُ، ػههَارض ٍ  MRIفتههَشزافی ٍ 

 ٍیضشی ّبی آًْب تَضیح دّذ.
آسهبیؾبت خَى ٍ ادرار را در حبهلگی بزای بزرعی عهالهت  -7

 جٌیي تَضیح دّذ.

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1
 دّذ.
 طزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.. در هببحث ه2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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ٍ هطبٍرُ  کیصًتآضٌبیی بب 

 کیصًت

 
 
 

 الف:حیطِ ضٌبختی:
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

 اّویت صًتیک را در بْذاؽت هبدراى ٍ ًَساداى بیبى کٌذ.-1
 الگَّبی اًتقبل صفبت ارثی را تَضیح دّذ.-2
اختالالت تک صًهی ٍ چٌهذصًی،اختالالت کزٍههَسٍم ّهبی     -3
 تَسٍهی ٍ جٌغی را تَضیح دّذ.ا
 تزاتَلَصی،اصَل تزاتَلَصی ٍ تزاتَصى ّب را تَضیح دّذ.-4
هؾههبٍرُ صًتیک،اّههذاف، اًذیکبعههیَى ّههب ٍ هزاحههل آى را  -5

 تَضیح دّذ.
رٍػ ّبی تؾخیص اختالالت صًتیکی جٌیي را در ببرداری -6

 بیبى کٌذ.

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1
 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 
 جلسِ بعذ،

هیبى  آسهَى 

 تزم



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
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عَاهل هَثز بز آضٌبیی بب 

 سایوبى طبیعی

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
آًبتَهی لگي  ؽبهل اعهتخَاى ّب،هفبصهل ٍ ػتهالت کهف     -1

 لگي را تَضیح دحذ.
تقغیوبت لگي،فتبّب ٍ قطزّبی لگي حقیقی،اًهَاع لگهي ٍ   -2
 ػ ّبی لگي عٌجی را بیبى کٌذ.رٍ
آًبتَهی عز جٌیي ؽبهل اعهتخَاى ّهب، درسّهب،هالا ّهب ٍ     -3

 قطزّبی جوجوِ جٌیي را تَضیح دّذ.
حبلت، قزار، ًوبیؼ، ٍضؼیت ٍ ایغتگبُ جٌهیي را در کبًهبل   -4

 سایوبى تَضیح دّذ.
رٍػ ّبی تؾخیص ؽزایط ٍ هَقؼیهت جٌهیي را در رحهن    -5

 هبدر تَضیح دّذ.

 فی:ة: حیطِ عبط

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 یٌت. کتبةپَ

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 
 جلسِ بعذ،

 کَئیش
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 سایوبى طبیعی ٍآضٌبیی بب 

 آىتئَری ّبی  

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 سایوبى طبیؼی ٍ ػَاهل هَثز بز آى را تَضیح دّذ.-1
 تئَری ّبی ؽزٍع سایوبى را ؽزح دّذ.-2
سایوبى ٍ ػالئن ؽزٍع سایوهبى  ػالئن هقذهبتی قبل اس ؽزٍع -3

 را بیبى کٌذ.
هزاحل سایوبى طبیؼی،فیشیَلَصی، هذاخالت ٍ هزاقبت ّبی -4

 ّز هزحلِ را تَضیح دّذ.
 هکبًیغن سایوبى طبیؼی را بیبى کٌذ.-5

 

ضٌبختی 

 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

 

ارسضیببی 

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1
 دّذ.
 ؾبرکت داؽتِ ببؽذ.. در هببحث هطزح ؽذُ ه2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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کبّص  یرٍش ّبآضٌبیی بب 

 یدر ط ییرٍدا زیدرد غ

 بزیل

 الف:حیطِ ضٌبختی:
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

 ػلل درد سایوبى ٍ اثزات سیبى آٍر آى را بیبى کٌذ.-1
رٍػ ّبی غیز دارٍیی کبّؼ درد سایوبى،هشایب ٍ هؼبیه  ٍ  -2

 هکبًیغن آًْب را تَضیح دّذ.
 تغکیي ٍ بی حغی عیغتویک را ؽزح دّذ.-3
4- َ ضهههههؼی،هشایب،هؼبی  ٍ رٍػ ّههههبی بهههههی حغهههههی ه

 کٌتزاًذیکبعیَى ّبی آًْب را تَضیح دّذ.

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1
 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

 
ضٌبختی 

 عبطفی -

 

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

خ ٍ پبس
هببحث 

 گزٍّی

 
 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 

 سبعت 2

آهبدگی جْت 
کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

 
ارسضیببی 

 تکَیٌی
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کبّص  یرٍش ّبآضٌبیی بب 

ٍ  بزیل یدر ط ییدرد دارٍ

در  یَْضیٍ ب یحسیب

 وبىیٍ سا یببردار

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 الس:داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى ک
رٍػ ّهبی دارٍیههی کهبّؼ درد سایوبى،هشایههب ٍ هؼبیهه  ٍ    -1

 هکبًیغن آًْب را تَضیح دّذ.
 تغکیي ٍ بی حغی عیغتویک را ؽزح دّذ.-3

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 

ضٌبختی 
 عبطفی -

 

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 

 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 
 جلسِ بعذ،

 

ارسضیببی 
 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 ع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.. در هَرد هَض3َ
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 َمیدٍراى پَرپزآضٌبیی بب 

 آى زاتییٍ تغ

 الف:حیطِ ضٌبختی:
 بدر ببضذ در پبیبى کالس:داًطجَ ببیذ ق

 تغییزات فیشیَلَصیک دٍرُ ی پظ اس سایوبى را ؽزح دّذ.-1
هزاقبت ّبی پزعتبری دٍرُ ی پهظ اس سایوهبى را تَضهیح    -2

 دّذ.
 ٍرسػ ّبی پظ اس سایوبى را بیبى کٌذ.-3
تغییزات رٍحی رٍاًهی دٍرُ ی پهظ اس سایوهبى را تَضهیح     -4

 دّذ.
احکبم ؽزػی هزبهَط بهِ   ًظز اعالم را ًغبت بِ بْذاؽت ٍ -5

 دٍرُ ی پظ اس سایوبى بیبى کٌذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

 
ضٌبختی 

 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
بحث هب

 گزٍّی

 
 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 

 سبعت 2

آهبدگی جْت 
کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

 
ارسضیببی 

 تکَیٌی

 ًَساد طبیعیآضٌبیی بب   17

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 فیشیَلَصی ًَساد طبیؼی را ؽزح دّذ.-1
اد در اتهب  سایوهبى ٍ اتههب    هزاقبهت ّهبی پزعهتبری اس ًهَس    -2

 ًَساداى را تَضیح دّذ.
آهَسػ ّبی السم بِ ههبدر ٍ خهبًَادُ در ههَرد هزاقبهت اس     -3

 ًَساد را بیبى کٌذ.
 هؼبیٌِ فیشیکی ًَساد را ؽزح دّذ.-4
 رفلکظ ّبی ًَساد طبیؼی را تَضیح دّذ.-5

 

ضٌبختی 

 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

 

ارسضیببی 

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

بهِ دقهت شهَػ     . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ 1ٍ
 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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هزاقبت آضٌبیی بب  هفبّین 

 در هٌشل

 الف:حیطِ ضٌبختی:
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

اهَسػ ّبی السم جْت ارتقب ارتببط ػبطفی هبدر ٍ ًَساد ٍ  -1

 خبًَادُ را بیبى کٌذ

آهَسػ هزاقبت ّبی السم در هٌشل  ٍ ًحَُ بزخَرد بب -2

 .سػ دّذهؾکالت دٍرُ ًَسادی را بِ خبًَادُ اهَ
 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ    1

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

 

ضٌبختی 
 عبطفی -

 

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –َر پزٍصکت

ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

آهبدگی جْت 

کَئیش در 
 جلسِ بعذ،

 

ارسضیببی 
 تکَیٌی

 تغذیِ ًَسادآضٌبیی بب   19

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی پغهتبى ٍ فیشیَلهَصی تزؽهح ؽهیز را     -1

 تَضیح دّذ.
 هؾخصبت ؽیز هبدر را بیبى کٌذ.-2
 ز هبدر را ؽزح دّذ.هشایبی ؽی-3
ؽیزدّی،ٍضؼیت ّب ٍ ػَاهل ههَثز بهز ؽهیزدّی ٍ ههَارد     -4

 هٌغ ؽیزدّی را تَضیح دّذ.
 رٍػ ّبی ًگْذاری ؽیز هبدر را بیبى کٌذ.-5

 
ضٌبختی 

 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

آهبدگی جْت 
کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

 
سضیببی ار

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 هؾکالت ؽبیغ پغتبى را در سهبى ؽیزدّی بیبى کٌذ.-6
 تغذیِ هصٌَػی را ؽزح دّذ.-7

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ     . در ٌّگبم تذریظ ب1ِ

 دّذ.
 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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بْذاضت ٍ تٌظین آضٌبیی بب 

 خبًَادُ

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
در هَرد تبریخچِ،تؼزیف،اّویت،اّهذاف ٍ اعهتزاتضی ّهبی    -1

 تٌظین خبًَادُ در ایزاى ٍ جْبى تَضیح دّذ.
ذُ ًظز اعالم را ًغبت بِ تَلیذهثل ٍ رٍػ ّبی تبییهذ ؽه  -2

 پیؾگیزی اس ببرداری در اعالم بیبى کٌذ.
رٍػ ّبی طبیؼی پیؾگیزی اس بهبرداری ٍ اثزبخؾهی،هشایب،   -3

 هؼبی  ٍ ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.
رٍػ ّبی اٍرصاًغی پیؾگیزی اس ببرداری ٍ اثزبخؾهی،هشایب  -4

 ٍ هؼبی ،ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.
رٍػ ّهههههبی هَقهههههت پیؾهههههگیزی اس بهههههبرداری ٍ   -5

 ،هشایب،هؼبی  ٍ ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.اثزبخؾی
رٍػ ّبی دائوی پیؾگیزی اس ببرداری ٍ اثزبخؾهی، هشایهب،   -6

 هؼبی  ٍ ػَارض آًْب را بیبى کٌذ.
رٍػ ّبی ًَیي پیؾگیزی اس بهبرداری ٍ اثزبخؾهی، هشایهب،    -7

 هؼبی  ٍ ػَارض آًْب را ؽزح دّذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
درط تَجِ داؽتِ ٍ بهِ دقهت شهَػ     . در ٌّگبم تذریظ ب1ِ

 دّذ.

 
ضٌبختی 

 عبطفی -

 

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 
 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 

 سبعت 2

آهبدگی جْت 
کَئیش در 

 جلسِ بعذ،

 
سضیببی ار

 تکَیٌی



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 . در هببحث هطزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هطزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

21   امتحان پایان ترم 

 داًؾجَ بتَاًذ 
 هغبئل هختلف ارائِ ؽذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ. .1
ِ ایي ٍاحذ درعی را بِ خَبی درک کزدُ ّذف اس ارائ .2

 ببؽذ.
 بب اًگیشُ ٍ اؽتیب  در اهتحبى پبیبى تزم ؽزکت کٌذ. .3

 
 
-ؽٌبختی
 ػبطفی

 ---- ---  حل هغئلِ
حل هغبئل دادُ 

 ؽذُ
 آسهَى پبیبًی
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