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 : درض اّذاف کلی

  ق ػولآؼٌبیی ثب ثیوبر : دلیل ٍجَد تکٌعیي در اتب (0

  )2اجتوبػی در پرظتبري)-ؼٌبخت هفبّین ثیَفیسیکی ٍ رٍاًی (2

  رٍاى ارتجبط ٍ ثْذاؼت(3

 (2ؼٌبخت دیذگبُ ّبي پرظتبري،هفبّین فرٌّگی ٍهالحظبت هؼٌَي )(4

  (4ثب هفبّین پرظتبري در ارتجبط ثب ثیوبر جراحی) آؼٌبیی5

  جراحی آؼٌبیی ثبًیبز ّبي رٍحی ثیوبر (6

  بخت ًبتَاًی ٍ هؽکالت رٍاًی هرثَط ثِ آىآؼٌبیی ٍ ؼٌ (7

  (2اختالالت ثْذاؼت رٍاًی رایج در ظبلوٌذاى) ؼٌبخت (8

  اتبق ػول ؼٌبخت اظترض ٍ ثحراى در پرظتبر (9

 (آؼٌبیی ثب ثیوباري ّبي رٍاًی10 (2

 

 
 



  :جلعِ اٍل*

 ...........................هْعتی گٌجًَبم هذرض: ....

 .. ثیوبر:دلیل ٍجَد تکٌعیي در اتبق ػول آؼٌبیی ثب*ػٌَاى هجحج: 

 

 اّذاف اختفبـی: 

  .پٌج هفَْم ّرم هبزلَ را ثٌَیعذ-1

  .ٍیصگی هٌحفر ثِ فرد ثیوبر را لیعت کٌذدٍ-2

  .ثیوبري ثٌَیعذ ظِ ٍاکٌػ اظبظی ثیوبر را ًعجت ثِ-3

  .ظِ ػبهل هْن درک ثیوبر از هراقجت را لیعت کٌذ-4

  .هؽکالت غیر جراحی ثیوبر را ثٌَیعذ احتوبلی هرثَط ثِ چبلػ5 -5 

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □ؼٌبختی    حیغِ :

 پرظػ ٍ پبظخ–ظخٌراًی رٍغ آهَزؼی: 

 پبٍر پَیٌت ٍ پرٍشکتَرٍظیلِ کوك آهَزؼی: 

 

 جلعِ دٍم*

 هْعتی گٌجًَبم هذرض: 

  اجتوبػی در پرظتبري-کی ٍ رٍاًیؼٌبخت هفبّین ثیَفیسی ػٌَاى هجحج:

 اّذاف اختفبـی:

  .ثٌَیعذ ظِ اـل حجبت درًٍی ثیوبر را -1

 

  .پٌج ػبهل ایجبد تٌػ در ثیوبر را لیعت کٌذ -2

 

  .فیسیَلَشیك را ًعجت ثِ تٌػ ثٌَیعذ دٍ پبظخ -0

 

 .یف کٌذ.تؼر تٌػ را در یك جولِ -0

 .ًعجت ثِ تٌیذگی را ثٌَیعذ ٍاکٌػ دفبػی رٍاًی اًعبى  چْبر -5
 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ-.ظخٌراًیرٍغ آهَزؼی: 

 پرٍشکتَر-پبٍر پَیٌتٍظیلِ کوك آهَزؼی: 

 

 *جلعِ ظَم

 :م.گٌجًَبم هذرض

 اجتوبػی در پرظتبري-ؼٌبخت هفبّین ثیَفیسیکی ٍ رٍاًیػٌَاى هجحج: 



 :اّذاف اختفبـی

  .ثیوبر را ثٌَیعذ چْبر ّذف ادارُ تٌیذگی در -0

 

  .چْبر تؽخیؿ پرظتبري در پبظخ ثِ تٌیذگی را لیعت کٌذ . -2

 

 .تبحیر ظجك زًذگی را جْت هقبثلِ ثب تٌػ در یك جولِ تَضیح دّذ -0

 .ثبثیوبري ّب را ثٌَیعذ رٍیبرٍیی در ثراي پٌج رٍغ رایج -0

 

 □رٍاًی حرکتی                       □  ػبعفی                     □حیغِ :   ؼٌبختی 

 ..پرظػ ٍ پبظخ-ظخٌراًی.رٍغ آهَزؼی: 

 پرٍشکتَر-پبٍر پَیٌتٍظیلِ کوك آهَزؼی: 

 

 *جلعِ چْبرم

 م.گٌجًَبم هذرض: 

 رٍاى ارتجبط ٍ ثْذاؼتػٌَاى هجحج: 

 اّذاف اختفبـی:

  .جسء فرآیٌذ ارتجبط را ثٌَیعذ پٌج -0

 

 .ا لیعت کٌذر در ارتجبط  ؼػ هْبرت غیر کالهی -2

 .ظِ تکٌیك گَغ دادى فؼبل را ثٌَیعذ . -0

 .چْبر هبًغ ارتجبط هَحر را لیعت کٌذ -0

  .را ثٌَیعذ "ثبٍر" ؼػ جٌجِ ي هراقجتی از دیذگبُ -5

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 .پرظػ ٍ پبظخ-ظخٌراًی. رٍغ آهَزؼی: .

 پرٍشکتَر-پبٍر پَیٌت وك آهَزؼی: .ٍظیلِ ک

 *جلعِ پٌجن

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 (1ؼٌبخت دیذگبُ ّبي پرظتبري،هفبّین فرٌّگی ٍهالحظبت هؼٌَي ) ػٌَاى هجحج:

 اّذاف اختفبـی:

 

  .در یك جولِ تؼریف کٌذ"تبیلَر"ٍاشُ ي فرٌّگ را از ًقغِ ًظر -1

  .چْبر ٍیصگی اظبظی فرٌّگ قَهی را لیعت کٌذ -2

  .ثٌَیعذ ْبر ٍیصگی خردُ فرٌّگ ّب راچ -3



  .دٍ دظتِ ثٌذي خردُ فرٌّگ ّب را لیعت کٌذ-4

  .جولِ تؼریف کٌذ اقلیت ّب را در یك-5

 

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-پبٍر پَیٌتٍظیلِ کوك آهَزؼی: . 

 

 *جلعِ ي ؼؽن

 ًبم هذرض:هْعتی گٌجَ

 

 ػٌَاى هجحج:

 (2) هؼٌَي ؼٌبخت دیذگبُ ّبي پرظتبري،هفبّین فرٌّگی ٍ هالحظبت

  .پرظتبري ثیي فرٌّگی را در یك جولِ تؼریف کٌذ -1

  .َیعذرا کِ ثیٌػ ثیؽتري ًعجت ثِ فرٌّگ ٍ هراقجت ثْذاؼتی فراّن هی کٌذ را ثٌ چْبر ٍاشُ اي- 2

  .ارتجبط فرافرٌّگی را در یك جولِ تؼریف کٌذ3-

  .زثبى ثٌَیعذ پٌج تذثیر را ثراي غلجِ ثر هَاًغ-4

  .چْبر ًؽبًِ ي فقذاى ارتجبط هَحر را لیعت کٌذ-5

  .ٍاثعتِ ثِ فرٌّگ را ثٌَیعذ پٌج ٍیصگی-6

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 *جلعِ ّفتن

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

  ًبتَاًی ٍ هؽکالت رٍاًی هرثَط ثِ آى ػٌَاى هجحج:

 اّذاف اختفبـی:

 

  .ًبتَاًی رااز دیذگبُ ظبزهبى ثْذاؼت جْبًی، در یك جولِ تؼریف کٌذ-1

  .ثٌَیعذ"لَتس ٍ ثبٍرز"هَحر در ًبتَاًی را از دیذگبُ ظِ ػبهل-2

  .لیعت کٌذ ظِ دظتِ ثٌذي ًبتَاًی را-3

  .هالحظِ ي ػوَهی را در پرظتبري از ثیوبر ًبتَاى را ثٌَیعذ 5 -4

  .ؼػ دلیل هبًغ ارتجبط ٍ تؼبهل در پرظتبري از ثیوبر ًبتَاى را لیعت کٌذ-5

  .ًبتَاى را ثٌَیعذ رظتبري هٌبظت در ارتجبط ثب ّر کذام از هَاًغ ارتجبعی در ثیوبرچْبراقذام پ -6



 

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 

 *جلعِ ّؽتن

 ذرض:م.گٌجًَبم ه

 

 (1ظبلوٌذي ٍ اختالالت ثْذاؼت رٍاى رایج در آى) ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:

 

  .پرظتبري ظبلوٌذاى را در یك جولِ تؼریف کٌذ-1

  .در یك جولِ ؼرح دّذ اجتوبػی پیري را-جٌجِ ّبي رٍاًی-2

  .تغییر هرتجظ ثب ظي را در اًعبى لیعت کٌذ-3

  .بلوٌذاى را ثٌَیعذچْبر هؽکل رایج ظالهتی در ظ-4

  .رٍاى ظبلوٌذاى را لیعت کٌذ چْبرهذاخلِ ي پرظتبري درظالهت-5

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 

 *جلعِ ًْن

 ض:م.گٌجًَبم هذر

 

 (2ظبلوٌذي ٍ اختالالت ثْذاؼت رٍاى رایج در آى) ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:

 

  .چْبر اختالل ثْذاؼت رٍاًی ؼبیغ در ظبلوٌذي را لیعت کٌذ10

  .آلسایور را در یك جولِ تؼریف کٌذ ثیوبري-2

  .دٍ هؽخفِ ي ثیوبري آلسایور را ثٌَیعذ-3

  .لوٌذاى را لیعت کٌذؼػ جسء ارتقبء ظالهت رٍاى در ظب-4



  .ظبلوٌذاى را در یك جولِ ؼرح دّذ ظَءرفتبر ثب-5

  .ثٌَیعذ را ثب ظبلوٌذاى دٍاقذام پیؽگیري کٌٌذُ در ظَءرفتبر-6

 

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌتٍظیلِ کو

 *جلعِ دّن

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

  ؼٌبخت اظترض،فرظَدگی ؼغلی ٍ ثحراى در پرظتبر اتبق ػول ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:

 

  .اظترض را در یك جولِ تؼریف کٌذ-1

  .ظِ هرحلِ ي اظترض را لیعت کٌذ-2

  .رٍغ هقبثلِ ي هَحر ثب اظترض را ثٌَیعذ چْبر-3

  .را ثٌَیعذ ػ هؽکل جعوی پرظتبر در فرظَدگی ؼغلیؼ-4

  .رفتبري را در ٌّگبم فرظَدگی ؼغلی را لیعت کٌذ-ؼػ هؽکل ػبعفی-5

  .دٍ ًَع ثحراى را ثٌَیعذ-6

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌتٍ

 

 *جلعِ یبزدّن

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 

  درپرظتبري اتبق ػول ؼٌبخت ٍ کبرثرد هفَْم ظرهبیِ ي اجتوبػی* ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:

 

  .کٌذ ظرهبیِ ي اجتوبػی رااز دیذگبُ پبتٌبم در یك جولِ تؼریف-1

  .َیعذظِ جسءهفَْهی ظرهبیِ ي اجتوبػی را ثٌ-2

  .ظرهبیِ ي اجتوبػی را لیعت کٌذ دٍ ؼکل اٍلیِ ي-3



  .جولِ ؼرح دّذ ظرهبیِ ي اجتوبػی را درثیوبرظتبى یك کبرثرد اّویت-4

  .کٌذ ارتجبط ظرهبیِ ي اجتوبػی را ثب کبّػ اظترض ّبي ؼغلی تؽریح-5

 

 

 □ٍاًی حرکتیر                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 *جلعِ دٍازدّن

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 

  (: هفَْم تفَیر رٌّی1کبرثرد هفبّین پرظتبري در کبر ثب ثیوبر جراحی) ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:

 

  .چْبر جسء درک از خَد را ثٌَیعذ  -1

 

  .خَدرا لیعت کٌذ ػبهل هْن در ظبختي تفَیر رٌّی از پٌج-2

  .ظِ دلیل ثراي اختالل در تفَیر رٌّی از جعن خَد را ثٌَیعذ-3

  .چْبر ػلت تغییر در تفَیر رٌّی از خَد را لیعت کٌذ-4

  .ثِ تغییر را ثٌَیعذ دٍ پبظخ هذدجَ ًعجت-5

  .را لیعت کٌذ یپٌج هراقجت پرظتبري در هَرد ثیوبر ثب تغییر تفَیر رٌّ-6

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 

 دّنظیس*جلعِ 

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 

 (: درد2جراحی)کبرثرد هفبّین پرظتبري در کبر ثب ثیوبر  ػٌَاى هجحج:

 اّذاف اختفبـی:

 

  .ریؽِ ي لغَي درد را ثٌَیعذ -1

  .ی درد را در دٍ جولِ ثٌَیعذ ص فیسیَلَ-2

  .ظِ هتغیر هَحر ثر درد را لیعت کٌذ-3



  .ظِ ًَع درد هحیغی را ثٌَیعذ-4

  .چْبر ًَع درد ػفجی را لیعت کٌذ-5

  .دٍ تقعین ثٌذي درد ّبي هسهي را ثٌَیعذ-6

  .رٌّی را در ثررظی ٍ ؼٌبخت درد ثٌَیعذدادُ ّبي -7

  .در ثیوبري کِ درد دارد را ثٌَیعذ ظِ ّذف هراقجت پرظتبري-8

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 ّندچْبرجلعِ *

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 

  (: هفَْم قلورٍگرایی3کبرثرد هفبّین پرظتبري در کبر ثب ثیوبر جراحی) ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:

 

  .هفَْم قلورٍگرایی را در یك جولِ ثٌَیعذ-1

  .چْبر هحذٍدُ ي قلورٍ اًعبًی را ثٌَیعذ-2

  .کٌذ چْبر ًَع فضبي ؼخفی را لیعت-3

  .ل فرد ثراي حفظ قلورٍ خَد را ثٌَیعذظِ ػکط الؼو-4

  .را ثٌَیعذ ؼخفی پرظتبري را در هَرد حفظ هحذٍدُ ي قلورٍ چْبر تذثیر -5

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 پبًسدّن*جلعِ 

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 

 هرگ(: 4کبرثرد هفبّین پرظتبري در کبر ثب ثیوبر جراحی) ػٌَاى هجحج:

 اّذاف اختفبـی:

  .هفَْم هرگ را در یك جولِ تؼریف کٌذ-1

  .هرگ را لیعت کٌذ دًٍَع-2

  .چْبر هؼیبر ثراي هرگ ثذى را ثٌَیعذ-3

  .ثٌَیعذًظر رٍاى ؼٌبظبى  دٍ ًَع هرگ را از-4



  .ظِ ًَع هرگ را از دیذگبُ حقَق داًبى ثٌَیعذ-5

  .پٌج هعئَلیت پرظتبر را در ٌّگبم ثرٍز ًؽبًِ ّبي جعوی هرگ لیعت کٌذ-6

  .ٍیصگی هؽترک را در هَاجِْ ثب هرگ لیعت کٌذ پٌج-7

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-ٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.ر

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 

 ؼبًسدّن*جلعِ 

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 

 ًظبم ّبي عجقِ ثٌذي اختاللْبي رٍاًی ٍ تَـیف اختالل ّبي اضغراثی ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:

 را تؼریف کٌذ. ICD-10  ٍ DSM IV-TRثب دٍ ًظبم ػوذُ اختالل ّبي رٍاًی یؼٌی -1

 ثٌَیعذ.اّویت عجقِ ثٌذي را  -2

(، اختالل ّراض، ترض هرضی، اختالل ٍظَاظی GADاختالل اضغراثی ؼبهل اختالل اضغراة هٌتؽر ) 6 -3

 را تؼریف کٌذ. ( ٍ اختالل اظترض حبدPTSD(، اختالل اظترض پط از ضرثِ )OCDججري ) –

(، اختالل ّراض، ترض هرضی، GADغراة هٌتؽر )اختالل اضغراثی ؼبهل اختالل اض 6ػالین هْن  -4

را لیعت  ( ٍ اختالل اظترض حبدPTSD(، اختالل اظترض پط از ضرثِ )OCDججري ) –اختالل ٍظَاظی 

 کٌذ.

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □حیغِ :   ؼٌبختی 

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌتٍظیلِ 

 

 ّفذّني  *جلعِ

 ًبم هذرض:م.گٌجَ

 

 ٍ رٍغ ّبي درهبى ثیوبري ّبي رٍاًی اختالل ّبي خلقی ػٌَاى هجحج:

 

 اّذاف اختفبـی:



 ثب اًَاع اختالل ّبي خلقی ، اظکیسٍفرًی ٍ ػالین اظبظی آى آؼٌب ؼَد.-1

ػوذُ آى خَاؾ ٍ ػَارق آى ٍ ؼَک درهبًی ثِ عَر کلی دظتِ  5ثب درهبًْبي زیعتی ؼبهل دارٍدرهبًی ،  -2

 آؼٌب ؼَد.

ثب رٍغ ّبي هختلف رٍاًذرهبًی ؼبهل ، رٍاى درهبًی ّبي ثیٌؽی هبًٌذ درهبى ّبي رٍاًکبٍي، هراجغ     -3

 .رفتبري ، رفتبردرهبًی ٍ رٍاى درهبًی حوبیتی آؼٌب ؼَد–هحَري ٍ ؼٌبخت درهبًی ّوچٌیي درهبى ؼٌبختی 

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ػبعفی                       □ؼٌبختی  حیغِ :  

 پرظػ ٍ پبظخ.-رٍغ آهَزؼی: . ظخٌراًی.

 پرٍشکتَر-ٍظیلِ کوك آهَزؼی: . پبٍر پَیٌت

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


