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تعالیبسمه

 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی استاى بَشْر

 هرکس تَسؼِ آهَزش پسشکی

 دفتر ًظارت ٍ ارزشیابی

 فرم طرح درس

 

 
 پرظتبری :رشتِ تحصیلیوبرؼٌبظی ارؼذ       :هدرک تحصیلیآخریي ًصاد          هحوذ اظوبػیل حبجی :ًام ٍ ًام خاًَادگی هدرس

 ظبل 5 :سابقِ آهَزشی:                                     گرٍُ آهَزشیهرثی                          :رتبِ داًشگاّی

 ثبر 3 :سابقِ تدریس درس هَرد ًظر

 
 34: تؼداد فراگیراى               5: ترم                وبرؼٌبظی: هقطغ               َّؼجری: رشتِ تحصیلی فراگیراى

 
 آؼٌبیی ثب ثیوبری ّبی داخلی ٍ جراحی: ػٌَاى درس بطَر کاهل

 3: تؼذاد ٍاحذ                        وبرآهَزی                   ػولی               تئَری  :ًَع درس
    10:00:   زهاى خاتوِ کالس    8:00شٌبِ  دٍ: کالسزهاى شرٍع 

 10:00:   زهاى خاتوِ کالس    8:00سِ شٌبِ  : زهاى شرٍع کالس
 3/11/90: پایاى ترم   15/8/90: تاریخ اهتحاى هیاى ترم

 
 تىَیٌی                        ای هرحلِ:   هراحل ارزؼیبثی

 درصذ از ًورُ ًْبیی  5: فؼبلیت داًؽجَ اًجبم تىبلیف حضَر ٍ غیبة
 درصذ از ًورُ ًْبیی  30:    اهتحبى هیبى ترم

 درصذ از ًورُ ًْبیی 5:  وَئیسّبی اًجبم ؼذُ
 درصذ از ًورُ ًْبیی   60:    اهتحبى پبیبى ترم

 جَر وردًی       غلظ/ صحیح     ای چٌذگسیٌِ       تؽریحی       ؼفبّی:       هیبى ترم ًَع اهتحبى
 جَر وردًی       غلظ/ صحیح     ای چٌذگسیٌِ       تؽریحی       ؼفبّی:       ًَع اهتحبى پبیبى ترم

 

 
 :ّدف کلی درس
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 (:حداکثر سِ هٌبغ)هٌابغ اصلی تدریس درس هَرد ًظر
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 اّداف کلی درس

ّبی اعفبل ٍ هبهبیی در جْت ؼٌبخت ٍ درن ثْتر  یی ولی ثب اصَل عت داخلی ٍ جراحی، ثیوبریآؼٌب

 .ّبی ثیَْؼی رٍغ

 

 

 

 جلسِ اٍل

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 ّب یوبریٍ هٌؽبء ة یثٌذ ٍ عجمِ یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی خَد ارتجبط هٌبظجی داؼتِ ثبؼذ ثب اظتبد ٍ ّوىالظی (1

 .یبدگیری والض ؼروت فؼبل داؼتِ ثبؼذ -در فرایٌذ یبددّی (2

 . ّبی هختلف ثِ درظتی تَصیف وٌذ هفبّین ظالهت ٍ ثیوبری را از دیذگبُ (3

 .اٍردّب توبیس لبئل ؼَد ٍ ثرای ّر وذام در والض، هثبلی ثی ثیي ػالئن ٍ ًؽبًِ (4

 .ّب ثِ درظتی ؼرح دّذ ظیر عجیؼی ثیوبری (5

 .ثیي هفبّین ثیوبری، ًبخَؼی ٍ ًبراحتی در والض توبیس لبئل ؼَد (6

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ثحث ٍ گفتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ دٍم

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ تٌفط ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ردةصحت ًبم ة 100%ّبی ریَی را ثب  آزهبیؽبت تؽخیصی در ثیوبری (1

 .ّبی ریَی را تَضیح دّذ هَارد وبرثردی آزهبیؽبت تؽخیصی در ثیوبری (2

 .ّب در والض ثحث وٌذ ػلل الرًصیت را ثب اظتبد ٍ دیگر ّوىالظی (3

 .ّبی خَد در والض ثحث وٌذ را ثب اظتبد ٍ ّوىالظیآتلىتبزی هذاخالت هرثَط ثِ پیؽگیری ٍ درهبى  (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گفتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ سَم
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 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ تٌفط ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .آظن  را ثِ درظتی ثب ّن همبیعِ وٌذ ّبی ثرًٍؽیت هسهي، آهفیسم ریَی ٍ ػالئن ٍ ًؽبًِ (1

 .ػَاهل خغر ٍ هؼیبرّبی هٌبظت ثرای پیؽگیری ٍ درهبى آهجَلی ریِ را ثِ خَثی تفعیر وٌذ (2

 .ؼرح دّذ 100%ّبی افراد هعتؼذ ثِ پٌَهًَی را ثب  ٍیصگی (3

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ثحث ٍ گفتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ چْارم

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ تٌفط ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی آى را ثِ درظتی تَضیح دّذ پبتَفیسیَلَشی ظل را ثیبى وردُ ٍ درهبى (1

 .ببرد تظبّرات ثبلیٌی افیَشى پردُ جٌت را ثِ درظتی ًبم (2

 .ّبی خَد ثحث وٌذ آظن را ثب اظتبد ٍ ّوىالظیّبی  ػالئن ٍ ًؽبًِ (3

 .ػَاهل خغر ظرعبى ریِ را ثغَر صحیح ًبم ثردُ ٍ در هَرد یىی از آًْب تَضیح دّذ (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ پٌجن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ گردغ خَى ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی للجی را ًبم ثردُ ٍ درثبرُ یىی از آًْب تَضیح هختصری دّذ آزهبیؽبت تؽخیصی در ثیوبری (1

 .وٌٌذُ را ثِ درظتی فْرظت ًوبیذ پیؽگیریپبتَفیسیَلَشی ثیوبری ػرٍق ورًٍر را ًبم ثردُ ٍ هَارد  (2

 .ّبی ّر وذام را در والض ثِ خَثی ؼرح دّذ اًَاع آًصیي صذری را  ًبم ثردُ ٍ خصَصیبت ٍ ٍیصگی (3

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ ششن
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 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ گردغ خَى ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی آى را تَصیف وٌذ ّبی ظىتِ للجی را ثِ ثیوبری ارتجبط دادُ ٍ درهبى ػالئن ٍ ًؽبًِ (1

 .فْرظت وٌذثِ درظتی وبردیَهیَپبتی را تؼریف وردُ ٍ اًَاع آى را  (2

 .تَضیح دادُ ٍ ػَارض آى را ؼرح دّذ ثب دلت پبتَفیسیَلَشی اًذٍوبردیت رٍهبتیعوی را (3

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ ّفتن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ گردغ خَى ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی پیًَذ للت در والض ثغَر صحیح تَضیح دّذ  در هَرد تىٌیه (1

 .ثیوبری ارتجبط دّذهَرد ًبم ثردُ ٍ ثِ پبتَفیسیَلَشی  3ّبی پرفؽبری خَى را حذالل  ػالئن ٍ ًؽبًِ (2

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ ّشتن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ گردغ خَى ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّب را ثِ درظتی ًبم ثردُ ٍ ػلل ّر وذام را ؼرح دّذ خًَی اًَاع ون (1

 .هثبلی ثسًذصحت تَضیح دادُ ٍ ثرای ّر وذام  100%دٌّذُ را ثب  اًَاع اختالالت خًَریسی (2

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ ًْن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ گَارغ ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

گیرًذ، در هَرد آهبدگی ٍ آهَزغ ثِ ثیوبر  ثیوبراًی وِ تحت آزهبیؽبت تؽخیصی گَارؼی لرار هیثرای  (1
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 .تَضیح دّذ

 .ّبی هختلف هری ٍ تظبّرات ثبلیٌی ٍ درهبى آًْب را ثِ درظتی تَضیح دّذ ثیوبری (2

 .همبیعِ وٌذثب ّن تظبّرات ثبلیٌی ٍ درهبى گبظتریت حبد، گبظتریت هسهي ٍ زخن پپتیه را  (3

 .رض جراحی هؼذُ ٍ پیؽگیری ٍ درهبى آًْب را ثِ زثبى خَد تَضیح دّذػَا (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ دّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ گَارغ ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ثر اظبض ًَع ػول ثب ّن همبیعِ وٌذ IIٍ ثیلَرت  Iجراحی ثیلَرت  (1

 .آپبًذیعیت را در حضَر اظتبد ًبم ثجرد  ظِ ػالهت یب ًؽبًِ (2

 .ظیعتیت را در والض ًبم ثجرد وَلِچْبر ػبهل خغر  (3

 .ّب ٍ درهبى عجی همبیعِ وٌذ ای ٍ وَلیت زخوی را ثر اظبض ػالئن ٍ ًؽبًِ اًتریت ًبحیِ (4

 .آى را ثغَر صحیح تَضیح دّذ ّبی ّبی ثیوبری وجذ را ًبم ثردُ ٍ درهبى ػالئن ٍ ًؽبًِ (5

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ یازدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ گَارغ ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ارائِ دّذّبی پریتًَیت را در والض  ػالئن ٍ ًؽبًِ (1

 .ّبی خَد در والض ثحث وٌذ آظیت را ثب اظتبد ٍ ّوىالظی ّبی ٍ درهبى ػلل (2

 .ثیي فتك ایٌگَیٌبل هعتمین ٍ غیر هعتمین تفبٍت لبئل ؼَد  (3

 .ّبی ّوَرٍئیذ را در حضَر اظتبد ًبم ثجرد هَرد از درهبى 3حذالل  (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ دٍازدّن
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 هیاى ترم

 جلسِ سیسدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یدظتگبُ ادرار ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی ولیَی را ثِ درظتی ؼرح دّذ ّبی آزهبیؽبت تؽخیصی در ثیوبری اًذیىبظیَى (1

دروالض ثحث وردُ ٍ ثرای ّر وذام هثبلی ّبی خَد  ػلل ًبرظبیی ولیِ را در والض ثب اظتبد ٍ ّوىالظی (2

 .ثسًذ

 .ؼٌبظبیی وٌذثِ درظتی ّبی هجبری ادراری را  ػَاهل دخیل در ایجبد ػفًَت (3

 .ّبی پیلًَفریت ٍ گلَهرٍلًَفریت را ثغَر صحیح ثب ّن همبیعِ وٌذ ثیوبری (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ثحث ٍ گفتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ چْاردّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یدظتگبُ ادرار ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ٍ پبتَفیسیَلَشی ّر وذام را تَضیح دّذ ظِ ػالهت اصلی ظٌذرم ًفرٍتیه را ًبم ثردُ (1

 .ّبی ثؼذ از پیًَذ ولیِ را در والض ثغَر صحیح تَضیح دّذ هرالجت (2

 .ّبی ولیِ را ثِ درظتی ؼرح دّذ ػَاهل دخیل در ایجبد ظٌگ (3

 .ّبی ّیپرترٍفی خَؼخین پرٍظتبت را ثِ ًحَ احعي در والض تَضیح دّذ ّب ٍ درهبى ػالئن ٍ ًؽبًِ (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گفتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ پاًسدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ هفبصل، اظتخَاى ٍ ػضالت ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .را ؼرح دّذ( Scan CT)ّبی حیي اظىي تَهَگرافی هرالجت (1

 .را ثِ درظتی تَضیح دّذ MRIّبی لجل از  ٍ آهبدگی  اًذیىبظیَى (2

 .آرترٍگرافی را  ثِ درظتی تؼریف وٌذ (3

 .ّبی خَد ثحث ًوبیذ ّبی ثؼذ از آرترٍگرافی را ثِ درظتی ثب اظتبد ٍ ّوىالظی هرالجت  (4
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 .، ًبم ثجردّبی ػضالت ٍ هفبصل وبرثرد دارد ّبی آزهبیؽگبّی وِ در ثیوبری تعت (5

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گفتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ شاًسدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یدظتگبُ غذد هترؼحِ داخل ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

صحت تَضیح  100% ریس را را ثب  اختالل ػولىردی غذد درٍىّبی تؽخیصی هَرد اظتفبدُ در تؼییي  تعت (1

 .دّذ

 .ّبی پبًىراتیت حبد ٍ هسهي را ثب دلت همبیعِ وٌذ ػالئن ٍ ًؽبًِ (2

 .وبری ٍ پروبری تیرٍئیذ را ثِ درظتی ثب ّن همبیعِ وٌذ ّبی ون ػالئن ٍ ًؽبًِ (3

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 جلسِ ّفدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یدظتگبُ غذد داخل ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی خَد  در والض ثحث وٌذ وبری غذُ ّیپَفیس را ثب اظتبد ٍ ّوىالظی ػلل ون (1

 .تَضیح دّذ را ثِ درظتی ػلت ٍ تظبّرات اصلی ثیوبری فئَورٍهَظیتَم (2

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 دّنجلسِ ّج

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یدظتگبُ غذد داخل ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

ّبی آًْب را ثغَر صحیح  ثیوبری آدیعَى ٍ ظٌذرم وَؼیٌگ، ػلل ایجبد وٌٌذُ، تظبّرات ثبلیٌی ٍ درهبى (1

 .همبیعِ وٌذ

 .ػالهت اصلی دیبثت را در والض تَضیح دّذ 3اًَاع دیبثت را ثغَر صحیح ًبم ثردُ ٍ  (2
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 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 ًبًسدّنجلسِ 

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ اػصبة ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .تَضیح دّذثِ درظتی ّبی تؽخیصی هَرد اظتفبدُ ثرای ثررظی ػولىرد ًَرٍلَشیه را  تعت (1

 .را در والض تَضیح دّذ« لَهجبر پبًىچر»حذالل دٍ ػبرضِ پرٍظیصر  (2

 .ثب ّن همبیعِ وٌذ ثغَر صحیح ظردرد ٍ ػلل آى رااًَاع هختلف  (3

 .صرع را ثِ درظتی تَضیح دّذ ّبی ٍ درهبى ػلل (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 ثیعتنجلسِ 

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ اػصبة ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی خَد در والض ثحث وٌذ ّبی هغسی را ثب اظتبد ٍ ّوىالظی ػلل خًَریسی (1

 .اًَاع ظىتِ هغسی را ثغَر صحیح ًبم ثردُ ٍ در هَرد یىی از آًْب تَضیح دّذ (2

 .ّبی ضرثِ هغسی را ًبم ثجرد هَرد از ػالئن ٍ ًؽبًِ 5حذالل  (3

 .پبتَفیسیَلَشی ثیوبری پبرویٌعَى را تَضیح دادُ ٍ ػالئن اصلی آى را ثِ درظتی ًبم ثجرد (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ ٍ یَتروبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 ثیعت ٍ یىنجلسِ 

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ اػصبة ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .پبتَفیسیَلَشی ثیوبری هیبظتٌی گراٍ را در والض ثغَر صحیح تَضیح دّذ (1

 .را ثِ درظتی ؼرح دّذ MSّبی ثیوبری  درهبى (2

 .ای را ثِ زثبى خَد ثیبى وٌذ ّبی اختالالت اػصبة جوجوِ ػالئن ٍ ًؽبًِ (3
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 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 ثیعت ٍ دٍمجلسِ 

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 دظتگبُ پَظت ٍ پعتبى ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ؼرح دّذثِ درظتی ّبی آى را  ّبی لبرچی را ًبم ثردُ ٍ درهبى  اًَاع ػفًَت (1

 .ّبی آى را ثذٍى خغبء تَضیح دّذ ػلل ؼبیغ درهبتیت ٍ درهبى (2

 .ّبی اًگلی پَظت را ثغَر صحیح ثیبى وٌذ تظبّرات ثبلیٌی ػفًَت (3

 .ّبی خَد ثحث وٌذ الظیّبی هَرد اظتفبدُ در تَهَرّبی پَظت در والض ثب اظتبد ٍ ّوه درثبرُ درهبى (4

 .تَضیح دّذ ثِ زثبى خَد ّبی اختالالت هرثَط ثِ ًیپل پعتبى را درهبى (5

 .صحت ؼرح دّذ 100%ّبی هبظتیت را ثب  تظبّرات ثبلیٌی ٍ درهبى (6

ّبی پعتبى را ثِ درظتی ثب ّن همبیعِ  ّبی فیجرٍوعتیه، فیجرٍآدًَهب ٍ ویعت ّبی ثیوبری ػالئن ٍ ًؽبًِ (7

 . وٌذ

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 ثیعت ٍ ظَمجلسِ 

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یٌیدظتگبُ چؽن، گَغ، حلك ٍ ة ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .وبّػ دیذ ٍ ًبثیٌبیی را ثِ درظتی تؼریف وردُ ٍ ثیي ًمصبى ػولىردی ٍ وبّػ دیذ توبیس لبئل ؼَد (1

 .ّبی گلَوَم را ثِ زثبى خَد در والض تَضیح دّذ تظبّرات ثبلیٌی ٍ درهبى (2

 .دّبی آى را ثب گلَوَم همبیعِ وي ًبم ثردُ ٍ ػالئن ٍ ًؽبًِثغَر صحیح اًَاع وبتبراوت را  (3

 .ّبی آًْب را ثغَر صحیح فْرظت ًوبیذ ّبی ثلفبریت ٍ ؼبالزیَى را تؼریف وردُ ٍ درهبى ثیوبری (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 ثیعت ٍ چْبرمجلسِ 
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 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یٌیدظتگبُ چؽن، گَغ، حلك ٍ ة ّبی یوبریاداهِ ثحث ة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ؼرح دّذدر والض ثغَر صحیح ّبی ٍثر ٍ ریٌِ را  تعت (1

 .تَضیح دّذثغَر صحیح ّبی وبّػ ؼٌَایی را  ػلل، تظبّرات ثبلیٌی ٍ درهبى (2

 .ّبی آًْب را تَضیح دّذ ّبی اٍتیت خبرجی ٍ هیبًی را ثِ درظتی ثب ّن همبیعِ وٌذ ٍ درهبى ػالئن ٍ ًؽبًِ (3

 .ؼرح دّذصحت  100%ثب ا ّبی ثیوبری هیٌیر ر تظبّرات ثبلیٌی ٍ درهبى (4

 

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 ثیعت ٍ پٌجنجلسِ 

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یوبىزًبى ٍ زا ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ثجردحذالل دٍ ػالهت جفت ظر راّی را در والض ًبم  (1

 .   ّبی جذا ؼذى جفت را تَضیح دّذ درهبى (2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 رٍاًی حروتی                       ػبعفی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گفتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشوتَر یذئٍَ یَترٍوبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ووه آهَزؼی

 


