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 ُذف کلی درش : 

ةَ ىٍظّرجهفیق آىّظحَ ُای ظّد در زىیٍَ  آٌِادر  ىفاُیو زیؼ ةٍایی پؼؿحاری وایساد جّاٌاییةا داٌكسّیانآقٍایی 

  غ.در ىغد زّیان ةؽرگـال وؿانيٍاظحالالت صؼکحی  ىؼاكتث از
 

 اُذاف کلی جلطبت : ) جِت ُر جلطَ یک ُذف ( 

 

 ٍحِا ، ؽضؼوف ، غضالت ىىؼوری ةؼ آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی اؿحعّان ، ىفامم ، جاٌغون ، نیگاةا  داٌكسّیانآقٍایی  .1

 ٌضّه ةؼرؿی و قٍاظث ، ذٍُی ، غیٍی و پاراکهیٍیک اظحالالت ؿیـحو صؼکحی ةا  داٌكسّیانآقٍایی  .2

 اپیغىیّنّژی ، غهم ، غالئو ، پیكگیؼی از قکـحگیِاةا  داٌكسّیانآقٍایی  .3

 درىاٌِای ـّری ، اونیَ ، داٌّیَ و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ىنغوم دچار قکـحگی ةا  داٌكسّیانآقٍایی  .4

 ٌضّه پیكگیؼی ، ىؼاكتث و درىان از غّارض ىّضػی و غيّىی قکـحگیِاةا  داٌكسّیانآقٍایی  .5

 ری و ىؼاكتث پؼؿحاری از وؿایم داةث کٍٍغه ظارزی و داظهی ٌضّه ةؼكؼاةا  داٌكسّیانآقٍایی  .6

درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از پیچ ظّردگی ، دررـحگی ، کكیغگی ، کّـحگی و ىنغوىان دچار ةا  داٌكسّیانآقٍایی  .7

 جّىّرُای ظّش ظیو و ةغظیو ؿیـحو اؿکهحی و غفٌّحِای ؿیـحو اؿکهحی  ،كعع غضّ

ةیياران  ،حئّآرجؼیثؿا ،و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران دچار اظحالالت ىحاةّنیک اؿحعّان درىان ةا  داٌكسّیانآقٍایی  .8

 دچار اظحالالت ةاـث ُيتٍغ ، اظحالالت پا و دؿث

 

 

 

 

 

 
 اُذاف ّیژٍ رفتبری ثَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَ : 

جلطَ اّل 

 ُذف کلی : 



 اؿکهحی  –ٌی ةا آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ؿیـحو غضال داٌكسّیانآقٍایی  

 اُغاف ویژه : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 

 آٌاجّىی وـیؽیّنّژی اؿحعّان را جّضیش دٍُغ  -1

 آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ىفامم را جّضیش دٍُغ  -2

 آٌاجّىی وـیؽیّنّژی غضالت را جّضیش دٍُغ  -3

 آٌاجّوىی و ـیؽیّنّژی ؽضؼوف را جّضیش دٍُغ  -4

 ٌغوٌِا را جّضیش دٍُغآٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ؽالـِا و جا -5

جلطَ دّم  

 ُذف کلی : 

  ثب ثررضی ّ غٌبخت اختالالت حرکتی  داًػجْیبىآغٌبیی 

 اُذاف ّیژٍ : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 

 ٌضّه اظػ جاریعچَ ؿالىحی ازةیياران دچار اظحالالت صؼکحی را جّضیش دٍُغ -1

 ؿ ٌيایٍغ ٌضّه ىػایٍَ ةیياران دچار اظحالالت صؼکحی را جّمی -2

 ىّارد کارةؼد آٌِا را در اظحالالت ؿیـحو صؼکحی جّضیش دٍُغ  اٌّاع آزىٌِّای پاراکهیٍیک ىؼؿّم و -3

جلطَ ضْم  

 ُذف کلی : 

 ةا قکـحگیِا و غهم و غالئو ، اٌّاع و ٌضّه پیكگیؼی از آٌِا  داٌكسّیانآقٍایی  
 اُذاف ّیژٍ : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 

 ی قکـحگیِا را ىعحنؼاً قؼح دٍُغ اپیغىیّنّژ -1

 غهم غيغه قکـحگیِا را جّضیش دٍُغ  -2

 جلـیو ةٍغی و اٌّاع قکـحگیِا را جّمیؿ ٌيایٍغ  -3

 غالئو ىّضػی و غيّىی قکـحگیِا را قؼح دٍُغ  -4

 اكغاىات ایيٍی در ىٍؽل و زاىػَ ةيٍظّر پیكگیؼی ازقکـحگیِا را قؼح دٍُغ  -5

 ؼی از مغىات اؿکهحی را ةیان ٌيایٍغجأدیؼ آىّزقی اكغاىات ایيٍی در پیكگی -6



  

جلطَ چِبرم 

 ُذف کلی : 

 ةا درىان وىؼاكتحِای پؼؿحاری از ىنغوىان دچارقکـحگی داٌكسّیان آقٍایی  
 اُذاف ّیژٍ : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 

 درىان کهی در ىنغوىان دچار قکـحگی را جّضیش دٍُغ  -1

 گی را ةیان کٍٍغ درىان ـّری در ارجتاط ةا ىّضع قکـح -2

 درىان اونیَ در ةؼظّرد ةا یک ىنغوم قکـحگی را قؼح دٍُغ  -3

 درىان داٌّیَ در ةؼظّرد ةا یک ىنغوم قکـحگی را قؼح دٍُغ  -4

 ٌضّه آىّزش ةیياران دچار قکـحگی را ةیان ٌيایٍغ  -5

ؿحلؼار و کاُف غّارض را ىؼاكتث پؼؿحاری در راةعَ ةا ىّضع قکـحگی ، وؿایم داةث کٍٍغه ، ٌضّه کٍحؼل درد ، ٌضّه ا -6

 ةیان ٌيایٍغ .
جلطَ پٌجن 

 ُذف کلی : 

 ةا غّارض ىّضػی و غيّىی قکـحگیِا و ٌّجّاٌی ىنغوىان دچار قکـحگی  داٌكسّیانآقٍایی  
 اُذاف ّیژٍ : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 

 غّارض ىّضػی قکـحگیِا را ةیان ٌيایٍغ .غهم ، غّاىم ظعؼ ، غالئو ، درىان ، ٌضّه پیكگیؼی وىؼاكتحِای پؼؿحاری از  -1

 غهم ، غّاىم ظعؼ ، غالئو ، درىان ، ٌضّه پیكگیؼی وىؼاكتحِای پؼؿحاری از غّارض غيّىی قکـحگیِا را ةیان ٌيایٍغ . -2

 امّل ٌّجّاٌی ةیياران دچار قکـحگی را قؼح دٍُغ  -3

جلطَ غػن 

 ُذف کلی : 

  ٌذٍ خبرجی ّداخلیثب هراقجت از ّضبیل ثبثت کٌ داًػجْیبىآغٌبیی 
 اُذاف ّیژٍ : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 

 ٌضّه ، ىّارد کارةؼد و ىؼاكتث از گچ گیؼی را قؼح دٍُغ  -1

 ٌضّه ، ىّارد کارةؼد و ىؼاكتث از کكف پّؿحی و اؿکهحی را ةیان ٌيایٍغ  -2

 ٌضّه ، ىّارد کارةؼد و ىؼاكتث از آجم و ةؼیؾ را قؼح دٍُغ  -3

 ةؼد و ىؼاكتث از ـیکـاجّرُای ظارزی و پیً پالؿحؼ را قؼح دٍُغ ٌضّه ، ىّارد کار -4

 ٌضّه ، ىّارد کارةؼد و ىؼاكتث از اٌّاع ـیکـاجّرُای داظهی را قؼح دٍُغ  -5
جلطَ ُفتن 

 ُذف کلی : 

 ،تىمىرها وعفىنتهایبا مراقبت ودرمان پیچ خىردگی ، دررفتگی ، کىفتگی ، کشیدگی و قطع عضى  دانشجىیانآشنایی 

 ستم اسکلتی سی
 اُذاف ّیژٍ : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 



 غهم ، غالئو ، درىان ، ٌّجّاٌی ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼجتط یا پیچ ظّردگی را قؼح دٍُغ .  -1

  غهم ، غالئو ، درىان ، ٌّجّاٌی ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در ارجتاط ةاکّـحگی و کكیغگی را جّمیؿ ٌيایٍغ -2

 غهم ، غالئو ، درىان ، ٌّجّاٌی ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در ارجتاط ةا دررـحگی ىفنهی را قؼح دٍُغ  -3

 را جّمیؿ ٌيایٍغ   ّامّل ىؼاكتحِای زـيی و رواٌی در ارجتاط ةا ىنغوم دچار كعع غض -4

 ةیياران دچار اؿحئّىیهیث  را قؼح دٍُغ  غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از-5

 را قؼح دٍُغ  چؼکی غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران دچار آرجؼیث-6

 غالئو ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری آٌِا را جّمیؿ ٌيایٍغ . ،، ةغظیو و اٌّاع جّىّرُای ظّش ظیو -1

لطَ ُػتنج 

 ُذف کلی : 

ّدرهبى اختالالت هتبثْلیک اضتخْاى ّ ثب هراقجت  داًػجْیبىآغٌبیی 

 اختالالت ثبفت ُوجٌذ ّ اختالالت غبیغ دضت ّ پب ،اضتئْآرتریت 

 

 اُذاف ّیژٍ : 

  داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایان 

 حاری از ةیياران دچار اؿحّپؼز را قؼح دٍُغ غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿ -1

غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران دچار اؿحئّآرجؼیث و پاژه را  -2

 قؼح دٍُغ 

آرجؼیث ٌلؼؿی را  غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران دچار ٌلؼس و -3

 قؼح دٍُغ 

را قؼح  غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران دچار اؿحئّىاالؿی -4

 دٍُغ 

 اٌّاع اظحالالت ىادرزادی یا اکحـاةی پا ، ٌضّه درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ -5

 الت ىادرزادی یا اکحـاةی دؿث ، ٌضّه درىان ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ اٌّاع اظحال-6

نّپّس اریحياٌّزؿیـحيیک ، اؿکهؼودرىی ، غهم ، غّاىم ىـحػغ کٍٍغه ، غالئو ، درىان و ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری -7

 غىؼجتط ةَ آٌِا را قؼح دٍُ
 هٌبثغ : 

 .1392ان،امّل ارجّپغی وقکـحَ ةٍغی.چاپ پٍسو.جِؼان:اٌغیكَ رـیع،ةِادروُيکاراغهو ُؼٌغی  -1

.جؼزيَ ؽدُوؿی چاپ.( پؼؿحاری داظهی و زؼاصی ةؼوٌؼ وؿّد ارث )ارجّپغیدرؿٍاىَ  زاٌیؾ ال ُیٍکم ،کؼی اچ چیّپؼ، -2

 .1393ـؼیتاٌنیؼی ٌیا،جِؼان:ٌكؼ زيع ٌگؼ.

 .1381،ىضيغ رزتی، جِؼان:اٌغیكَ رـیع،آداىؽ زان کؼوـّرد،ارجّپغی وقکـحَ ةٍغی.جؼزيَ ظاُؼ رزتی -3

،چاپ ُكحو.جؼزيَ ـؼیتا ةهّر چی.جِؼان: پؼؿحاری داظهی و زؼاصی )ارجّپغی(ةهک زّیؾ ام،ُّکؾ زیً ُاکٍـّن  -4

 .1389ٌكؼ زاىع ٌگؼ.

 
 رّظ تذریص : 

 ةضخ کالؿی  –پؼؿف و پاؿط  –ؿعٍؼاٌی 



 
 رضبًَ ُبی کوک آهْزغی : 

 ویغیّپؼوژکحّر کاىپیّجؼ و -ىّالژ و ىاکث ––کحاب  قکهِا ودیاگؼاىِای –وایث ةؼد  –

 
 ضٌجع ّ ارزغیبثی

 

 ؿاغث جاریط ٌيؼه روش ارزقیاةی  آزىّن

   %5 قفاُی پؼؿف و پاؿط کالؿی

  17/7/95 %11 جكؼیضی آزىّن ىیان دوره 

   %65 چِار گؽیٍَ ای –جكؼیضی  آزىّن پایان دوره 

   %11 ؿعٍؼاٌی کٍفؼاٌؾ  

   %11 ىلانَ ً ىلانَ جؼزيَ و جغوی

 
 هقررات درش ّ اًتظبرات از داًػجْ : 

 صضّر ةيّكع و  ىٍظو در کالس  -1

 قؼکث در ةضذِای کالس  -2

 ىعانػَ ىٍاةع ىػؼـی قغه  -3

 صضّر در زهـات رـع اقکال و ىكاوره  -4

 

 

 
 زغول زىاٌتٍغی درس: اظحالالت صؼکحی                                            

 8-11ؿاغث  قٍتَروز و ؿاغث زهـَ :                                              

 

 ىغرس ىّضّع ُؼ زهـَ              جاریط زهـَ

1 21/6/95 
 

ةا ىؼوری ةؼ آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی اؿحعّان ،  داٌكسّیانآقٍایی 

 ىفامم ، جاٌغون ، نیگاىٍحِا ، ؽضؼوف ، غضالت 
 

 زِاٌگیؼ رضایی

2 27/6/95 
 

ةا ٌضّه ةؼرؿی و قٍاظث ، ذٍُی ، غیٍی و  داٌكسّیانقٍایی آ 

 پاراکهیٍیک اظحالالت ؿیـحو صؼکحی

// 

3 3/7/95 
 

ةا اپیغىیّنّژی ، غهم ، غالئو ، پیكگیؼی از  داٌكسّیانآقٍایی 

 قکـحگیِا

 

// 

4 11/7/95 
 

 //ةا درىاٌِای ـّری ، اونیَ ، داٌّیَ و ىؼاكتحِای  داٌكسّیانآقٍایی 



 ز ىنغوم دچار قکـحگیپؼؿحاری ا

5 17/7/95 
 

ةا ٌضّه پیكگیؼی ، ىؼاكتث و درىان از غّارض  داٌكسّیانآقٍایی 

 ىّضػی و غيّىی قکـحگیِا

// 

6  

24/7/94 

ةا ٌضّه ةؼكؼاری و ىؼاكتث پؼؿحاری از داةث  داٌكسّیانآقٍایی 

 کٍٍغه ظارزی و داظهی

// 

7  

1/8/95 

تحِای پؼؿحاری از پیچ ةا درىان و ىؼاك داٌكسّیانآقٍایی 

ظّردگی ، دررـحگی ، کكیغگی ، کّـحگی و ىنغوىان دچار كعع 

 ،غضّ

جّىّرُای ظّش ظیو و ةغظیو ؿیـحو اؿکهحی و غفٌّحِای 

 ؿیـحو اؿکهحی

// 

8  

8/8/95 

ةا درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران دچار  داٌكسّیانآقٍایی 

ةیياران دچار  ،ثاظحالالت ىحاةّنیک اؿحعّان و اقحئّآرجؼی

 اظحالالت ةاـث ُيتٍغ ، اظحالالت پا و دؿث

// 

 

 :دکحؼ اىیؼ زالنیEDOىـئّل          پؼویً غتاؿیىغرس: زِاٌگیؼ رضایی       ىغیؼ گؼوه:دکحؼ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـيَ جػانی                                                                    

 داٌكگاه غهّم پؽقکی کؼىاٌكاه                                                    

 داٌكکغه پؼؿحاری وىاىایی                                                     

 كانب ٌگارش ظؼح درس                                                       
 

 : داٌكسّیان جؼم پٍسو پؼؿحاری پیّؿحَ ىعاظتان   (حالالت قٍاظحی و ادارکی اظ) 4داظهی وزؼاصی:  غٍّان درس

 96-95ٌیيـال:اول        3و  2و 1: داظهی و  زؼاصی  پیف ٌیاز درس   واصغٌظؼی    25/1:  جػغاد و ٌّع واصغ

    12-2: قٍتَ  ؿاغث ىكاوره                 11-12: یکكٍتَ  زىان ارائَ درس

 گیؼ رضایی: زِاٌ ىغرس 

 

 ُغف کهی درس : 



ةا اظحالالت قٍاظحی ادارکی ةَ ىٍظّرارایَ ىؼاكتث ةَ ىغدزّیان ةؽرگـال وؿانيٍغ ىتحال ةَ  داٌكسّیان ایساد جّاٌایی در

 .کارةؼدـؼایٍغپؼؿحاری وةِؼه گیؼی از ىِارجِای جفکؼ ظالق،امّل اظالكی وىّازیً قؼغی

 ( اُغاف کهی زهـات : ) زِث ُؼ زهـَ یک ُغف 

 

 ةا آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ، زيسيَ ، ىؾؽ ، ؿحّن ـلؼات ، ٌعاع ، اغناب ىضیعی و ىؼکؽی  داٌكسّیانآقٍایی  .1

 ةا ةؼرؿی ذٍُی و غیٍی ىكکالت غنتی و آزىٌِّای پاراکهیٍیک ىّرد کارةؼد و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ  داٌكسّیانآقٍایی  .2

 ICPرىان ةیيار دچار کيا و اـؽایف ؿعش ةا اظحالالت ؿعش ُّقیاری ىؼاكتث و د داٌكسّیانآقٍایی  .3

 TIAةا درىان و ىؼاكتث ؿکحَ ىؾؽی و صيالت گػاری ایـيیک  داٌكسّیانآقٍایی  .4

 TIAةا درىان و ىؼاكتث ؿکحَ ىؾؽی و صيالت گػاری ایـيیک  داٌكسّیانآقٍایی  .5

 ةا درىان و ىؼاكتث جّىّرُای ىؾؽی ،جكٍسات ومؼغِا  داٌكسّیانآقٍایی  .6

 ةا درىان و ىؼاكتحِای اٌّاع ؿؼدردُای ىیگؼٌی و ؽیؼ ىیگؼٌی  انداٌكسّیآقٍایی  .7

 ةا درىان و ىؼاكتث ىٍٍژیث ، آةـَ ىؾؽی و اٌـفانیحِا داٌكسّیانآقٍایی  .8

 ةا درىان و ىؼاكتث جّىّرُای ٌعاغی ، کيؼدردُا ، ُؼٌی دیـک و مغىَ اغناب ىضیعی  داٌكسّیانآقٍایی  .9

 ، پارکیٍـّن کؼه ، ؿٍغرم گهیً ةاره ، ىیاؿحٍی گؼاو  M.Sةا درىان و ىؼاكتث  داٌكسّیانآقٍایی  .11

 

 اُغاف ویژه رـحاری ةَ جفکیک اُغاف کهی ُؼ زهـَ : 

زهـَ اول 

 ُغف کهی : 

 ةا آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی دؿحگاه غنتی داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ی ىضاـغ ىؾؽ را جّضیش دٍُغآٌاجّىی و ـیؽیّنّژی زيسيَ و ةاـحِا -1

 آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ىؾؽ را جّضیش دٍُغ  -2

 آٌاجّىی وـیؽیّنّژی ؿیـحو ىكتک وغلغه ُای كاغغه ىؾؽراجّضیش دٍُغ  -3

 آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ؿحّن ـلؼات و ظٍاب ٌعاغی را جّضیش دٍُغ -4

 آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی اغناب زيسيَ ای را جّضیش دٍُغ  -5

 غناب ٌعاغی را جّضیش دٍُغ آٌاجّىی وـیؽیّنّژی ا -6

 آٌاجّىی وـیؽیّنّژی اغناب اجٌّّىیک را جّضیش دٍُغ -7

زهـَ دوم 

 ُغف کهی : 

 ةا ةؼرؿی و قٍاظث ؿیـحو غنتی  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 



 تی را ةیان کٍٍغ ةؼرؿی ذٍُی و ٌضّه اظػ جاریعچَ ؿالىحی از ةیياران دچار اظحالالت ؿیـحو غن -1

 ىػایٍات ىؼؿّم در اظحالالت ؿیـحيی غنتی ىؼکؽی را جّمیؿ ٌيایٍغ  -2

 ىػایٍات ىؼؿّم در اظحالالت ؿیـحو غنتی ىضیعی و ىعچَ را قؼح دٍُغ  -3

 ، ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را جّضیش دٍُغ   L.Pٌضّه  -4

 آزىٌِّای پاراکهیٍیک ىؼؿّم در اظحالالت ؿیـحو غنتی را  قؼح دٍُغ -5

زهـَ ؿّم 

 ُغف کهی : 

 و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ  (ICP)ةا اظحالالت ؿعش ُّقیاری کيا ، اـؽایف  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 غهم غنتی و ؿیـحيیک کيا را قؼح دٍُغ   -1

 ییغ درىان ، پیكگیؼی ، غّارض و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در ةیياران ةیِّش را ذکؼ ٌيا  -2

 غهم ىؾؽی و ظارج ىؾؽی اـؽایف ـكار داظم زيسيَ را ذکؼ کٍٍغ  -3

 را جكؼیش ٌيایٍغ ICPغالئو ، درىان ، غّارض و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ةیياران دچار اـؽایف  -4

زهـَ چِارم 

 ُغف کهی : 

  ةا اظحالالت ظٌّؼیؽی دٍُغه ىؾؽی و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ   داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه : 

 یان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : درپا

 غهم ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در ةیياران دچار ؿکحَ ىؾؽی را جكؼیش ٌيایٍغ  .1

 را قؼح دٍُغ  TIAغهم ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در ةیياران دچار  .2

گیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در ةیياران دچار ظٌّؼیؽی جضث غٍکتّجیَ و داظم غهم ، غّاىم ظعؼ ، پیك -3

 ةعٍی را قؼح دٍُغ

زهـَ پٍسو 

 ُغف کهی : 

 ةا اٌّاع جؼوىا وارد ةَ زيسيَ و ضؼةَ ىؾؽی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ   داٌكسّیانآقٍایی 

 :  اُغاف ویژه

 :  درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ

 غهم مغىات زيسيَ و ضؼةَ ىؾؽی و ٌضّه پیكگیؼی از آٌِا را جّضیش دٍُغ  -1

 درىان و ىؼاكتث از مغىات پّؿث و اؿحعّان زيسيَ را قؼح دٍُغ  -2

 اٌّاع ظٌّؼیؽیِای داظم زيسيَ ، غهم ، درىان ، غالئو و ىؼاكتحِای پؼؿحاری آٌِا را قؼح دٍُغ  -3

 ان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ اٌّاع مغىات ةاـث ىؾؽ ، غهم ، غالئو ، درى -4

 امّل ٌّجّاٌی از ةیياران ضؼةَ ىؾؽی را قؼح دٍُغ -5



 

زهـَ قكو 

 ُغف کهی : 

 جكٍر ، مؼع و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ  –ةا جّىّرُای ىؾؽی  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

غظیو ىؾؽی ٌضّه جكعیل ، درىان ، غّارض و غالئو و ىؼاكتحِای ىؼةّط ةَ آٌِا اٌّاع قایع جّىّرُای ظّش ظیو و ة -1

 را جّمیؿ ٌيایٍغ 

اٌّاع جكٍر و مؼع ، غهم ، غالئو ىـحػغ کٍٍغه ، غالئو ، جكعیل ، درىان ، پیكگیؼی و ٌّجّاٌی ىؼةّط ةَ آٌِا را  -2

 جّمیؿ ٌيایٍغ

زهـَ ُفحو 

 ُغف کهی : 

 اٌّاع آن و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ ةا ؿؼدرد و  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 اٌّاع ؿؼدرد را قؼح دٍُغ  -1

 غّاىم ىـحػغ کٍٍغه ، غهم و ٌضّه پیكگیؼی از ؿؼدردُا را جّمیؿ ٌيایٍغ -2

 درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در راةعَ ةا ؿؼدردُا را قؼح دٍُغ   -3

 

 

زهـَ ُكحو 

 ُغف کهی : 

 ةا اٌّاع غفٌّحِای ىؾؽی و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ  داٌكسّیانی آقٍای

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 غهم ، غالئو ، غّاىم ىـحػغ کٍٍغه ، درىان ، پیكگیؼی ، غّارض و ىؼاكتحِای پؼؿحاری آةـَ ىؾؽی را جكؼیش ٌيایٍغ  -1

 ، غّارض و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىٍٍژیث ةاکحؼیال را قؼح دٍُغ  غهم ، غالئو ، غّاىم ىـحػغ کٍٍغه ، درىان ، پیكگیؼی  -2

 غهم ، غالئو ، غّاىم ىـحػغ کٍٍغه ، درىان ، پیكگیؼی ، غّارض و ىؼاكتحِای پؼؿحاری آٌـفانیث را جّضیش دٍُغ -3

زهـَ ٌِو 

 ُغف کهی : 

 ىؼةّظَ  ةا اظحالالت اغناب ىضیعی و مغىات ٌعاغی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 



غهم ، غالئو غّاىم ظعؼ درىان ، پیكگیؼی وىؼاكتث و درىان اونیَ ، ـّری و داٌّیَ را در مغىات ٌعاع ، ؿحّن ـلؼات و  -1

 اغناب ىضیعی جّضیش دٍُغ 

از ةیياران دچار کيؼ درد و ُؼٌی دیـک  غهم ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، غالئو ، درىان ، غّارض و ىؼاكتحِای پؼؿحاری -2

 را جّمیؿ ٌيایٍغ 

 غهم ، درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران جّىّر ٌعاغی را ةكؼح دٍُغ  -3

 امّل ٌّجّاٌی از ةیياران دچار مغىات ٌعاغی و ؿیـحو اغناب ىضیعی را جّمیؿ ٌيایٍغ -4

زهـَ دُو 

 ُغف کهی : 

 ٌعاغی و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ   –یّ ىؾؽی ةا اظحالالت دیؽاج داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در کؼه و آنؽایيؼ را جّضیش دٍُغ  .1

 را جّضیش دٍُغ  MSدر پارکیٍـّن و  غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری .2

غهم ، غالئو ، غّاىم ظعؼ ، پیكگیؼی ، درىان ،ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری در گهیً پاره ، ىیاؿحٍی گؼادو و اؿکهؼوز زاٌتی -3

 ٌعاغی را جكؼیش ٌيایٍغ  



 

 ىٍاةع : 

.چاپ ؿیؽدُو.جؼزيَ ( اغنابد ارث )پؼؿحاری داظهی و زؼاصی ةؼوٌؼ وؿّدرؿٍاىَ  زاٌیؾ ال ُیٍکم ،کؼی اچ چیّپؼ، -1

 .1393زُؼاىكحاق،جِؼان:ٌكؼ زيع ٌگؼ.

،چاپ ُكحو.جؼزيَ زُؼا ىكحاق.جِؼان: ٌكؼ (اغنابپؼؿحاری داظهی و زؼاصی ).ةهک زّیؾ ام،ُّکؾ زیً ُاکٍـّن -2

 .1389زاىع ٌگؼ.

ؼگؾ ظٌّـاری.جِؼان:اٌغیكَ .جؼزيَ غـگؼكؼةاٌی وٌ.چاپ قاٌؽدُوُاریـّن  آٌحٌّی ـاؿی ،ةیياریِای ىؾؽ واغناب-3

 .1387رـیع.

 .1383ؿهعان زاده اکتؼ. ةیياریِای ىؾؽ واغناب.جِؼان: ٌكؼ زػفؼی.-4

 روش جغریؾ : 

 ةضخ کالؿی  –پؼؿف و پاؿط  –ؿعٍؼاٌی     

 :  رؿاٌَ ُای کيک آىّزقی   

 ّ پؼوژکحّرویغی-کاىپیّجؼ–ىّالژ و ىاکث  –ٌّار كهب  –قکهِا ودیاگؼاىِای کحاب  –وایث ةؼد     

 

 ؿٍسف و ارزقیاةی

 

 ؿاغث جاریط ٌيؼه روش ارزقیاةی  آزىّن

   %5 قفاُی پؼؿف و پاؿط کالؿی

  21/9/95 %11 جكؼیضی آزىّن ىیان دوره 

   %65 چِار گؽیٍَ ای –جكؼیضی  آزىّن پایان دوره 

   %11 ؿعٍؼاٌی کٍفؼاٌؾ  

   %11 ىلانَ جؼزيَ و جغویً ىلانَ 

 

 ٌحظارات از داٌكسّ : ىلؼرات درس و ا

 صضّر ةيّكع و  ىٍظو در کالس  -1

 قؼکث در ةضذِای کالس  -2

 ىعانػَ ىٍاةع ىػؼـی قغه  -3

 صضّر در زهـات رـع اقکال و ىكاوره  -1

 

 

 

 



 

 

 زغول زىاٌتٍغی درس: اظحالالت قٍاظحی ادراکی                                               

 11-12روز و ؿاغث زهـَ :یک قٍتَ ؿاغث                                                   

 

 ىغرس ىّضّع ُؼ زهـَ              جاریط زهـَ

1 9/8/95 
 

ةا آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ، زيسيَ ،  داٌكسّیانآقٍایی 

 ىؾؽ ، ؿحّن ـلؼات ، ٌعاع ، اغناب ىضیعی و ىؼکؽی

 زِاٌگیؼ رضایی

2 16/8/95 
 

ذٍُی و غیٍی ىكکالت ةا ةؼرؿی  داٌكسّیانآقٍایی 

غنتی و آزىٌِّای پاراکهیٍیک ىّرد کارةؼد و 

 ىؼاكتحِای ىؼةّظَ

          // 

3 23/8/95 
 

ةا اظحالالت ؿعش ُّقیاری  داٌكسّیانآقٍایی 

 ICPىؼاكتث و درىان ةیيار دچار کيا و اـؽایف ؿعش 

          // 

4 7/9/95 
 

ؽی و ةا درىان و ىؼاكتث ؿکحَ ىؾداٌكسّیان آقٍایی 

 TIAصيالت گػاری ایـيیک 

         // 

5  

14/9/95 

ةا درىان و ىؼاكتث ؿکحَ ىؾؽی و  داٌكسّیانآقٍایی 

 TIAصيالت گػاری ایـيیک 

        // 

6  

21/9/95 

ةا درىان و ىؼاكتث جّىّرُای ىؾؽی  داٌكسّیانآقٍایی 

 ،جكٍسات ومؼغِا

       // 

7  

28/9/95 

و ىؼاكتحِای اٌّاع  ةا درىان داٌكسّیانآقٍایی 

 ؿؼدردُای ىیگؼٌی و ؽیؼ ىیگؼٌی

       // 

8  

5/11/95 

ةا درىان و ىؼاكتث ىٍٍژیث ، آةـَ  داٌكسّیانآقٍایی 

 ىؾؽی و اٌـفانیحِا

       // 

9  

12/11/95 

ةا درىان و ىؼاكتث جّىّرُای  داٌكسّیانآقٍایی 

ٌعاغی ، کيؼدردُا ، ُؼٌی دیـک و مغىَ اغناب 

 ىضیعی

       // 

11 19/11/95 
 

،  M.Sةا درىان و ىؼاكتث  داٌكسّیانآقٍایی 

 پارکیٍـّن کؼه ، ؿٍغرم گهیً ةاره ، ىیاؿحٍی گؼاو

       // 

 :دکحؼ اىیؼ زالنیEDOىغرس : زِاٌگیؼ رضایی       ىغیؼ گؼوه: دکحؼ پؼویً غتاؿی          ىـئّل        

 

 
 

 

 



 

 

 ةـيَ جػانی

 اٌكاهداٌكگاه غهّم پؽقکی کؼى

 داٌكکغه پؼؿحاری وىاىایی

 قالب نگارش طرح درش

 

هخبطجبى :  (CCUپرضتبری هراقجتِبی ّیژٍ)ػٌْاى درش :  

 داًػجْیبى ترم غػن پیْضتَ پرضتبری 

درش پیع ًیبز : داخلی ّ     ّاحذ ًظری  1/ 25ّ ًْع ّاحذ :تؼذاد 

 96-95ًیوطبل:اّل    4-1جراحی 

ضبػت هػبّرٍ : یکػٌجَ    ٌجَغ 16-14زهبى ارائَ درش : 

2-12 

 هذرش : جِبًگیر رضبیي
 

 ُذف کلی درش : 

اصْل هراقجتِبی پرضتبری در ثخػِبی ّیژٍ ثب ثَ ثب  داًػجْیبىآغٌبیی 

کبرگیری آهْختَ ُب در ثررضی ًیبزُبی ثیوبراى ثذ حبل،تصوین گیری 

قلجی هٌبضت ّاًتخبة اّلْیتِبی هراقجتی در ثیوبراى هجتال ثَ اختالالت 

ّػرّقی ثب تبکیذ ثر اصْل هراقجت در هراحل حبد ،تحت حبد، ًْتْاًی 

  ّآهْزظ ثیوبر ّخبًْادٍ آًِب

 

 : ) زِث ُؼ زهـَ یک ُغف (  اُذاف کلی جلطبت

، ىكعنات ـیؽیکی ، کادر پؼؿحاری قاؽم ، اؿحؼؿّرُا و ٌضّه کٍحؼل آٌِا وامّل  CCUةا ةعف  داٌكسّیانآقٍایی  .1

 CCUىؼاكتث پؼؿحاری در 

ةا ىؼوری ةؼ آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی غضهَ كهب ، غؼوق کؼوٌؼ ، ؿیـحو ُغایحی ، ٌضّه گؼـحً قؼح داٌكسّیان آقٍایی  .2

 و آزىایكات جكعینی  CCUصال و ىػایٍَ ـیؽیکی ةیياران ةـحؼی در 

، ىـئّنیحِای پؼؿحار  ةا انکحؼوـیؽیّنّژی كهب ، انکحؼوکاردیّگؼاـی ، ٌضّه گؼـحً انکحؼوکاردیّگؼام داٌكسّیانآقٍایی  .3

 و جكعیل  EKGدر دتث 

آرجؼواؿکؼوز ، آٌژیً مغری ٌضّه جكعیل ، درىان ٌّجّاٌی ،  (CAD)ةا ةیياری قؼیان کؼوٌؼ  داٌكسّیانآقٍایی  .4

 پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ

 عیل آن ةا جػؼیؿ اٌفارکحّس ىیّکارد ، اٌّاع آن ، غالئو ، غّارض ظعؼ ، و جك داٌكسّیانآقٍایی  .5

ةا غّارض اٌفارکحّس ىیّکارد درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ ، امّل درىان و ىؼاكتحِای  داٌكسّیانآقٍایی  .6

 CCU درپؼؿحاری از ةیياران دچار اٌفارکحّس ىیّکارد

اری ، ةعٍی ٌضّه درىان و ىؼاكتحِای پؼؿح AV، دُهیؽ ، کُؼه  S-Aةا اٌّاع دیؾ ریحيِای گؼه  داٌكسّیانآقٍایی  .7

 ىؼةّظَ  

 ، داظم ةعٍی ٌضّه جكعیل درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ  S,Aةا اٌّاع ةهّکِای گؼه  داٌكسّیانآقٍایی  .8

 ةادؿحگاه دـیتؼیالجّر وىّارد کارةؼدٌضّه اؿحفاده از آن داٌكسّیانآقٍایی  .9



 ِاةا اٌّاع پیؾ ىیکؼ ىّارد کارةؼد وٌضّه اؿحفاده از آٌ داٌكسّیانآقٍایی  .11

 
 

 ذاف ّیژٍ رفتبری ثَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَ : اُ

 جلطَ اّل

 ُذف کلی : 

  CCUثب هػخصبت ثخع  داًػجْیبىآغٌبیی  

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 را جّضیش دٍُغ  CCUىكعنات ـیؽیکی ةعف  -1

 را جكؼیش دٍُغ  CCUاؿحؼؿّرُای ةانلّه ىّزّد در ةعف  -2

 را جّضیش دٍُغ  CCUدر ةعف  ىكعنات پؼؿحاران قاؽم -3

 را جّضیش دٍُغ  CCUىؼاكتحِای کهی پؼؿحاری از ةیياران ةـحؼی در  -4

 جلطَ دّم

 ُذف کلی : 

ثب تػریح ّ فیسیْلْژی قلت ّ رّظ ثررضی  داًػجْیبىآغٌبیی  

 ّغٌبخت هػکالت قلجی 

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 یچَ ُای آٌؼا قؼح دٍُغ آٌاجّىی وـیؽیّنّژی كهب و در -1

 آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی غؼوق کؼوٌؼ را جّضیش دٍُغ  -2

 آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی ؿیـحو ُغایحی كهب را جّضیش دٍُغ  -3

 ٌضّه اظػ قؼح صال ةیياران كهتی را جّضیش دٍُغ  -4

 جضّه ىػایٍَ كهب را قؼح دٍُغ  -5

 جـحِای آزىایكگاُی كهب و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ  -6

 آزىٌِّای رادیّگؼاـیک كهب و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ  -7
 جلطَ ضْم

 ُذف کلی : 

 ثب الکترّکبردیْگرام طجیؼی ّ غیرطجیؼی  داًػجْیبىآغٌبیی  

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 امّل انکحؼوـیؽیّنّژیک انکحؼوکاردیّگؼام را جّضیش دٍُغ  -1

 حؼوکاردیّگؼام كهب را جكؼیش ٌيایٍغ ٌضّه گؼـحً انک -2

 ىؼاكتحِای پؼؿحاری و آىّزش ةیيار در ارجتاط ةا انکحؼوکاردیّگؼام را قؼح دٍُغ  -3

 ٌضّه جػییً ریث ، ریحو  ، ىضّر انکحؼیکی كهب را از روی انکحؼوکاردیّگؼام جّضیش دٍُغ  -4

 ٌيایٍغ جفاوت ُای امهی ةیً یک انکحؼوکاردیّگؼام ظتیػی و ؽیؼظتیػی را ىكعل  -5
 جلطَ چِبرم



 ُذف کلی : 

ثب ثیوبری غریبى کرًّری ، آرترّاضکلرّز ، آًژیي  داًػجْیبىآغٌبیی 

 صذری درهبى ّ هراقجتِبی پرضتبری هرثْطَ 

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 غهم و غّاىم ظعؼ ةیياریِای قؼیان کؼوٌؼ را جّضیش دٍُغ  -1

 ةیياریِای کؼوٌؼ را قؼح دٍُغ پیكگیؼی و آىّزش ىؼجتط ةا  -2

 آٌژیً مغری ، اٌّاع ، غالئو ، پیكگیؼی ، درىان ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ  -3

آٌژیّپالؿحی کؼوٌؼ داظم ىسؼایی ، اؿٍث قؼیان کؼوٌؼ ، پیٌّغ ةاپؾ قؼیان کؼوٌؼ و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را  -4

 قؼح دٍُغ 

 جلطَ پٌجن

 : ُذف کلی 

ثب ػْارض اًفبرکتْش هیْکبرد ، درهبى ّ داًػجْیبى آغٌبیی  

 هراقجتِبی هرثْطَ 

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :

 غهم ، غّاىم ظعؼ ، و پاجّـیؽیّنّژی اٌفارکحّس ىیّکارد را قؼح دٍُغ  -1

 اٌّاع اٌفارکحّس ىیّکارد را جّضیش دٍُغ  -2

 ّکارد را قؼح دٍُغ  غالئو و ٌضّه جكعیل اٌفارکحّس ىی -3

 جلطَ غػن

 ُذف کلی : 

ثب ػْارض اًفبرکتْش هیْکبرد ، درهبى ّ هراقجتِبی  داًػجْیبىآغٌبیی 

 هرثْطَ 

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ح دٍُغ اٌّاع غّارض اٌفارکحّس ىیّکارد ، غالئو ، درىان ، پیكگیؼی ، ٌّجّاٌی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼ -1

 پیف آگِی اٌفارکحّس ىیّکارد ةا جّزَ ةَ ٌّع و وؿػث جّضیش دٍُغ  -2

 امّل درىان اٌفارکحّس ىیّکارد را جّضیش دٍُغ -3

 ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼجتط ةا اٌفارکحّس را جّضیش دٍُغ  -4

 آىّزش و ٌّجّاٌی ةیياران دچار ؿکحَ كهتی را جّضیش دٍُغ  -5

 جلطَ ُفتن

 ُذف کلی : 

ثبدیص ریتویِبی قلجی ، درهبى ّ هراقجتِبی  داًػجْیبىآغٌبیی  

 پرضتبری هرثْطَ 

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 دیؾ ریحيیحِای کُؼه ؿیٍّؿی ، غهم ، درىان ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ . -1

 ری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ . دیؾ ریحيیحِای دُهیؽی ، غهم ، درىان ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحا -2



 دیؾ ریحيیحِای کُؼه دُهیؽی ، غهم ، درىان ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ . -3

 دیؾ ریحيیحِای ةعٍی ، غهم ، درىان ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ . -4

 ٍُغ .کاردیّورژن ، ىّارد کارةؼد و ٌضّه اؿحفاده از آٌؼا جّضیش د -5

 جلطَ ُػتن

 ُذف کلی : 

ثب ثلْکِبی قلجی ، پیص هیکر ّ  درهبى ّ هراقجتِبی  داًػجْیبىآغٌبیی 

 پرضتبری هرثْطَ 

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ةهّك کُؼه ؿیٍّؿی ، دُهیؽ ، غهم ، غالئو ، درىان ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ  -1

 غهم ، غالئو ودرىان پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ  A.Vگؼوه ةهّك  -2

 ةهّك ُای داظم ةعٍی غهث ، غالئو ، درىان ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ -3

 پیؾ ىیکؼ ، جػؼیؿ ، ىّارد اؿحفاده ، اٌّاع و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ  -4

 ریّی ، غهم ، ٌضّه واٌسام و ارزیاةی و ىؼاكتحِای ىؼةّظَ را قؼح دٍُغ اصیاء كهتی  -5

 ًِنجلطَ 

 ُذف کلی : 

ثبدضتگبٍ دفیجریالتْر ّهْارد کبرثردًحٍْ اضتفبدٍ   داًػجْیبىآغٌبیی 

 از آى

 اُذاف ّیژٍ : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ازؽا وٌضّه جٍظیو دؿحگاه دـیتؼیالجّرراجّضیش دٍُغ-1

 ىّارد اؿحفاده کاردیّرژن ودـیتؼالجّر را قؼح دٍُغ-2

 ىّارد ىٍع دـیؼالجّر را قؼح دًُ-3

 ٌضّه کارةؼ ددؿحگاه دـیتؼیالجّررا جّضیش دٍُغ-4
 جلطَ دُن

 ُذف کلی : 

ثب اًْاع پیص هیکر هْارد کبرثرد ًّحٍْ اضتفبدٍ از  داًػجْیبىآغٌبیی 

 آى

 اُذاف ّیژٍ : 

 غ : درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍ

 ازؽا ،اٌّاع وٌضّه جٍظیو پیؾ ىیکؼُا راجّضیش دٍُغ-1

 ىّارد اؿحفاده پیؾ ىیکؼ را قؼح دٍُغ-2

 ٌضّه کارةؼ ددؿحگاه دـیتؼیالجّررا جّضیش دٍُغ -3

 راقؼح دٍُغدارای پیؾ ىیکؼان ةَ ةیيار ی وٌضّه ىؼاكتثد آىّزقرىّا -4
 هٌبثغ : 

.چاپ ؿّم .جِؼان و دیانیؽ  ICU ,CCUحاری ویژه در ةعكِای ىؼاكتث ُای پؼؿغـگؼی ىضيغ رضا،ؿهیياٌی ىضـً . -1

  .1394:ٌكؼ وجتهیؼ ةكؼا وجضفَ .



 .1384جِؼان:ٌكؼ ةكؼا وجضفَ. .CCUامّل ىؼاكتث ُای پؼؿحاری در .پژوُان اکتؼوُيکاران -2

 .1392رـیع. چّالی ىاریان،ةؼٌؽ ؿّزان ام.ىتاٌی پؼؿحاری ىؼاكتث ویژه.جؼزيَ ـعؼی ىّصغی وُيکاران.جِؼان: اٌغیكَ -3
 رّظ تذریص : 

 ةضخ کالؿی  –پؼؿف و پاؿط  –ؿعٍؼاٌی 
 رضبًَ ُبی کوک آهْزغی : 

 کحّر وکاىپیّجؼژویغیّپؼو_ىّالژ و ىاکث  –ٌّار كهب  –قکهِا ودیاگؼاىِای کحاب  –وایث ةؼد  –
 ضٌجع ّ ارزغیبثی

 ؿاغث جاریط ٌيؼه روش ارزقیاةی آزىّن

   %5 قفاُی پؼؿف و پاؿط کالؿی

  17/7/95 %15 جكؼیضی ّن ىیان دورهآزى

   %65 چِار گؽیٍَ ای –جكؼیضی  آزىّن پایان دوره

   %11 ؿعٍؼاٌی کٍفؼاٌؾ

   %5 ىلانَ جؼزيَ و جغویً ىلانَ

 
 هقررات درش ّ اًتظبرات از داًػجْ : 

 صضّر ةيّكع و  ىٍظو در کالس  -4

 قؼکث در ةضذِای کالس  -5

 ىعانػَ ىٍاةع ىػؼـی قغه  -6

 ـات رـع اقکال و ىكاوره صضّر در زه -7
                                       

 

 CCUزغول زىاٌتٍغی درس:                                                                   

 16-14كٍتَ ؿاغثیک روز و ؿاغث زهـَ :                                                              

 

 ىغرس ىّضّع ُؼ زهـَ              جاریط زهـَ

1 21/6/95 
 

، ىكعنات ـیؽیکی ، کادر  CCUةا ةعف  داٌكسّیانآقٍایی 

پؼؿحاری قاؽم ، اؿحؼؿّرُا و ٌضّه کٍحؼل آٌِا وامّل ىؼاكتث 

 CCUپؼؿحاری در 

 

 زِاٌگیؼ رضایی

2  

27/6/95 

ب ، غؼوق ةا ىؼوری ةؼ آٌاجّىی و ـیؽیّنّژی غضهَ كه داٌكسّیانآقٍایی 

کؼوٌؼ ، ؿیـحو ُغایحی ، ٌضّه گؼـحً قؼح صال و ىػایٍَ ـیؽیکی 

 و آزىایكات جكعینی CCUةیياران ةـحؼی در 

// 

3  

3/7/95 

ةا انکحؼوـیؽیّنّژی كهب ، انکحؼوکاردیّگؼاـی ، ٌضّه  داٌكسّیانآقٍایی 

و  EKGگؼـحً انکحؼوکاردیّگؼام ، ىـئّنیحِای پؼؿحار در دتث 

 جكعیل 
 

// 

 //آرجؼواؿکؼوز ،  (CAD)ةا ةیياری قؼیان کؼوٌؼ  داٌكسّیانآقٍایی  11/7/95 4



آٌژیً مغری ٌضّه جكعیل ، درىان ٌّجّاٌی ، پیكگیؼی و ىؼاكتحِای  

 پؼؿحاری ىؼةّظَ
 

5  

17/7/95 

ةا جػؼیؿ اٌفارکحّس ىیّکارد ، اٌّاع آن ، غالئو ،  داٌكسّیانآقٍایی 

 غّارض ظعؼ ، و جكعیل آن

// 

6  

24/7/95 

ةا غّارض اٌفارکحّس ىیّکارد درىان و ىؼاكتحِای  داٌكسّیانآقٍایی 

پؼؿحاری ىؼةّظَ ، امّل درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری از ةیياران دچار 

 CCUاٌفارکحّس ىیّکارددر 

// 

7 1/8/95 
 

، دُهیؽ ، کُؼه  S-Aةا اٌّاع دیؾ ریحيِای گؼه  داٌكسّیانآقٍایی 

AV ؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ  ، ةعٍی ٌضّه درىان و ى 
 

// 

8  

8/8/95 

، داظم ةعٍی ٌضّه  S,Aةا اٌّاع ةهّکِای گؼه  داٌكسّیانآقٍایی 

 جكعیل درىان و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَ

// 

9  

15/8/95 

ةادؿحگاه دـیتؼیالجّر وىّارد کارةؼدٌضّه اؿحفاده از   داٌكسّیانآقٍایی 

 آن

// 

11  

22/8/95 

ةا اٌّاع پیؾ ىیکؼ ىّارد کارةؼد وٌضّه اؿحفاده از  نداٌكسّیاآقٍایی 

 آٌِا

 

// 

                        :دکحؼ اىیؼ زالنیEDOىـئّل          پؼویً غتاؿیىغرس: زِاٌگیؼ رضایی       ىغیؼ گؼوه:دکحؼ              

                                           

 

 ةـيَ جػانی                                                                            

 داٌكگاه غهّم پؽقکی کؼىاٌكاه                                                            

 داٌكکغه پؼؿحاری وىاىایی                                                                

 كانب ٌگارش ظؼح درس                                                                 
 

  پیكؼـحَ غٍّان درس :  روش جضلیق

 ىؼاكتحِای ویژهىعاظتان : داٌكسّیان جؼم اول کارقٍاؿی ارقغٌاپیّؿحَ پؼؿحاری  

 96-95 ٌیيـال: اول          درس پیف ٌیاز : ٌغارد واصغ ٌظؼی وغيهی 5/1جػغاد و ٌّع واصغ : 

  12-14ؿاغث ىكاوره : دوقٍتَ     11-12زىان ارائَ درس :  دوقٍتَ

 ىغرس : زِاٌگیؼ رضایی 

 ُغف کهی درس :  

وٌلغ  کَ كادر ةَ ظؼاصی یک ظؼح پژوُكی  گٌَّ ایةَ  پؽقکی اٌسام پژوُف در غهّمروقِای امّل ،ىفاُیو ةا  داٌكسّیانآقٍایی 

 .وةؼ رؿی پژوُكِای گػقحَ ةاقٍغ

 

 ف کهی زهـات : ) زِث ُؼ زهـَ یک ُغف ( اُغا



 ةا امّل وجاریعچَ  ىعانػات غهيی داٌكسّیانآقٍایی  -1

 ةا  اٌّاع ىعانػات کيی داٌكسّیانآقٍایی  -2

 ةا ٌضّه اٌحعاب ىّضّع پژوُف وٌگارش ةیان ىـئهَ   داٌكسّیانآقٍایی  -3

 اظالكی پژوُف  ةا ٌضّه ٌگارش اُغاف،ـؼضیات،ؿّاالت ،ىضغودیحِا وامّل داٌكسّیانآقٍایی  -4

 ةا ٌضّه جػؼیؿ ىفاُیو پژوُف وٌگارش  پیف ـؼضِای پژوُف داٌكسّیانآقٍایی  -5

 ةازـحسّ  وٌضّه اؿحفاده ازىٍاةع ىکحّب وانکحؼوٌییک  داٌكسّیانآقٍایی  -6

 ةا چارچّب پٍغاقحی وٌظؼی پژوُف وٌضّه ٌگارش ىؼورىحّن داٌكسّیانآقٍایی  -7

 روقِای پژوُف ةؼ اؿاس ٌّع ظؼح اٌحعاةیةا ٌضّه ٌگارش ىّاد و داٌكسّیانآقٍایی  -8

 ةاروقِای آىاری وٌضّه جغویً یاـحَ ُای پژوُف داٌكسّیانآقٍایی  -9

 ةا ٌضّه ٌگارش ةضخ وٌحیسَ گیؼی داٌكسّیانآقٍایی -11     

 ةا ٌضّه رـؼٌؾ ٌّیـی داٌكسّیانآقٍایی  -11

 ةا ىعانػات کیفی داٌكسّیانآقٍایی  -12

 ارش یک ظؼح جضلیلاجیةا ـؼاُو ؿازی وٌگ داٌكسّیانآقٍایی  -13

 

 

 اُغاف ویژه رـحاری ةَ جفکیک اُغاف کهی ُؼ زهـَ : 

 زهـَ اول

 ُغف کهی : 

 ةا امّل،جػاریؿ وجاریعچَ  پژوُف  داٌكسّیانآقٍایی  

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :

 ظالمَ ای ازجاریعچَ جضلیلات غهيی را ةیان ٌيایغ -1

 ی را ةیان ٌيایغىٍتاةع کـب غهو  در پؼؿحار -2

 پایَ ُاو امّل جضلیق غهيی  را قؼح دُغ -3

 ٌضّه جػؼیؿ ىفاُیو وؿازه ُای جضلیق را جّضیش دُغ -4

 جفا وجِای جضلیق غهيی وـهـفی را قؼح دُغ -5

 

 

 زهـَ دوم

 ُغف کهی : 

 یةا  اٌّاع ىعانػات کي داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 یق ةٍیادی وکارةؼدی را ةیان ٌيایٍغجفاوجِای جضل -1

 جفاوت ىعانػات آیٍغه ٌگؼ وگػقحَ ٌگؼ را ةیان کٍٍغ -2



 اٌّاع جضلیق جسؼةی،ٌیيَ جسؼةی،جّمیفی،جضهیهی وُيتـحگی را جّضیش داده وجفاوجِای آٌِا را اـحؼاق ٌيایٍغ -3

 ٌضّه اٌحعاب ٌّع ىعانػَ را ةؼ اؿاس غٍّان ،اُغاف وـؼضیات ىكعل ٌيایٍغ -4

 

 زهـَ ؿّم

 ُغف کهی : 

 ةا ٌضّه اٌحعاب ىّضّع پژوُف وٌضّه ٌگارش غٍّان وةیان ىـئهَ   داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ىٍاةع کيک کٍٍغه زِث جػییً غٍّان ىعانػَ را قؼح دٍُغ-1

 ٌضّه ٌگارش غٍّان راةا جّزَ ةَ ؿٍث پژوُف اٌحعاةی جّضیش دٍُغ-2

 رش زىیٍَ پژوُف وةیان ىـئهَ را جّضیش دٍُغٌضّه ٌگا-3

 پٍر غٍّان پژوُكی را اٌحعاب وزِث ٌلغ وةؼرؿی در کالس ارائَ ٌيایغ-4

 

 زهـَ چِارم

 ُغف کهی : 

 ةا ٌضّه ٌگارش اُغاف،ـؼضیات،ؿّاالت ،ىضغودیحِا وامّل اظالكی پژوُف  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ٌضّه ٌگارش اُغاف کهی وزؽیی راجّضیش دٍُغ-1

 چگٌّگی جػییً و ٌضّه ٌگارش ـؼضیات پژوُف راقؼح دٍُغ-2

 چگٌّگی ظؼاصی و ٌضّه ٌگارش ؿّاالت پژوُف را قؼح دٍُغ -3

 چگٌّگی جػییً و ٌضّه ٌگارش ىضغودیحِا ی پژوُف را قؼح دٍُغ -4

 ٍُغکغُای اظالكی ىؼةّط ةَ پژوُكِای پؼؿحاری را قؼح د -5

 ةؼای یک غٍّان پژوُكی اُغاف،ـؼضیات،ؿّال وىضغویث ٌّقحَ ودر کالس اریَ ٌيایٍغ-6

 

 زهـَ پٍسو

 ُغف کهی : 

 ةا ٌضّه جػؼیؿ ىفاُیو پژوُف وٌگارش  پیف ـؼضِای پژوُفداٌكسّیان آقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 قؼح دٍُغٌضّه ٌگارش جػؼیؿ ٌظؼی واژه ُای پژوُف را-1

 ٌضّه ٌگارش جػؼیؿ غيهی واژه ُای پژوُف راقؼح دٍُغ -2

 چگٌّگی جػییً ىحؾییؼُای پژوُف وىلیاس آٌِارا ةیان ٌيایٍغ-3

 ٌضّه ٌگارش پیف ـؼضِای پژوُف را قؼح دٍُغ-4

 ىحؾیؼُای یک غٍّان پژوُكی را جػییً ودر کالس ارایَ دٍُغ-5



 زهـَ قكو

 ُغف کهی : 

 حسّ  وٌضّه اؿحفاده ازىٍاةع ىکحّب وانکحؼوٌیکةازـ داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 کحاةِا وىسالت ىؼزع   وىّرد اؿحفاده در پژوُكِای پؼؿحاری را ةیان کٍٍغ-1

 ىٍاةع انکحؼوٌیک امهی ىّرد اؿحفاده در پژوُكِای پؼؿحاری را ةیان کٍٍغ-2

 ادر زـحسّی ىٍتع ذکؼ کٍٍغٌضّه اؿحفاده از کهیغ واژه ر-3

 یک زـحسّی ىٍتع در کحاب ظاٌَ وؿایحِای انکحؼوٌیک اٌسام داده و ٌحیسَ آن را در کالس ارایَ ٌيایٍغ -4

 زهـَ ُفحو

 ُغف کهی : 

 ةا چارچّب پٍغاقحی وٌظؼی پژوُف وٌضّه ٌگارش ىؼورىحّن داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ٌضّه  جغویً وٌگارش چارچّب ٌظؼی وپٍغاقحی پژوُف راجّضیش دٍُغ-1

 ٌضّ ه جهعیل ،ٌلغوٌگارش ةعف ىؼور ىحّن را جّضیش دٍُغ -2

 یک ىلانَ غهيی را ظالمَ وزِث ٌلغ وةؼ رؿی در کالس ارایَ ٌيایٍغ -3

 زهـَ ُكحو

 ُغف کهی : 

 ٌّع ظؼح اٌحعاةیةا ٌضّه ٌگارش ىّاد وروقِای پژوُف ةؼ اؿاس  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 چگٌّگی جػییً ٌّع پژوُف را ةا جّزَ ةَ غٍّان اٌحعاةی قؼح دٍُغ-1

 ىػیارُای جػییً ىضیط وزاىػَ پژوُف را قؼح دٍُغ-2

 ٌضّه جػییً صسو ٌيٌَّ وىػیارُای ورود وظؼوج ٌيٌَّ را جّضیش دٍُغ-3

 پژوُف وٌضّه جػییً روایی وپایایی اةؽار را قؼح دٍُغىػیارُای جػییً اةؽار -4

 روقِا وىػیارُای گؼد آوری اظالغات را جّضیش دٍُغ -5

 ىّدا وروقِای یک غٍّان پژوُكی را ىكعل ودر کالس ارایَ ٌيایٍغ-6

 زهـَ ٌِو

 ُغف کهی : 

 ةاروقِای آىاری وٌضّه جغویً یاـحَ ُای پژوُف داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 ایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : درپ

 روقِای آىاری امهی در جّمیؿ داده را ذکؼ کٍٍغ -1

 روقِای آىاری امهی در جضهیم داده ُا راذکؼ کٍٍغ -2



 چگٌّگی جغویً یاـحَ ُای پژوُف را قؼح دٍُغ -3

 ی را ىكعل وزِث کالس ارایَ ٌيایًروقِای آىاری یک ظؼح پؽوُك -4

 زهـَ دُو

 ُغف کهی : 

 ةا ٌضّه ٌگارش ةضخ وٌحیسَ گیؼی  داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ : 

 ٌضّه ٌگارش ةضخ  یاـحَ ُای پؽوُف را جّضیش دٍُغ-1

 ٌضّه ٌحیسَ گیؼی از یاـحَ ُای پژوُف را ةیان ٌيایٍغ -2

 ٌضّه جغویً کارةؼد یاـحَ ُای پؽوُف را در پؼؿحاری جّضیش دٍُغ-3

 غویً پیكٍِادات یاـحَ ُای پؽوُف را در پؽوُكِای ةػغی جّضیش دٍُغٌضّه ج -4

 كـيث ةضخ یک ىلانَ پژوُكی را ىّرد ٌلغ وةؼرؿی كؼار دٍُغ-5

 زهـَ یازدُو

 ُغف کهی : 

 ةا ٌضّه رـؼٌؾ ٌّیـی داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :

 غٌضّه ٌگارش ىٍاةع ـارؿی راجّمیؿ ٌيای -1

 ٌضّه ٌگارش ىٍاةع اٌگهیـی  راجّمیؿ ٌيایغ -2

 چِار رـؼٌؾ از ىٍاةع ـارؿی واٌگهیـی اٌحعاب ودر کالس ارایَ ٌيایغ -3

 زهـَ دوازدُو

 ُغف کهی : 

 ةا ىعانػات کیفی داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 درپایان داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :

 جػاریؿ وىفاُیو اؿاؿی جضلیق کیفی را قؼح دٍُغ -1

 ضلیلات کیفی رااـحؼاق ٌيایٍغاٌّاع ج -2

 ٌضّه اٌحعاب ىضیط، زاىػَ وٌيٌَّ پژوُف رادرىعانػات کیفی ةیان ٌيایٍغ -3

 ٌضّه گؼد آوری داده ُا وجفـیؼ ىعانػات کیفی را قؼح دٍُغ  -4



 

 زهـَ ؿیؽدُو وچِار دُو

 ُغف کهی : 

 ةا ـؼاُو ؿازی وٌگارش یک ظؼح جضلیلاجی داٌكسّیانآقٍایی 

 اُغاف ویژه 

 ن داٌكسّیان كادر ةاقٍغ :درپایا

 یک غٍّان پژوُكی رااٌحعاب ٌيایٍغ -1

 ظالمَ روش ازؼای ظؼح ظّد راٌگارش ٌيایٍغ-2

 اغضای جیو جضلیاجی ظّد را ىكعل ورزوىَ آٌِا را در ظؼح دتث ٌيایٍغ-3
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 ىغرس ىّضّع ُؼ زهـَ              جاریط زهـَ

1 29/6/95 
 

 زِاٌگیؼ رضایی ةا امّل وجاریعچَ  ىعانػات غهيی  داٌكسّیانآقٍایی 

 // ةا  اٌّاع ىعانػات کيی داٌكسّیانآقٍایی  5/7/95 2



 

3  

12/7/95 

ىّضّع پژوُف ةا ٌضّه اٌحعاب  داٌكسّیانآقٍایی 

 وٌضّه ٌگارش غٍّان وةیان ىـئهَ  
 

// 

4  

19/7/95 

ةا ٌضّه ٌگارش  داٌكسّیانآقٍایی 

اُغاف،ـؼضیات،ؿّاالت ،ىضغودیحِا وامّل اظالكی 

 پژوُف

// 

5 26/7/95 
 

ةا ٌضّه جػؼیؿ ىفاُیو پژوُف  داٌكسّیانآقٍایی 

 وٌگارش  پیف ـؼضِای پژوُف

// 

6 3/8/95 
 

ةازـحسّ  وٌضّه اؿحفاده ازىٍاةع  داٌكسّیانآقٍایی 

 ىکحّب وانکحؼوٌیک

// 

7  

11/8/95 

ةا چارچّب پٍغاقحی وٌظؼی  داٌكسّیانآقٍایی 

 پژوُف وٌضّه ٌگارش ىؼورىحّن

// 

8 17/8/95 
 

ةا ٌضّه ٌگارش ىّاد وروقِای  داٌكسّیانآقٍایی 

 پژوُف ةؼ اؿاس ٌّع ظؼح اٌحعاةی

// 

9  

24/8/95 

ِای آىاری وٌضّه جغویً یاـحَ آقٍایی ـؼاگیؼان ةاروق

 ُای پژوُف

// 

11 1/9/95 
 

 // ةا ٌضّه ٌگارش ةضخ وٌحیسَ گیؼی داٌكسّیانآقٍایی 

11 8/9/95 
 

 // ةا ٌضّه رـؼٌؾ ٌّیـی داٌكسّیانآقٍایی 

12 17/9/95 
 

 // ةا ىعانػات کیفی داٌكسّیانآقٍایی 

13  

24/9/95 

ک ظؼح ةا ـؼاُو ؿازی وٌگارش ی داٌكسّیانآقٍایی 

 جضلیلاجی

// 

 :دکحؼ اىیؼ زالنیEDOىـئّل          پؼویً غتاؿیىغرس: زِاٌگیؼ رضایی       ىغیؼ گؼوه:دکحؼ          

 


