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ن آهبر هرٍر ولی ثر هفبّی

 تَصیفی

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 .ثب ًمػ ٍ اّویت آهبر در ػلَم پسؼىی ٍ زیعتی آؼٌب ؼَد 

  از جذاٍل، ًوَدارّب ٍ ؼبخص ّبی آهبری هٌبظت جْت تَصیف هتغیرّب
 اظتفبدُ ًوبیذ

 حیطه عاطفی:

 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 ت ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ.در هجبحث هطرح ؼذُ ثب جذی 

 یؼٌبخت
 یػبطف

 یظخٌراً
یثبزخَرد  
ٍ  پرظػ
 پبظخ
 ثحث
 

ٌتیوتبة، پبٍرپَ  
 پرٍشوتَر ذئَیٍ

 حل توریي ظبػت 2
 آزهَى آغبزیي
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آؼٌبیی ثب هحیط ًرم افسار 

 دانشجو باید:
 حیطه شناختی:

 
 ؼٌبختی

یظخٌراً  

 وبر ػولی
وتبة، جسٍُ 

 -آهَزؼی
 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
-اًتْبی والض

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،

                                                 

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


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیدانطجویبن( و آزمون پبیب ای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعفتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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SPSS  ٍِرٍد اطالػبت ث ٍ

 ًرم افسار

 ثب ًَار اثسارّبی ًرم افسار آؼٌب ؼًَذ 

 ٍرٍد دادُ ّب( آؼٌب ؼًَذ -ثب دٍ صفحِ اصلی ًرم افسار)تؼریف هتغیرّب 

 حیطه عاطفی:

 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 .در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ 
 حرکتی-حیطه روانی

 لبدر ثبؼذ اطالػبت خبم را ٍارد ًرم افسار ًوبیذ 

 ػبطفی
-روتیح

 رٍاًی

اًجبم توریي 
 ػولی

 

 ًرم افسار
 ٍیذئَ پرٍشوتَر

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی
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آؼٌبیی ثب هحیط ًرم افسار 

SPSS  ٍِرٍد اطالػبت ث ٍ

 ًرم افسار

 دانشجو باید:
 ی:حیطه شناخت

  چٌذ هٌَی پروبرثرد ًرم افسار ثطَر وبهل آؼٌب ؼَدثب 

 .ثبتَجِ ثِ اّذاف پصٍّػ تغییرات الزم را ثر رٍی هتغیرّب اػوبل ًوبیذ 

 حیطه عاطفی:

 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 .در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ 
 حرکتی-حیطه روانی

 تغییرات الزم را ثر رٍی  ذ اطالػبت خبم را ٍارد ًرم افسار ًوبیذلبدر ثبؼ ٍ
 آًْب اػوبل ًوبیذ

 
 ؼٌبختی
 ػبطفی
-حروتی
 رٍاًی

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی

 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
-اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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هحبظجِ ؼبخص ّبی 

 آهبری تَظط ًرم افسار

 :دانشجو بتواند 
 حیطه شناختی:

 ثب هفبّین تئَریه ؼبخص ّبی آهبری آؼٌب ؼَد 

 ثب هعیر  هحبظجِ ؼبخص ّبی اهبری در ًرم افسار آؼٌب ؼَد 

  آهذُ از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذخرٍجی ّبی ثذظت 

 حیطه عاطفی:

 ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ. در ٌّگبم تذریط 

 .در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ 
 :حرکتی-حیطه روانی

 ّبی هروسی ٍ پراوٌذگی را ثب ووه ًرم افسار هحبظجِ ًوبیذ ثتَاًذ ؼبخص 

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی

 سارًرم اف
 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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 ترظین ًوَدارّبی هٌبظت

 دانشجو بتواند :
 یطه شناختی:ح
   در ًرم افسار آؼٌب ؼَد رظن ًوَدارّب ثرای هتغیرّبی وویثب هعیر 

 
یؼٌبخت  
یػبطف  

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ظبػت 2
اًجبم وبر ػولی در 

 -اًتْبی والض
آهبدگی ثرای 

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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 ذیًوب ریٍ تفع فیاز ًرم افسار را تَص ثذظت آهذُ یّب یخرٍج  ثرای هتغیرّبی ووی

 حیطه عاطفی:

 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 .در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ 
 :حرکتی-حیطه روانی

 ًوَدار هٌبظت ثب ووه ًرم افسار  ٍ ّذف پصٍّػ ثب تَجِ ثِ ًَع دادُ ّب
 ترظین گردد

-یحروت
 یرٍاً

 ػولی
 

 جلعِ ثؼذی ٍیذئَ پرٍشوتَر
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 ترظین ًوَدارّبی هٌبظت

 ثرای هتغیرّبی ویفی

 دانشجو بتواند :
 یطه شناختی:ح
 در ًرم افسار آؼٌب ؼَد رظن ًوَدارّب ثرای هتغیرّبی ویفی  ثب هعیر 

  آهذُ از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذخرٍجی ّبی ثذظت 

 حیطه عاطفی:

 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 .در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ 
 :حرکتی-حیطه روانی

 ًوَدار هٌبظت ثب ووه ًرم افسار  ٍ ّذف پصٍّػ دادُ ّب ثب تَجِ ثِ ًَع
 ترظین گردد

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

 آزهَى پبیبًی
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ثَدى  ثررظی ًرهبل

 هتغیرّب

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 .ثب هفبّین تَزیغ ًرهبل هتغیرّبی ووی آؼٌب ؼَد 

 از ًوَدارّبی هٌبظت جْت ثررظی ًرهبلیتی هتغیر اظتفبدُ ًوبیذ 

  آزهَى اهبری هٌبظت ًرهبل ثَدى تَزیغ هتغیر را ثررظی ًوبیذثب 

 حیطه عاطفی:

 لت گَغ دّذ.در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب د 

 .در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ 
 حرکتی-حیطه روانی

  ثب تَجِ ثِ ًوَدار ٍ آزهَى هٌبظت  ثتَاًذ ًرهبل ثَدى هتغیر ووی را
 تؽخیص دّذ

  خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت 
 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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آؼٌبیی ثب هفبّین پبیِ 

 اًجبم آزهَى فرضیِ

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

  را ثیبى ًوبیذ. ظطح اطویٌبىاٍل ٍ هفَْم خطبی ًَع 

  را ثیبى ًوبیذ. تَاى آزهَىٍ  دٍمهفَْم خطبی ًَع 

 ثراظبض اّذاف پصٍّػ ٍ ظَال تحمیك فرض صفر ٍ فرض همبثل را ثٌَیعذ 

 ثراظبض اّذاف پصٍّػ فرضیِ ّبی یىطرفِ ٍ دٍطرفِ ثٌَیعذ 

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 .در هجبحث هطرح ؼذُ ؼروت ٍ ّوراّی ًوبیذ 

  ثِ ظَاالتی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگیسُ پبظخ
 دّذ.

 در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ ثب حَصلِ اظْبر ًظر وٌذ 

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی

 ٍیذئَ پرٍشوتَر
 ظبػت 2

حل توریي در 
 -ضاًتْبی وال

 ارائِ هثبل

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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آزهَى اختالف هیبًگیي 

یه جبهؼِ ثب یه ػذد 

)آزهَى تی یه هؽخص

 (ًوًَِ ای

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 هٌَی ًرم افسار  آزهَى آهبری ثتَاًذ ثب تؽخیص درظت ٍSPSS  هیبًگیي
 یه جبهؼِ را ثب ػذد ثبثت همبیعِ ًوبیذ

  از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذآهذُ خرٍجی ّبی ثذظت 

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

  ثِ ظَاالتی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگیسُ پبظخ
 دّذ.

 در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ ثب حَصلِ اظْبر ًظر وٌذ 

 حرکتی-حیطه روانی
 خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ ِ اطالػبت ثب در دظت داؼتي هجوَػ

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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آزهَى اختالف هیبًگیي دٍ 

)پبراهتری ٍ جبهؼِ هعتمل

 ًبپبراهتری(

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 ثب پیػ فرض ّبی هَرد ًیبز ثرای همبیعِ هیبًگیي در دٍجبهؼِ آؼٌب ؼَد 

 ثب ثرلراری ٍ ػذم ثرلراری پیػ فرض ّب آزهَى هٌبظت را اًتخبة ًوبیذ 

 ًرم افسار  ٍ هٌَی آزهَى آهبری ثتَاًذ ثب تؽخیص درظتSPSS يیبًگیه 

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ئَ پرٍشوتَرٍیذ

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،

 



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 هعتمل همبیعِ ًوبیذ جبهؼِ دٍ دررا  یوو ریهتغ هی

  آهذُ از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذخرٍجی ّبی ثذظت 

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 سُ پبظخ ثِ ظَاالتی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگی
 دّذ.

 در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ ثب حَصلِ اظْبر ًظر وٌذ 

 حرکتی-حیطه روانی
  خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ ثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد
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ارتجبط ثیي آزهَى فرضیِ ٍ 

 حذٍد اطویٌبى

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 ثرای فرضیِ هؽخص ثرآٍرد فبصلِ ای هحبظجِ ًوبیذ 

 .ثرای فرضیِ هؽخص آزهَى فرضیِ اًجبم دّذ 

 ضیِ هؽخص ثِ ووه ثرآٍرد فبصلِ ای ٍ آزهَى فرضیِ ثِ ًتبیج ثرای فر

 یىعبى دظت یبثذ

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

  ثِ ظَاالتی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگیسُ پبظخ
 دّذ.

 حرکتی-حیطه روانی
  هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ  خبمثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت ٍ

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،

 

12  

در هیبًگیي آزهَى اختالف 

ٍ ثیؽتر  عتملهجبهؼِ ظِ 

از ظِ جبهؼِ )پبراهتری ٍ 

 ًبپبراهتری(

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 ثب پیػ فرض ّبی هَرد ًیبز ثرای همبیعِ هیبًگیي در ظِ جبهؼِ آؼٌب ؼَد 

 ثب ثرلراری ٍ ػذم ثرلراری پیػ فرض ّب آزهَى هٌبظت را اًتخبة ًوبیذ 

 هٌَی ًرم افسار  آهبریآزهَى  ثتَاًذ ثب تؽخیص درظت ٍSPSS يیبًگیه 
 هعتمل همبیعِ ًوبیذ جبهؼِ ظِ دررا  یوو ریهتغ هی

  آهذُ از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذخرٍجی ّبی ثذظت 

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 رًرم افسا

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،

 



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 اًگیسُ پبظخ  ثِ ظَاالتی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب
 دّذ.

 در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ ثب حَصلِ اظْبر ًظر وٌذ 

 حرکتی-حیطه روانی
  خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ ثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد

13  

دٍ  يیبًگیآزهَى اختالف ه

)پبراهتری ٍ  ٍاثعتِجبهؼِ 

 ًبپبراهتری(

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

  ِثب پیػ فرض ّبی هَرد ًیبز ثرای همبیعِ هیبًگیي در دٍجبهؼِ ٍاثعت
 آؼٌب ؼَد

 ثب ثرلراری ٍ ػذم ثرلراری پیػ فرض ّب آزهَى هٌبظت را اًتخبة ًوبیذ 

 هٌَی ًرم افسار  آزهَى آهبری ثتَاًذ ثب تؽخیص درظت ٍSPSS يیبًگیه 
 همبیعِ ًوبیذ ٍاثعتِ جبهؼِ دٍ دررا  یوو ریهتغ هی

  آهذُ از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذخرٍجی ّبی ثذظت 

 حیطه عاطفی:
 ّ ٌگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ.در 

  ثِ ظَاالتی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگیسُ پبظخ
 دّذ.

 در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ ثب حَصلِ اظْبر ًظر وٌذ 

 حرکتی-حیطه روانی
  خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ ثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت

 بظت را ثگیردثتَاًذ خرٍجی هٌ

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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آزهَى اختالف ًعجت در 

 دٍ جبهؼِ هعتمل

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 ًَع آزهَى جْت تحلیل هؽبّذات را تؽخیص دّذ 

 ّبی هَرد ًیبز ثرای هحبظجِ آهبرُ آزهَى را هؽخص ًوَدُ ؼبخص 

 هعتمل جبهؼِ دٍ دررا  ویفی دٍ حبلتِ ریهتغ هی یثِ ووه آزهَى آهبر 

 ذیًوب عِیهمب

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ارًرم افس

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،

 



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 التی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگیسُ پبظخ ثِ ظَا
 دّذ.

 حرکتی-حیطه روانی
  خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ ثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد
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آزهَى ّوجعتگی دٍ 

 هتغیر 

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

  آؼٌب  ّوجعتگی دٍ هتغیر ووی پیَظتِثب پیػ فرض ّبی هَرد ًیبز ثرای
 ؼَد

 ّب آزهَى هٌبظت را اًتخبة ًوبیذ ثب ثرلراری ٍ ػذم ثرلراری پیػ فرض 

 هٌَی ًرم افسار  آزهَى آهبری ثتَاًذ ثب تؽخیص درظت ٍSPSS  ّوجعتگی
 همبیعِ ًوبیذ دٍ هتغیر ووی پیَظتِ

 آهذُ از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذّبی ثذظت  خرٍجی 

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 ی وِ در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگیسُ پبظخ ثِ ظَاالت
 دّذ.

 در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ ثب حَصلِ اظْبر ًظر وٌذ 

 حرکتی-حیطه روانی
  خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ ثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،
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آزهَى ّوجعتگی دٍ 

 هتغیر

 دانشجو بتواند :
 حیطه شناختی:

 ِای  آؼٌب  ثب پیػ فرض ّبی هَرد ًیبز ثرای ّوجعتگی دٍ هتغیر ویفی رتج
 ؼَد

 هٌَی ًرم افسار  آزهَى آهبری ثتَاًذ ثب تؽخیص درظت ٍSPSS  ّوجعتگی
 همبیعِ ًوبیذ دٍ هتغیر ویفی رتجِ ای

 آهذُ از ًرم افسار را تَصیف ٍ تفعیر ًوبیذّبی ثذظت  خرٍجی 

 
یؼٌبخت  
یػبطف  
-یحروت
 یرٍاً

یظخٌراً  

 وبر ػولی
اًجبم توریي 

 ػولی
 

وتبة، جسٍُ 
 -آهَزؼی
 ًرم افسار

 ٍیذئَ پرٍشوتَر

 ظبػت 2

اًجبم وبر ػولی در 
 -اًتْبی والض

آهبدگی ثرای 
 جلعِ ثؼذی

ای یب هرحلِ
 تىَیٌی،

 



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 حیطه عاطفی:
 .در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ٍ ثب دلت گَغ دّذ 

 َع ارائِ ؼذُ پرظیذُ هی ؼَد ثب اًگیسُ پبظخ ثِ ظَاالتی وِ در هَرد هَض
 دّذ.

 در هَرد هَضَع ارائِ ؼذُ ثب حَصلِ اظْبر ًظر وٌذ 

 حرکتی-حیطه روانی
  خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ ثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد
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جوغ ثٌذی ولی هطبلت ٍ 
 رفغ هؽىل

 دانشجو بتواند 
 حیطه شناختی:

 .هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهؼی ثذّذ 
  ِؼذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ.هعبئل هختلف ارائ 

 :یعاطف طهیح

 .ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درن وردُ ثبؼذ 
 .ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼروت وٌذ 

 حرکتی-حیطه روانی
  ثب در دظت داؼتي هجوَػِ اطالػبت خبم ٍ هؽخص ثَدى ظَال پصٍّػ

 ثتَاًذ خرٍجی هٌبظت را ثگیرد

 
یؼٌبخت  

یفػبط  
-یحروت
 یرٍاً

ظبػت 2 - آزهَى  
حل هعبئل دادُ 

 ؼذُ
 آزهَى پبیبًی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره00     آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20    درسی کوئیس و تکبلیف

  منابع:

 7932 -اًتؽبرات دریچِ ًَ –دوتر وبظن هحوذ  –رٍغ ّبی اهبری ٍ ؼبخص ّبی ثْذاؼتی  -7

 7931 -اًتؽبرات ظبزهبى اًتؽبرات جْبد داًؽگبّی -دوتر اثراّین حبجی ًصاد -رٍغ ّب ٍ تحلیل ّبی آهبری ثِ رٍغ تحمیك در ػلَم زیعتی ٍ ثْذاؼتی -2


