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دانؽکده 

 قالب نگارغ طرح درض

 

داًؽجَیاى پسؼکی هقطغ فیسیَپاتَلَشی  :هخاطثاى     فیسیَپاتَلَشی تیواریْای دظتگاُ تٌفطض ٍدر: ػٌَاى درض 

ت در اتتذا ٍ اًتْای کالض درض ٍ زهاى اظتراح :ظاػت پاظخگَیی تِ ظَاالت فراگیر                                       2:   تؼذادٍاحذ

دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی :هذرض                              1398-99 اٍلًین ظال : زهاى ارائِ درض

درٍض ػلَم پایِ، فیسیَلَشی، آًاتَهی تٌِ ٍ ظرٍگردى  :هؽخص تَدى درض پیػ ًیاز

 

آؼنایی با فیسیوپاتولوشی بیواریهای ظیعتن تنفعی  :هدف کلی دوره

 

( ظه یک هدفجهت هر جل: )اهداف کلی جلعات 
 (دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی)  .آًاتَهی ریِ، قفعِ ظیٌِ، ػرٍق ریَی ٍ هذیاظتي را تلذ تاؼذ: جلعِ اٍل

فیسیَپاتَلَشی، ػالین ٍ ًؽاًِ ّا، ػَاهل تِ ٍجَد آٍرًذُ ، ػَاهل تؽذیذ کٌٌذُ ، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ رٍغ درهاى تیوار آظن : پٌجنجلعِ 

 (هیضادکتر ظیذ ٍحیذ ج)  .را تلذ تاؼذ

ًذُ ، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ رٍغ درهاى تیوار ی فیسیَپاتَلَشی، ػالین ٍ ًؽاًِ ّا، ػَاهل تِ ٍجَد آٍرًذُ ، ػَاهل تؽذیذ کي: ؼؽن جلعِ

 (دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی)  .ّای اًعذادی هسهي ریِ را تلذ تاؼذ

دکتر ظیذ ٍحیذ . ) ٍ ترًٍؽکتازی را تلذ تاؼذ ُیػالئن تالیٌی، ػلل ایجاد کٌٌذُ، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ درهاى آتعِ ر:  ّفتنجلعِ 

 (جاظوی

ز آهثَلی ریِ ٍ ترٍهثَز اًذام ّای تحتاًی را تلذ فیسیَپاتَلَشی، ػالئن، رٍغ ّای تؽخیصی، درهاى ٍ رٍغ ّای پیؽگیری ا:دّن جلعِ 

 (دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی)  .تاؼذ

د کٌٌذُ تیواری ّای تیٌاتیٌی ریِ، ػالین تالیٌی ٍ ای تیٌاتیٌی ریِ، ػلل ایجاُ اتیٌی ریِ، اًَاع تیواریهفَْم تیواری ّای تیي: یازدّنجلعِ 

 (دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی. ) رادیَلَشیک، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ رٍغ ّای درهاًی را تلذ تاؼذ

ز ظل را پیؽگیری اای هاى ٍ رٍغ ُفیسیَپاتَلَشی، ػالئن تالیٌی، ػالئن رادیَلَشیک، رٍغ ّای تؽخیصی، در:  ٍ پاًسدّن چْاردّن جلعِ

 (دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی)  .تلذ تاؼذ

فیسیَلَشی هایغ فضای جٌة، ػالئن افیَشى فضای جٌة، اًَاع آى، ػلل ایجاد کٌٌذُ، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ درهاى  :آًاتَهی: ؼاًسدّنجلعِ 

 (دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی. ) تیواری ّای جٌة را تلذ تاؼذ

( دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی. ) آى ّا را تلذ تاؼذ رگیر کٌٌذُ ریِ ٍ ػالئندتیواری ّای ظیعتویک : ّفذّنجلعِ 
 

 

: اهداف ویصه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلعه
 

 آًاتَهی ریِ، قفعِ ظیٌِ، ػرٍق ریَی ٍ هذیاظتي را تلذ تاؼذ: ّذف کلی جلعِ اٍل

 :اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ اٍل

در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ 

 .ًفعی فَقاًی را تؽٌاظذت یآًاتَهی هجار  -1-1

 .آًاتَهی هجاری تٌفعی تحتاًی را تلذ تاؼذ -1-2

. آًاتَهی تافت ریِ آلَئَل ّا ، تافت تیٌاتیٌی ریِ را تلذ تاؼذ -1-3

 

ّا، ػَاهل تِ ٍجَد آٍرًذُ ، ػَاهل تؽذیذ کٌٌذُ ، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ رٍغ درهاى فیسیَپاتَلَشی، ػالین ٍ ًؽاًِ : پٌجنّذف کلی جلعِ 

 ظن را تلذ تاؼذتیوار آ

 

: پٌجناّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

 .ٍ هکاًیعن آى را تلذ تاؼذ فیسیَلَشی هجاری تٌفعی، ػلت ایجاد اًعذاد-1-2
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. ح دّذػالئن تالیٌی تیواری آظن را تَضی-2-2

. ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ٍ ػَاهل تؽذیذ کٌٌذُ تیواری آظن را تلذ تاؼذ-3-2

. ای تؽخیصی تیواری آظن را تَضیح دّذُ غرٍ-4-2

. ظن، ًحَُ درهاى تیوار هثتال تِ آظن را تَضیح دّذدارٍّای هَرد اظتفادُ در تیواری آ-5-2

. هثتال تِ حولِ آظن را تلذ تاؼذًحَُ ترخَرد تا تیوار -6-2

 .تؽخیص افتراقی تیواری ّای آظن را تلذ تاؼذ-7-2

 

آٍرًذُ ، ػَاهل تؽذیذ کٌٌذُ ، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ رٍغ درهاى  ًِ ّا، ػَاهل تِ ٍجَدالین ٍ ًؽاع ی،فیسیَپاتَلَش: ؼؽنّذف کلی جلعِ 

. تیوار ی ّای اًعذادی هسهي ریِ را تلذ تاؼذ

 

 :ؼؽناّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ 

در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ 

 .اؼذد باًَاع تیواری ّای اًعذادی  ، ػلت ایجاد اًعذاد ٍ هکاًیعن آى را تل-1-7

. ی اًعذادی ریِ را تَضیح دّذػالئن تالیٌی تیواری ّا-2-7

. ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ٍ ػَاهل تؽذیذ کٌٌذُ تیواری ّای اًعذادی ریِ را تلذ تاؼذ-3-7

. رٍغ ّای تؽخیصی تیواری ّای اًعذادی ریِ را تَضیح دّذ-3-7

. ح دّذهاری ّای اًعذادی ریِ را تَضیتی هاىدارٍّای هَرد اظتفادُ در تیواری ّای اًعذادی ریِ ، ًحَُ در-4-7

. ًحَُ ترخَرد تا تیوار هثتال تِ تیواری ّای اًعذادی ریِ را تلذ تاؼذ-5-7

 .تؽخیص افتراقی تیواری ّای اًعذادی ریِ را تلذ تاؼذ-6-7

 

 .ی را تلذ تاؼذزاػالئن تالیٌی، ػلل ایجاد کٌٌذُ، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ درهاى آتعِ ریِ ٍ ترًٍؽکت: ّفتن ّذف کلی جلعِ 

: ّفتن ی جلعِ اّذاف ٍیصُ رفتار

در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ 

 .تؼریف آتعِ ریِ ٍ ترًٍؽکتازی را تلذ تاؼذ-1-8

 .ػلل ایجاد کٌٌذُ آتعِ ریِ ٍ ترًٍؽکتازی را تلذ تاؼذ -2-8

 .ػالئن تالیٌی آتعِ ریِ ٍ ترًٍؽکتازی را تلذ تاؼذ -3-8

 .ازی را تلذ تاؼذتتؽخیص ٍ ػَارض آتعِ ریِ ٍ ترًٍؽک تظاّرات رادیَلَشیک ٍ ًحَُ -4-8

 .ًحَُ درهاى آتعِ ریِ ٍ ترًٍؽکتازی را تلذ تاؼذ-5-8

 

فیسیَپاتَلَشی، ػالئن، رٍغ ّای تؽخیصی، درهاى ٍ رٍغ ّای پیؽگیری از آهثَلی ریِ ٍ ترٍهثَز اًذام ّای تحتاًی  ّندّذف کلی جلعِ 

 .را تلذ تاؼذ

 

: ّند ُاّذاف ٍیصُ رفتاری جلط

در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ 

. تؼریف ترٍهثَز ٍریذّای ػوقی اًذام تحتاًی ٍ آهثَلی ریِ ٍ ػلت ایجاد کٌٌذُ آى ّا را تلذ تاؼذ-1-14

. ػالئن ٍ ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ترٍهثَز ٍریذّای ػوقی اًذام تحتاًی ٍ آهثَلی ریِ را تلذ تاؼذ-2-14

. ترٍهثَ آهثَلی ٍریذی را تلذ تاؼذ ًحَُ تررظی اٍلیِ تیوار هؽکَک تِ -3-14

 رٍغ ّای تؽخیصی ٍ ًحَُ اظتفادُ از آى در ترٍهثَز ٍریذّای ػوقی اًذام تحتاًی ٍ آهثَلی ریِ را تلذ تاؼذ -4-14

 .درهاى ٍ رٍغ ّای پیؽگیری ترٍهثَز ٍریذّای ػوقی اًذام تحتاًی ٍ آهثَلی ریِ را تلذ تاؼذ  -5-14

 

یٌاتیٌی ریِ، اًَاع تیواری ّای تیٌاتیٌی ریِ، ػلل ایجاد کٌٌذُ تیواری ّای تیٌاتیٌی ریِ، اری ّای بتینهفَْم : ّنیازّذف کلی جلعِ 

 .د تاؼذػالین تالیٌی ٍ رادیَلَشیک، رٍغ ّای تؽخیصی ٍ رٍغ ّای درهاًی را تل

 

: دّن یاز اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ

در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ 

. ى را تلذ تاؼذًی ریِ ٍ تقعین تٌذی تالیٌی آتؼریف تیواری ّای تیٌاتی-1-11

. تیواری ّای ایجاد کٌٌذُ تیواری ّای تیٌاتیٌی ریِ در ّر گرٍُ تالیٌی تِ طَر اختصار تلذ تاؼذ -2-11
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. ًاتیٌی ایذیَپاتیک ریِ را تلذ تاؼذاًَاع تیواری ّای تی-3-11

 .تاؼذایجاد ؼذُ در تیواری ّای تیٌاتیٌی ایذیَپاتیک ریِ را تلذ  ػالئن تالیٌی ٍ رادیَلَشیک -4-11

 .رٍغ ترخَرد تا تیواری ّای تیٌاتیٌی ایذیَپاتیک ریِ را تلذ تاؼذ-5-11

 .تؽخیصی ٍ درهاى پٌَهًَیت افسایػ حعاظیتی را تلذ تاؼذتؼریف، ػالئن تالیٌی، اًَاع، ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ، رٍغ ّای -6-11

 

اتَلَشی، ػالئن تالیٌی، ػالئن رادیَلَشیک، رٍغ ّای تؽخیصی، درهاى ٍ رٍغ ّای پیؽگیری فیسیَج: ٍ پاًسدّن  چْاردّن ّذف کلی جلعِ

 .از ظل را تلذ تاؼذ

 

: ٍ پاًسدّن چْاردّن اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ

در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ 

. ل آؼٌا تاؼذض تا ػلت ایجاد کٌٌذُ تیواری ظل ، رٍغ اًتقال ٍ ؼیَع تیواری -1-16

. اری ظل ٍ اًَاع هختلف تیواری ظل را تلذ تاؼذػالئن تالیٌی تین-2-16

 .ػالئن رادیَلَشیک تیواری ظل ریَی را تلذ تاؼذ -3-16

. رٍغ ّای تؽخیصی تیواری ظل ٍ ػالئن آزهایؽگاّی تیواری ظل را تلذ تاؼذ-4-16

. درهاى تیواری ظل را تیاى کٌذ-1-16

. دُ تَظط ایي دارٍّا را تلذ تاؼذظل ٍ ًحَُ ترخَرد تا ػَارض ایجاد غ ضذػَارض دارٍّای -2-16

. رٍغ ترخَرد تا ظل ًْفتِ را تلذ تاؼذ -3-16

 .تؼریف ظل هقاٍم تِ درهاى ٍ ًحَُ درهاى آى را تلذ تاؼذ-4-16

 

 

ػلل ایجاد کٌٌذُ، رٍغ ّای ى، آًاتَهی، فیسیَلَشی هایغ فضای جٌة، ػالئن افیَشى فضای جٌة، اًَاع آ :اًسدّنغّذف کلی جلعِ 

. تؽخیصی ٍ درهاى تیواری ّای جٌة را تلذ تاؼذ

 

 :اًسدّنغاّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ 

اؼذ در پایاى داًؽجَ قادر ب

 .آًاتَهی فضای جٌة را تلذ تاؼذ-1-4

. ًحَُ تؽکیل هایغ جٌة ٍ اثرات فیسیَلَشی تجوغ تیػ از حذ هایغ جٌة تر ػولکرد ریِ را تَضیح دّذ-2-4

. ًحَُ تقعین تٌذی هایغ جٌة را تلذ تاؼذ-3-4

. ػلل ؼایغ ایجاد کٌٌذُ هایغ جٌة را تیاى کٌذ-4-4

. تال تِ هایغ جٌة را تلذ تاؼذًحَُ تؽخیص ٍ ترخَرد تا تیوار هة-5-4

. ًحَُ درهاى هایغ جٌة را تلذ تاؼذ-6-4

. تؼریف پٌَهَتَراکط ، ًحَُ تؽخیص ٍ درهاى آى را تلذ تاؼذ-7-4

 .تؽخیص، ػلل ایجاد کٌٌذُ ٍ درهاى ّوَتَراکط را تَضیح دّذ حَُى-8-4

 

 . ئن آى ّا را تلذ تاؼذتیواری ّای ظیعتویک درگیر کٌٌذُ ریِ ٍ ػال:  دّنّفّذف کلی جلعِ 

: دّنفُاّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ 

 در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ

. داغاًَاع تیواری ّای ظیعتویک درگیر کٌٌذُ ریِ را تلذ ب-1-15

. ػالئن تیواری ّای ظیعتویک درگیر کٌٌذُ ریِ را تلذ تاؼذ -2-15

 

 

 

 2016ظعیل اظٌؽیال  -2015ّاریعَى  :هٌاتغ

 

پیراهَى آى  ٍ تحث ظخٌراًی ٍ اظتفادُ از پاٍرپَیٌت ٍ طرح ظَال ترای پاظخ در جلعِ تؼذ :رٍغ تذریط

 

فایل صَتی صذاّای  تختِ کالض جْت حل یک تیوار،تِ داًؽجَیاى،  لدر پایاى جلعِ اٍ پاٍرپَیٌتتحَیل  :رظاًِ ّای کوک آهَزؼی 
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هؼرفی هٌاتغ درظی  ریِ تا اهکاًات پخػ صذا،

 

 

ظنجػ و ارزؼیابی 

ظاػت تاریخ  ًورُ هَى رٍغ آزآزهَى 

- - - - کَئیس 

- - - - آزهَى هیاى دٍرُ 

ُ ترًاهِ داًؽکذپایاى کَرض تٌفط  20تعت چْار جَاتی آزهَى پایاى ترم 

 

هطالؼِ هطالة در پایاى ّر  -حل هعائل هطرح ؼذُ در کالض قثل –حضَر هفیذ ٍ هَثر در کالض  :هقررات درض ٍ اًتظارات از داًؽجَ

تٌفعی  ، آهَزغ غیرحضَری صذاّای ریِ تا گَغ دادى تِ فایل هؼرفی ؼذُ صذاّایکالض
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 جدول زهانبندی درض

: روز و ظاعت جلعه 

 

وظیله کوک  روغ تدریط هدرض ظهجلهوضوع هر  جلعه

 آهوزؼی

آًاتَهی ریِ، قفعِ ظیٌِ، ػرٍق ریَی ٍ  1

 .هذیاظتي را تلذ تاؼذ
 

دکتر ظیذ ٍحیذ 

 جاظوی

  

فیسیَپاتَلَشی، ػالین ٍ ًؽاًِ ّا، ػَاهل  8

یذ کٌٌذُ ، تِ ٍجَد آٍرًذُ ، ػَاهل تؽذ

رٍغ ّای تؽخیصی ٍ رٍغ درهاى 

تلذ ا تیوار ی ّای اًعذادی هسهي ریِ ر

 تاؼذ
 

دکتر ظیذ ٍحیذ 

 جاظوی

  

آًاتَهی، فیسیَلَشی هایغ فضای جٌة،  4

ػالئن افیَشى فضای جٌة، اًَاع آى، 

ػلل ایجاد کٌٌذُ، رٍغ ّای تؽخیصی 

 ٍ درهاى تیواری ّای جٌة را تلذ تاؼذ
 

دکتر ظیذ ٍحیذ 

 ظویجا

  

فیسیَپاتَلَشی، ػالئن، رٍغ ّای  14

تؽخیصی، درهاى ٍ رٍغ ّای 

ی از آهثَلی ریِ ٍ ترٍهثَز اًذام یرپیؽگ

  ّای تحتاًی را تلذ تاؼذ

دکتر ظیذ ٍحیذ 

 جاظوی

  

ػالئن تالیٌی، ػلل ایجاد کٌٌذُ، رٍغ  8

ّای تؽخیصی ٍ درهاى آتعِ ریِ ٍ 

 ترًٍؽکتازی را تلذ تاؼذ
 

دکتر ظیذ ٍحیذ 

 ظویجا

  

هفَْم تیواری ّای تیٌاتیٌی ریِ، اًَاع  11

، ػلل ایجاد یِتیواری ّای تیٌاتیٌی ر

کٌٌذُ تیواری ّای تیٌاتیٌی ریِ، ػالین 

تالیٌی ٍ رادیَلَشیک، رٍغ ّای 

تؽخیصی ٍ رٍغ ّای درهاًی را تلذ 

 تاؼذ
 

دکتر ظیذ ٍحیذ 

 جاظوی

  

فیسیَپاتَلَشی، ػالئن تالیٌی، ػالئن  16

، رٍغ ّای تؽخیصی، رادیَلَشیک

درهاى ٍ رٍغ ّای پیؽگیری از ظل را 

 .تلذ تاؼذ

ٍحیذ د دکتر ظی

 جاظوی
ظخٌراًی ٍ اظتفادُ از 

 پاٍرپَیٌت

 کاهپیَتر ٍ پرٍشکتَر

تیواری ّای ظیعتویک درگیر کٌٌذُ  15

 .ریِ ٍ ػالئن آى ّا را تلذ تاؼذ
دکتر ظیذ ٍحیذ 

 جاظوی
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درس رح چك ليست ارزشيابي ط          

 

 دکتر ظیذ ٍحیذ جاظوی : اىهدرض نام و نام خانوادگی

 96-97 : تحصیلی الض دوم نیوعال

 فیسیوپاتولوشی بیواریهای تنفعی: نام درض             :  اریخ بررظی ت

 

 

 نمره چك ليست نمره كسب شده موضوع رديف

 1   هؽخص تَدى ػٌَاى درض 1

 1  هؽخص تَدى هخاطثاى 2

 2  داد ٍاحذهؽخص تَدى تغ 3

 1  هؽخص تَدى زهاى ارائِ درض 4

 1  هؽخص تَدى ًام هذرض 5

 1  هؽخص تَدى  درض پیػ ًیاز 6

 5  هؽخص تَدى ّذف کلی دٍرُ 7

 4  (ّر جلعِ یک ّذف )هؽخص تَدى اّذاف کلی جلعات  8

 6  هؽخص تَدى اّذاف ٍیصُ رفتاری تِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ 9

 4  ظات تا تَجِ تِ هیساى ٍاحذرػایت تؼذاد جل 10

 4  هؽخص تَدى هٌاتغ هَرد اظتفادُ 11

 4  ؼخص تَدى رٍغ تذریطم 12

 4  هؽخص تَدى رظاًِ ّای کوک آهَزؼی 13

 4  اًجام کَئیسترای ارزؼیاتی داًؽجَیاى  14

 4  اًجام آزهَى هیاى دٍرُ ترای ارزؼیاتی داًؽجَیاى 15

 4  ارزؼیاتی داًؽجَیاى  اًجام آزهَى پایاى ترم ترای 16

 50 جمع نمره

  نمره نهايي


