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 :دوره هدف کلی
 ببلیٌی ٍ چکًَگی گرفتي ضرح حبل از بیوبراىاصَل هؼبیٌبت  ًحَُ ارتببعبب بیوبر ٍ َیبى ببآضٌبیی داًطج

 

 : جلسات نظری اهداف 
اصْل ًّذٍْ تشقشاسی استثاط ّ ،آشٌایی داًشجْ تا هفاُین عالهتی ، تیواسی  – 1

  تشسعی تیواس

 آشٌایی داًشجْ تا هؼایٌَ قلة ّ ػشّق  – 2

 ٌَ سیَ ّ ساٍ تٌفغی فْقاًیآشٌایی داًشجْ تا هؼای – 3

 ٍسیستن اسکلتی ػضالًی آشٌایی داًشجْتا هؼایٌَ شکن –4
 

 اهداف کلی جلسات نظریبه تفکیک اهداف ویژه رفتاری   
 ونحوه برقراری ارتباط و ٍآشنایی با منابع اطالعاتیآضٌبیی داًطجَ بب هفبّین سالهتی ، بیوبری ٍ 

 اصَل بررسی بیوبر 
  داًطجَ قبدر ببضذ

 تشسعی تیواس سا تؼشیف کٌذ  – 1-1

 هفاُین عالهتی ّ تیواسی سا ششح دُذ . – 2-1

 استثاط دسهاًی تا تیواساى سا تْضیخ دُذ – 3-1

ًکات هِن استثاط دسهاًی دس تیواساى پشدشف ، هضطشب ، پشخاشگش ، هغت ،  -4-1 

 گشیاى ّ ... سا تیاى ًوایذ 

 ٌذ رُي سا تیاى ًوایذ ًکات هِن استثاط دسهاًی دس تیواساى ک -5-1

 ًکات هِن هْاًغ استثاط دس تیواساى سا تیاى ًوایذ    -6-1

 ًکات هِن استثاطی دس تیواساى ًاشٌْا سا تیاى ًوایذ  -7-1

 ًکات هِن استثاطی دس تیواساى ًاتیٌا سا تیاى ًوایذ -8-1

 ًکات هِن استثاطی دس تیواساى کْدک سا تیاى ًوایذ  -9-1

 ات دسیافتی اص تیواساى سا ًام تثشد اًْاع اطالػ -11-1

 اًْاع اطالػات دسیافتی سا تارکش هثال ششح دُذ  -11-1

 اطالػات رٌُی دس تیواساى سا تا رکش هثال ششح دُذ  -12-1

 چگًْگی اًجام تکٌیک هشاُذٍ تیواس سا تْضیخ دُذ .  – 13-1

 چگًْگی اًجام تکٌیک لوظ تیواس سا تْضیخ دُذ .  – 14-1

 ًگی اًجام تکٌیٌک دق تیواس سا تْضیخ دُذ چگْ -15-1

 جگًْگی اًجام تکٌیک عوغ تیواس سا تْضیخ دُذ – 1 – 16

 

 آضٌبیی داًطجَ بب هؼبیٌِ قلب ٍ ػرٍق  -2

 داًطجَ قبدر ببضذ : 

 فیضیْلْژی ػولکشدی قلة سا تْضیخ دُذ -1-2

 آًاتْهی قلة ّػشّق سا ششح دُذ  -2-2

  تن قلثی ػشّقی سا تیاى ًوایذاًْاع سّشِای اسصیاتی عیغ -3-2

 تکٌیک عوغ سا دس هؼایٌَ قلة ّ ػشّق سا تْضیخ دُذ   -4-2



 تکٌیک لوظ سا دس هؼایٌَ قلة ّ ػشّق تْضیخ دُذ   – 5-2

 تکٌیک دق دس هؼایٌَ قلة ّ ػشّق سا ششح دُذ  -6-2

 هؼایٌَ قلة ّػشّق ششح دُذ  دستکٌیک هشاُذٍ سا-7-2

 ریِ ٍ قفسِ سیٌِ  آضٌبیی داًطجَ بب هؼبیٌِ –3

 داًطجَ قبدر ببضذکِ : 

 فیضیْلْژی ػولکشدتٌفظ سا ششح دُذ  -1-3

 آًاتْهی ػولی سیَ ُا سا تْضیخ دُذ -2-3

  ػالئن ّ ًشاًَ ُای تیواسیِای سیْی سا ًام تثشد -3-3

  ااًْاع سّشِای اسصیاتی عیغتن تٌفغی سا تیاى ًوایذ -4-3

 خ دُذتکٌیک هشاُذٍ قفغَ عیٌَ سا تْضی -5-3

 تکٌیک لوظ قفغَ عیٌَ سا ششح دُذ -6-3

 تکٌیک دق دس سیَ ُا سا تْضیخ دُذ   -7-3

 تکٌیک عوغ سیَ ُا سا تْضیخ دٍ  -8-3

 صذاُای طثیؼی سیَ ُا ساشٌاعایی ًوایذ -9-3

 ٍسیستن اسکلتی ػضالًیآضٌبیی داًطجَ بب هؼبیٌِ ضکن  -4

 داًطجَ قبدر ببضذ : 

 ًْادی آًاتْهیک شکن سا ششح دُذ   -1-4

 تکٌیک هشاُذٍ شکن سا ششح دُذ   -2-4

 تکٌیک لوظ شکن سا ششح دُذ   -3-4

 تکٌیک دق شکن سا تْضیخ دُذ  -4-4

 تکٌیک عوغ شکن سا ششح دُذ -5-4

 . آًاتْهی ػولکشدی اعکلت ّ هفاصل سا ششح دُذ -6-4 

 تاسیخچَ تْضیخ دُذ تشسعی عیغتن اعکلیتی ّ ػضالًی سا اص ًظش  -7-4

 تکٌیک هشاُذٍ سا دس هؼایٌَ اعتخْاًی ّ هفاصل ششح دُذ  -8-4

 تکٌیک لوظ سا دس هؼایٌَ اعتخْاًِا ّ هفاصل ششح دُذ  -9-4

 تکٌیک اًجام هؼایٌَ داهٌَ دشکات هفاصل سا ششح دُذ  -11-4

 .  آصهایشات قذست ػضالًی سا ششح دُذ -11-4

 منابع برای مطالعه :

چی ( جیت کْصیش ، تاستاسا ، تشسعی ّضؼیت عالهت . تشجوَ ُادی کْشیاس ) – 3

 1381.چاپ دّم .تِشاى تششی 

عاهی ، پْساى ، هؼایٌَ فیضیکی تشای پشعتاساى ، چاپ دّم ، تِشاى ، تششی  – 4
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  تذریسضیَُ ّبی 

 ، گَش دادى بِ ًَار صذاّبی قلبی ریَی ، توریي ػولی در پرتیک  سخٌراًی ّوراُ بب پرسص ٍ پبسخ ، هؼرفی هَرد در کالس ٍ خبًِ ، دیذى فیلن

  
 رسبًِ ّبی آهَزضی 

 آهَزضی  CDٍیذیَپرٍشکتَر ،اعلس هؼبیٌبت ببلیٌی ، کبهپیَتر ، ضبیِ سبزی ٍ 
 

 ارزضیببی

  

 سبػت  تبریخ  ًورُ  رٍش 

   1 ببر (  1کَئیس)حذاقل 

 14-16 سَمجلسِ  4 آزهَى هیبى دٍرُ 

   14 َى پبیبى ترم آزه

   1 فعالیتهای کالسی 

 



 :  مقررات درس و انتظارات از دانشجو  
داًشجْیاى هذتشم تایذ تْجَ داشتَ تاشٌذ کَ تا تْجَ تَ ػذم گغتشدگی ّ تٌْع   

هطالة ّ هذذّدیت صهاًی ًقش اعاتیذ ساٌُوایی ّ تغِیل یادگیشی اعت ًَ اًتقال 

هْثش هغتلضم هطالؼَ ّ هشاسکت فؼال آًِا هی  توام ّ کوال هذتْی ، لزا یادگیشی

 تاشذ ّ اًتظاس هی سّد 

 تکویلی تذث سا هطالؼَ ًوایٌذ  لةتَ هٌاتغ هؼشفی شذٍ هشاجؼَ ّ هطا  - 1

 تَ دضْس هٌظن تْام دس کالط دسط   - 2

 ششکت دس تذث ُای داخل کالط ّاًجام تکالیف  – 3

 ششکت فؼال دس جلغات ػولی  -4

 

 

 
 

 

 داًطکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:                          ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                            ًبم ٍ اهضبی هسئَل              

 تبریخ تحَیل:                                    تبریخ ارسبل:                                           تبریخ ارسبل :               

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      

 
 



 هوشبری و معاینات فیسیکی درس نشانه شناسی تئوریجدول زمانبندی برنامه 
  

 4کالس :                                               14-16ضٌبِ ّب  دٍ رٍز ٍسبػت:   

 جلسِ

 
 ٍسیلِ هذرس  هَضَع ّر جلسِ

 اٍرّذ+ ٍیذئَ پرٍشکتَر  ًبدری پَر برقراری ارتببط ٍ هٌببغ اعالػبتی صَل بررسی بیوبرا 1

 ٍیذیَپرٍشکتَر ًبدری پَر ػرٍقی -هؼبیٌِ سیستن قلبی  2

 +ضبظ صَت ٍیذئَ پرٍشکتَر ًبدری پَر اهتحبى هیبى ترم ٍهؼبیٌِ سیستن تٌفسی 3

 پرٍشکتَر +ضبظ صَت ٍیذئَ ًبدری پَر ٍ اسکلتی هؼبیٌِ ضکن   4

 

                                                   

                                                              

 

 جذٍل زهبًبٌذی برًبهِ)ػولی(                                                          

 پراتیک  کالس :                                               14-16ضٌبِ ّب  دٍ رٍز ٍسبػت:    

 ٍسیلِ هذرس  هَضَع ّر جلسِ جلسِ

 هؼبیتِ ػولی  -گَضی پسضکی - ضبظ صَت - ًبدری پَر هؼبیٌِ قلب 1

  هؼبیتِ ػولی -گَضی پسضکی  -ضبظ صَت ًبدری پَر هؼبیٌِ ریِ 2

 یتِ ػولیهؼب -گَضی پسضکی  -ٍیذئَ پرٍشکتَر ًبدری پَر هؼبیٌِ ضکن  3

 هؼبیتِ ػولی -ٍیذئَ پرٍشکتَر  ًبدری پَر ػضالًی -اسکلتی هؼبیٌِ  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


