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 بتیبب کل ییآضٌب

بْذاضت پزستبری 

 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. ر ٍ ًَساداىًظبم ارائِ خذهبت بْذاؽت هبد-3  

.ذیًوب بىیرا ب هبدر ٍ ًَسادپزعتبر بْذاؽت  ًقؼ-4  

ؽبخص ّبی بْذاؽتی هْن ًظبم عالهت هبدراى ٍ ًَساداى را -5

 تَضیح دّذ.

اعتبًذاردّبی هزاقبت در بْذاؽت هبدر ٍ ًَساداى ٍ هغبئل ٍ  -6

 چبلؾْبی اخالقی ٍ قبًًَی اًزا بیبى کٌذ.

ّبی ٍ تبثیز اى بز بْذاؽت هبدراى ٍ هالحظبت فزٌّگی ٍ هذ -7

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

 ٍالذی  را تَضیح دّذ.

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 
 -کالس

 ارائِ کالسی،

 آسهَى ٍرٍدی
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 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.. 3
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 سالهت سًبى،

بلَغ ٍ قبعذگی   

 ِ ضٌبختی:الف:حیط

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 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 قبػذگی را بیبى کٌذ -4  

.کٌذاًَاع اختالالت عیکل قبػذگی را تؼزیف -5  

درهبى ّبی رایج ٍ هزاقبت ّبی پزعتبری هزتبظ بب اًَاع -6

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

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
پَیٌت، ًوبیص 

 فیلن آهَسضی

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

ارسضیببی 
 تکَیٌی 
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 یطِ ضٌبختی:الف:ح
 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:

 .دّذ حیدر سًبى را تَض ببرٍریدٍرُ  کیَلَصیشیف زاتییتغ -1

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

 دّذ.

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

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 –بزد  ٍایت

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

پَیٌت، عکس 

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

ارسضیببی 

 تکَیٌی
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دٍرُ ببرٍری ٍ 

یبئسگی، عَارض ٍ 

 هذاخالت پزستبری

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

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

 ّبی آهَسضی
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 یَلَصیشفی – یآًبتَه

  هثل ذیدستگبُ تَل

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 اًذام ّبی تٌبعلی خبرجی را تَضیح دّذ. آًبتَهی-1
آًبتَهی اًذام ّبی تٌبعلی داخلی ٍ عبختوبى ّابی ًگْذارًاذُ   -2

 را تَضیح دّذ.
 بلَؽ ٍ تغییزات دٍراى بلَؽ را بیبى کٌذ.-3
 عیکل تٌبعلی سى ٍ تبثیزات َّرهَى ّب را بز آى تَضیح دّذ.-4
بی آى را عٌذرم پیؼ اس قبػذگی، ػالئن ٍ ًؾبًِ ّب ٍ درهبى ّا -5

 تَضیح دّذ.
قبػذگی دردًبک، هٌَرُ ٍ خًَزیشی ّبی غیزعبیؼای رحوای را   -6

 تَضیح دّذ.
یبئغگی،دٍرُ پیؼ اس یبئغگی ٍ تذابیز پزعتبری در ایاي دٍراى  -7

 را بیبى کٌذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 ذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.. در هببحث هغزح ؽ2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

ارسضیببی 
 تکَیٌی
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 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
بلَؽ تخوک ٍ اعپزم،اًتقبل آًْب بِ لَلِ رحن ٍ لقبح را تَضایح  -1

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 سبعت 2
پزسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 
 -کالس

رسضیببی ا
 تکَیٌی
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رضذ ٍ تکبهل لقبح، 

يیجٌ  

 
 
 
 
 

 دّذ.
 تقغیوبت تخن ٍ الًِ گشیٌی آى را در رحن تَضیح دّذ.-2
 دٍرُ ّبی رؽذ ٍ تکبهل جٌیي را تَضیح دّذ.-3
ی ٍ چگًَگی تؾکیل آى ّاب را تَضایح   بٌذًبف،پزدُ ّبی جٌیٌ-4

 دّذ.
 هبیغ آهٌیَتیک ٍ اػوبل آى را تَضیح دّذ. -5
چگًَگی تکَیي ٍ تکبهل جفت، جفت کبهل ٍ اػوابل جفات را   -6

 تَضیح دّذ.
 گزدػ خَى جٌیي ٍ ٍیضگی ّبی آى را بیبى کٌذ.-7

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 قت گَػ دّذ.. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ د1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

هببحث 
 گزٍّی

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 ارائِ کالسی،
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 زاتییٍ تغ یببردار

بذى کیَلَصیشیف  

 

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 ٍاصُ ّب ٍ اختصبرات هبهبیی را تَضیح دّذ.-1
ػالئن ٍ ًؾبًِ ّبی حذعی)فزضی(، احتوبلی ٍ قغؼی حابهلگی  -2

 را بیبى کٌذ.
 یح دّذ.رٍػ ّبی تؼییي عي حبهلگی را تَض-3
 رٍػ ّبی هحبعبِ ی تبریخ احتوبلی سایوبى را تَضیح دّذ.-4
 تغییزات فیشیَلَصیک دٍراى ببرداری را تَضیح دّذ.-5

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 ذُ اظْبر ًظز کٌذ.. در هَرد هَضَع هغزح ؽ3

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

ارسضیببی 

 تکَیٌی

ارسضیببی پزسص ٍ پبسخ  سبعت 2 –ٍایت بزد  –سخٌزاًی ضٌبختی  الف:حیطِ ضٌبختی:   7
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 زاتییضٌبخت تغ

در دٍراى  یرٍاً

ٍ بعذ اس  یببردار

وبىیسا  

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

تغییزات رٍاًی ٍ احغبعی هبدر در دٍراى ببرداری ٍ پظ اس  -2

 تَلذ را بیبى کٌذ.

 حوبیتی در ببرداری را تَضیح دّذ ًقؼ ّبی -3

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

ٍاکٌؼ ّبی رٍاًؾٌبختی پذر ًغبت بِ حبهلگی را تَضیح  -5

 دّذ

پذر ؽذى ٍ هزاحل رٍاًی اى را ؽزح دّذ -6  

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 ذ.. در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز ک3ٌ

پزسص ٍ  عبطفی -
پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
پَیٌت، عکس 

ٍ فیلن 
 آهَسضی

در اًتْبی 
 -کالس

 ارائِ کالسی،

 تکَیٌی
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هزاقبت ّبی دٍراى 

 ببرداری

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 قبدر ببضذ در پبیبى کالس:داًطجَ ببیذ 
در هااَرد ارسیااببی عااالهت هاابدر در باابرداری ؽاابهل ؽاازح    -1

 حبل،هؼبیٌِ اٍلیِ، آسهبیؾبت ٍ هالقبت ّبی هؼوَل تَضیح دّذ.
 ایوي عبسی ٍ ٍاکغیٌبعیَى را در ببرداری تَضیح دّذ.-2
آهَسػ ّبی السم در هَرد ػالئن ّؾذار دٌّذُ ٍ خغزًابک در  -3

 ٍ هزاقبت اس خَد را بیبى کٌذ.ببرداری،تزاتَصى ّب 
ًبراحتی ّبی جشئی دٍراى ببرداری ٍ تذابیز پزعتبری هزبَط بِ -4

 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:
 ِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.. در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَج1

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 
 -کالس

 ارائِ کالسی،

ارسضیببی 
 تکَیٌی
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 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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 ارسیببی سالهت جٌیي
 
 
 
 
 

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 چگًَگی ارسیببی حزکت جٌیي تَعظ هبدر را تَضیح دّذ.-1
هبًیتَریٌگ داخلی ٍ خبرجی جٌیي، ٍیضگی ّب، هَارد اعاتفبدُ  -2

 ٍ ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.
تغت بذٍى اعتزط،ًوَدار بیَفیشیکی،تغت اعتزط اًقبابض را  -3

 اس ًظز ٍیضگی ّب، هَارد اعتفبدُ، ًتبیج ٍ ػَارض تَضیح دّذ.
 عًََگزافی،رٍػ ّب ٍ هَارد اعتفبدُ اس آى را بیبى کٌذ.-4
آهٌیَعٌتش،هَارد اعتفبدُ، رٍػ اًجبم، ػَارض ٍ هزاقبات ّابی   -5

 ذ.پزعتبری قبل ٍ بؼذ اس آى را تَضیح دّ
در هَرد ًوًَِ بزداری اس پزسّبی کَریًَی،ًوًَِ گیزی اس خَى -6

بٌذ ًبف، ًوًَِ گیزی اس خَى پَعات عاز جٌایي، پابلظ اکغای      
 MRIهتزی،آهٌیَعکَپی ٍ فتَعکَپی،آهٌیَگزافی ٍ فتَگزافی ٍ 

در حبهلگی، هَارد اعتفبدُ، ػَارض ٍ ٍیضگای ّابی آًْاب تَضایح     
 دّذ.
حابهلگی بازای بزرعای عاالهت      آسهبیؾبت خاَى ٍ ادرار را در -7

 جٌیي تَضیح دّذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

 

 
 

-ضٌبختی
 عبطفی

 سخٌزاًی،

 پزسص ٍ

 بحث پبسخ،

گزٍّی، 
ّی گزٍ

کَچک، حل 

 هسئلِ

 ٍایت بزد

 هبصیک
ٍیذئَ 

 پزٍصکتَر
کتبة،جشٍُ 

 آهَسضی،
ًزم افشار 
Power 
point 

 دقیقِ 021

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

ارسضیببی 
 تکَیٌی
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 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

ضٌبختی 

 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 

هببحث 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 آسهَى پبیبًی



 

 دریهحیتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 
 
 

ٍ هطبٍرُ  کیصًت

، اهتحبى کیصًت

 هیبًتزم
 
 
 

اختالالت تک صًی ٍ چٌذصًی،اختالالت کزٍهَسٍم ّبی اتَسٍهی -3
 ٍ جٌغی را تَضیح دّذ.

 یح دّذ.تزاتَلَصی،اصَل تزاتَلَصی ٍ تزاتَصى ّب را تَض-4
هؾبٍرُ صًتیک،اّذاف، اًذیکبعیَى ّب ٍ هزاحال آى را تَضایح   -5

 دّذ.
رٍػ ّبی تؾخیص اخاتالالت صًتیکای جٌایي را در بابرداری     -6

 بیبى کٌذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 ر هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.. د3

ًزم افشار پبٍر  گزٍّی
 پَیٌت. کتبة
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عَاهل هَثز بز سایوبى 

 طبیعی

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
آًبتَهی لگي  ؽبهل اعتخَاى ّب،هفبصل ٍ ػضالت کف لگاي را  -1

 تَضیح دحذ.
تقغیوبت لگي،فضبّب ٍ قغزّبی لگي حقیقی،اًَاع لگي ٍ رٍػ -2

 ّبی لگي عٌجی را بیبى کٌذ.
آًاابتَهی عااز جٌاایي ؽاابهل اعااتخَاى ّااب، درسّااب،هال  ّااب ٍ -3

 بی جوجوِ جٌیي را تَضیح دّذ.قغزّ
حبلت، قازار، ًوابیؼ، ٍضاؼیت ٍ ایغاتگبُ جٌایي را در کبًابل       -4

 سایوبى تَضیح دّذ.
رٍػ ّبی تؾخیص ؽزایظ ٍ هَقؼیت جٌیي را در رحان هابدر   -5

 تَضیح دّذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.. در هببحث 2

ضٌبختی 
 عبطفی -

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

ارسضیببی 
 تطخیصی



 

 دریهحیتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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 سایوبى طبیعی ٍ

آىتئَری ّبی    

 الف:حیطِ ضٌبختی:

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

 بیبى کٌذ.
عبیؼی،فیشیَلَصی، هذاخالت ٍ هزاقبت ّبی ّاز   هزاحل سایوبى-4

 هزحلِ را تَضیح دّذ.
 هکبًیغن سایوبى عبیؼی را بیبى کٌذ.-5

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 کٌذ.. در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز 3

 

ضٌبختی 

 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 

ارسضیببی 

 تکَیٌی
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کبّص درد  یرٍش ّب

 یدر ط ییدارٍ زیغ

بزیل  

 الف:حیطِ ضٌبختی:
 طجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:داً
 ػلل درد سایوبى ٍ اثزات سیبى آٍر آى را بیبى کٌذ.-1
رٍػ ّبی غیاز دارٍیای کابّؼ درد سایوبى،هشایاب ٍ هؼبیا  ٍ      -2

 هکبًیغن آًْب را تَضیح دّذ.
 تغکیي ٍ بی حغی عیغتویک را ؽزح دّذ.-3
رٍػ ّبی بی حغای هَضاؼی،هشایب،هؼبی  ٍ کٌتزاًذیکبعایَى    -4

 آًْب را تَضیح دّذ. ّبی

 ة: حیطِ عبطفی:
 داًطجَ ببیذ:

 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

 
ضٌبختی 

 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس

 ارائِ کالسی،

 
ارسضیببی 

 تکَیٌی



 

 دریهحیتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
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کبّص درد  یرٍش ّب

ٍ  بزیل یدر ط ییدارٍ

در  یَْضیٍ ب یحسیب

وبىیٍ سا یببردار  

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

رٍیاای کاابّؼ درد سایوبى،هشایااب ٍ هؼبیاا  ٍ    رٍػ ّاابی دا -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 ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 ظز کٌذ.. در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر 3ً

 
ضٌبختی 

 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 
پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 
ارسضیببی 

 تکَیٌی
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ٍ  َمیدٍراى پَرپز

آى زاتییتغ  

 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 پظ اس سایوبى را تَضیح دّذ.-2
 ٍرسػ ّبی پظ اس سایوبى را بیبى کٌذ.-3
 تغییزات رٍحی رٍاًی دٍرُ ی پظ اس سایوبى را تَضیح دّذ.-4
احکبم ؽزػی هزبَط باِ دٍرُ  ًظز اعالم را ًغبت بِ بْذاؽت ٍ -5

 ی پظ اس سایوبى بیبى کٌذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح 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

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 

ارسضیببی 
 تکَیٌی
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هفبّین هزاقبت اس 

 ًَساد طبیعی

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
 زح دّذ.فیشیَلَصی ًَساد عبیؼی را ؽ-1
هزاقبت ّبی پزعتبری اس ًَساد در اتبق سایوبى ٍ اتبق ًَساداى را -2

 تَضیح دّذ.

 

ضٌبختی 
 عبطفی -

 
 –سخٌزاًی 

پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 

 
 –ٍایت بزد 

 –هبصیک 

ٍیذئَ 

 

 تسبع 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 

ارسضیببی 
 تکَیٌی



 

 دریهحیتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

آهَسػ ّبی السم بِ هبدر ٍ خبًَادُ در هَرد هزاقبت اس ًَساد را -3
 بیبى کٌذ.

 هؼبیٌِ فیشیکی ًَساد را ؽزح دّذ.-4
 رفلکظ ّبی ًَساد عبیؼی را تَضیح دّذ.-5

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ. .1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

هببحث 
 گزٍّی

 –پزٍصکتَر 
ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة
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هزاقبت در هفبّین 

 هٌشل

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
اهَسػ ّبی السم جْت ارتقب ارتببط ػبعفی هبدر ٍ ًَساد ٍ  -1

 خبًَادُ را بیبى کٌذ

ًحَُ بزخَرد بب هؾکالت  آهَسػ هزاقبت ّبی السم در هٌشل  ٍ-2

 .دٍرُ ًَسادی را بِ خبًَادُ اهَسػ دّذ
 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3

 

ضٌبختی 
 عبطفی -

 

 –سخٌزاًی 

 پزسص ٍ
پبسخ ٍ 

هببحث 
 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 

 پَیٌت. کتبة

 
 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 

ارسضیببی 
 تکَیٌی

 تغذیِ ًَساداصَل   19

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
فیشیَلَصی تزؽح ؽیز را تَضایح  آًبتَهی ٍ فیشیَلَصی پغتبى ٍ -1

 دّذ.
 هؾخصبت ؽیز هبدر را بیبى کٌذ.-2
 هشایبی ؽیز هبدر را ؽزح دّذ.-3
ؽیزدّی،ٍضؼیت ّب ٍ ػَاهل هَثز باز ؽایزدّی ٍ هاَارد هٌاغ     -4

 
ضٌبختی 

 عبطفی -

 

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 
هببحث 

 گزٍّی

 
 –ٍایت بزد 

 –بصیک ه
ٍیذئَ 

 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 
ارسضیببی 

 تکَیٌی



 

 دریهحیتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 ؽیزدّی را تَضیح دّذ.
 رٍػ ّبی ًگْذاری ؽیز هبدر را بیبى کٌذ.-5
 هؾکالت ؽبیغ پغتبى را در سهبى ؽیزدّی بیبى کٌذ.-6
 تغذیِ هصٌَػی را ؽزح دّذ.-7

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1
 . در هببحث هغزح ؽذُ هؾبرکت داؽتِ ببؽذ.2
 . در هَرد هَضَع هغزح ؽذُ اظْبر ًظز کٌذ.3
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بْذاضت ٍ اصَل 

 تٌظین خبًَادُ

 الف:حیطِ ضٌبختی:

 داًطجَ ببیذ قبدر ببضذ در پبیبى کالس:
یت،اّذاف ٍ اعتزاتضی ّبی تٌظین در هَرد تبریخچِ،تؼزیف،اّو-1

 خبًَادُ در ایزاى ٍ جْبى تَضیح دّذ.
ًظز اعالم را ًغابت باِ تَلیاذهول ٍ رٍػ ّابی تبییاذ ؽاذُ       -2

 پیؾگیزی اس ببرداری در اعالم بیبى کٌذ.
رٍػ ّاابی عبیؼاای پیؾااگیزی اس باابرداری ٍ اثزبخؾاای،هشایب،  -3

 هؼبی  ٍ ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.
غی پیؾاگیزی اس بابرداری ٍ اثزبخؾای،هشایب ٍ    رٍػ ّبی اٍرصاً-4

 هؼبی ،ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.
رٍػ ّبی هَقت پیؾگیزی اس ببرداری ٍ اثزبخؾای،هشایب،هؼبی   -5

 ٍ ػَارض آًْب را تَضیح دّذ.
رٍػ ّاابی دائواای پیؾااگیزی اس باابرداری ٍ اثزبخؾاای، هشایااب، -6

 هؼبی  ٍ ػَارض آًْب را بیبى کٌذ.
ؾگیزی اس ببرداری ٍ اثزبخؾی، هشایب، هؼبی  رٍػ ّبی ًَیي پی-7

 ٍ ػَارض آًْب را ؽزح دّذ.

 ة: حیطِ عبطفی:

 داًطجَ ببیذ:
 . در ٌّگبم تذریظ بِ درط تَجِ داؽتِ ٍ بِ دقت گَػ دّذ.1

 

ضٌبختی 
 عبطفی -

 

 –سخٌزاًی 
پزسص ٍ 

پبسخ ٍ 

هببحث 

 گزٍّی

 

 –ٍایت بزد 
 –هبصیک 

ٍیذئَ 
 –پزٍصکتَر 

ًزم افشار پبٍر 
 پَیٌت. کتبة

 

 سبعت 2

پزسص ٍ پبسخ 
در اًتْبی 

 -کالس
 ارائِ کالسی،

 

ارسضیببی 
 تکَیٌی



 

 دریهحیتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

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

 اهتحبى پبیبى تزم  21

 داًطجَ بتَاًذ 
 هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل تزم را حل ًوبیذ. .0

 ِ ایي ٍاحذ درسی را بِ خَبی درک کزدُ ببضذ.ّذف اس ارائ. 2

 .بب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزکت کٌذ. 3

شناختی 

 عاطفی
 121 ---- حل هغئلِ

حل هغبئل  
 دادُ ؽذُ

 آزمون پایانی

 
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. ان پایان ترم محاسبه میمانده در امتح% باقی82% کل نمره با استفاده از کوئیس و 02ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره82   آزمون پایان ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکالیف درسی

 

  :)برطبق سرفصل های وزارت خانه و منابع در دسترس( منابع

 پرستاری بهداشت مادران و نوزادان،ربابه ضیغمی-1
  ص حز زهی، نرنوخ ستهتههدایت اهللپرستاری بهداشت مادران و نوزادان،-0
 پرستاری بهداشت مادر و کودک دکتر اقصی  -3

 بارداری و زایمان ویلیامس-4
 پرستاری نوزادان مارلو -5

 نوزادان نلهون-6

 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد لودرمیک-7
 

 


