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 گزٍُ آهَسؽی رٍاى پزعتبری -پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾکذُ

 79-8 ًیوغبل اٍل
 

 سٍاى پشػتاسیاسؿذ یکاسؿٌاػداًـجَیاى  هخبطجبى:                                       ٍ هشاقثتْای سٍاى پشػتاسی ػالوٌذاى اختالالت سٍاًیعٌَاى درط :   

                              ٍاحذ کاسآهَصی 5/0ٍاحذ ًظشی،  1تعذادٍاحذ:)یب عْن اعتبد اس ٍاحذ( 

 12-14سٍصّای ؿٌثِ ٍ یکـٌثِ  عبعت پبعخگَیی ثِ عَاالت فزاگیز:

 یجالل شیدکتش اه هذرط:                                                    16-18 ؿٌثِ دٍ سٍصّای سهبى ارائِ درط:   

 

 

 کلی درط : ّذف

سٍاى   یدس ػ الوٌذاى ٍ اًج ام هشاقث ا ّ ا     یسٍاً   -یسٍح   غیت ؿاالهؼائل ٍ هـک ٌِیػات دس صهکؼة داًؾ ٍ اعاایي دسع تِ هٌظَس 
 هی تاؿذ. یپشػتاس ٌذیاػاع فشا تش یپشػتاس

 ؽزح درط:
ت ِ   الػالوٌذ هث ت  اىیهذدجَ تِ یپشػتاس ٌذیدس چْاسچَب فشا یت سٍاى پشػتاسالاسائِ هذاخ ٌِیصم سا دس صهال یداًؾ ٍ هْاست ّا شیدسع فشاگ يیدس ا 

 آٍسد. یتذػا ه یت سٍاًالالاخت
 

 ّذاف کلی جلغبت : )جْت ّز جلغِ یک ّذف(ا
  ػالها سٍاى دس ػالوٌذاىهفَْم ػالوٌذی ٍ آؿٌایی داًـجَیاى تا  -1
 اسصیاتی ػالوٌذاى هثتال تِ اختالالت سٍاى سٍؽ ّای آؿٌایی داًـجَیاى تا -2
 تـخیص پشػتاسی ٍ عشاحی تشًاهِ ّای هشاقثا دس ػالوٌذاى ٍ اسصؿیاتی تشًاهِ ّایاى تا آؿٌایی داًـجَ-3
 تَاًثخـی هثتٌی تشجاهؼِ    آؿٌایی داًـجَیاى تا تَاًثخـی سٍاًی دس ػالوٌذاى ٍ هفَْم  -4
 داسٍیی دس ػالوٌذاى ٍ  ًقؾ آهَصؽ خاًَادُآؿٌایی داًـجَیاى تا هشاقثتْای  -5
 ٍ ًحَُ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَعِ دس ػالوٌذاى اختالالت اضغشاتیآؿٌایی داًـجَیاى تا  -6
 هشتَعِ یپشػتاس یٍ ًحَُ هشاقثتْا ؿٌاختی ػالوٌذاىآؿٌایی داًـجَیاى تا اختالالت  -7
 هشتَعِ یپشػتاس یٍ ًحَُ هشاقثتْا ػالوٌذاىٍ افؼشدگی ّزیاًی  آؿٌایی داًـجَیاى تا اختالالت  -8
 دسدّای هضهي  هثتال تِ ٍ  دس ػالوٌذاى پشخاؿگش یپشػتاس ٌذیفشاآؿٌایی داًـجَیاى تا  -9
 

 اّذاف ٍیضُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ:
 

 ٍ ػالها سٍاى دس ػالوٌذاى یتا هفَْم ػالوٌذ اىیداًـجَ ییآؿٌا ّذف کلی جلغِ اٍل:

 جلغِ اٍل:اّذاف ٍیضُ  

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 هفَْم ػالوٌذی سا تیاى کٌذ.  -1-1
 هفَْم ػالها سٍاى دس ػالوٌذی سا تَضیح دّذ.        -2-1
 .ػَاهل هَثش تش ػالها سٍاًی اجتواػی ػالوٌذاى سا تیاى کٌذ       -3-1

 دّذ حیکٌٌذُ ػالها سٍاى آًاى سا تَض ذیػالوٌذاى ٍ ػَاهل تْذ یسٍاً یجؼو یّا ایسًٍذ فؼال        -4-1
 

 ػالوٌذاى هثتال تِ اختالالت سٍاى یاتیاسص یسٍؽ ّاآؿٌایی داًـجَیاى تا ّذف کلی جلغِ دٍم: 

 :دٍم اّذاف ٍیضُ جلغِ

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ
 دس ػالوٌذاى سا تـٌاػذ یػالئن اختالالت سٍاً   1-2
 کٌذ. اىیسا ت یسٍاً ی واسیػالوٌذ هثتال تِ ت واسیدس ت یٍ هـاّذات ػوَه یًحَُ تشسػ   2-2
 اصَل هصاحثِ تا ػالوٌذ هثتال تِ تیواس سٍاًی سا تَضیح دّذ  3-2
 اصَل اسصیاتی اختالالت تفکش ٍ ؿٌاخا دس تیواس ػالوٌذ سا تیاى کٌذ 4-2
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 تشًاهِ ّا یاتیهشاقثا دس ػالوٌذاى ٍ اسصؿ یتشًاهِ ّا یعشاح تا اىیداًـجَ ییآؿٌاّذف کلی جلغِ عَم: 

 :عَم اّذاف ٍیضُ جلغِ

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

  
 تَاًایی تؼییي تـخیص پشػتاسی دس تیواس ػالوٌذ هثتال تِ اختالالت سٍاى سا داؿتِ تاؿذ.    1-3
 ػالوٌذ هثتال تِ اختالالت سٍاى سا داؿتِ تاؿذ. واسیدس تتَاًایی تؼییي اّذاف هشاقثتی    2-3
 ػالوٌذ هثتال تِ اختالالت سٍاى سا داؿتِ تاؿذ. واسیدس تتَاًایی تذٍیي تشًاهِ هشاقثتی   3-3
 ػالوٌذ هثتال تِ اختالالت سٍاى سا داؿتِ تاؿذ. واسیدس تتَاًایی اسصؿیاتی تشًاهِ هشاقثتی اجشا ؿذُ   4-3
 

 تَاًثخـی هثتٌی تشجاهؼِ    آؿٌایی داًـجَیاى تا تَاًثخـی سٍاًی دس ػالوٌذاى ٍ هفَْم جلغِ چْبرم:  یّذف کل

 جلغِ چْبرم: ضُیٍ اّذاف

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ بىیپب در

 
 سا تیاى کٌذ.  دس ػالوٌذی هفَْم تَاًثخـی سٍاًی   1-4
 سا ؿشح دّذ  دس ػالوٌذی هفَْم تَاًثخـی هثتٌی تش جاهؼِ  2-4
 سا ًام تثشد.  دس ػالوٌذاى اجتواػی –اجضای تشًاهِ تَاًثخـی سٍاًی   3-4
 سا داؿتِ تاؿذ. تشای ػالوٌذاى تَاًایی تذٍیي تشًاهِ تَاًثخـی سٍاًی هثتٌی تشجاهؼِ  4-4

 

 جلغِ پٌجن:  یّذف کل

 دس ػالوٌذاى ٍ  ًقؾ آهَصؽ خاًَادُ ییداسٍ یتا هشاقثتْا اىیداًـجَ ییآؿٌا جلغِ پٌجن: ضُیٍ اّذاف

 داًؾجَ قبدر ثبؽذ بىیپب در

 
 تا اختالالت سٍاى سا تَضیح دّذ.  ػالوٌذاى  اصَل هشاقثا ّای داسٍیی دس  1-5
 ًحَُ اسصیاتی ػَاسض داسٍّای هَسد اػتفادُ دس اختالالت سٍاًی ػالوٌذاى سا تیاى کٌذ.    2-5
 ؿیَُ ّای آهَصؽ تِ خاًَادُ دس هشاقثا پشػتاسی اص ػالوٌذاى سا تَضیح دّذ.   3-5
  تَاًایی تشًاهِ سیضی آهَص تِ خاًَادُ دس تشًاهِ هشاقثتی ػالوٌذاى هثتال تِ اختالالت ساًی سا تَضیح دّذ.   4-5
 

  ًحَُ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَعِدس ػالوٌذاى ٍ  اضغشاتیتا اختالالت  اىیداًـجَ ییآؿٌاّذف کلی جلغِ ؽؾن: 

 :ؽؾن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 
 اضغشاتی دس ػالوٌذاى سا ًام تثشد.  اختالالت  1-6 
 ًـاًِ ّای اًَاع اختالالت اضغشاتی سایج دس ػالوٌذاى سا تیاى کٌذ.   2-6
 هشاقثا ّای پشػتاسی دس اختالالت اضغشاتی دس ػالوٌذاى سا تَضیح دّذ.   3-6
 سایج دس ػالوٌذاى سا  سا تیاى کٌذ. دسهاى اًَاع اختالالت اضغشاب   4-6

 

 هشتَعِ یپشػتاس یػالوٌذاى ٍ ًحَُ هشاقثتْا یتا اختالالت ؿٌاخت اىیداًـجَ ییآؿٌاّذف کلی جلغِ ّفتن: 

 :ّفتن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 

 اختالالت ؿٌاختی سایج دس ػالوٌذاى سا ًام تثشد   1-7 
 ًـاًِ ّای دلیشیَم دس ػالوٌذاى سا تیاى کٌذ.   2-7
 دهاًغ سا تیاى ًوَدُ ٍ اًَاع آى سا ًاى تثشد.    3-7
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 ًـاًِ ّای آلضّایوش دس ػیالوٌذاى سا تَضیح دّذ.   4-7
 دلیشیَم سا تَضیح دّذ.  هشاقثا ّای پشػتاس  5-7
 هشاقثا ّای پشػتاسی دس آلضّایوش سا تا رکش تـخیص ّای پشػتاسی هشتَعِ تیاى کٌذ.   6-7
 
 

 هشتَعِ یپشػتاس یٍ ًحَُ هشاقثتْاآؿٌایی داًـجَیاى تا اختالالت  ّزیاًی ٍ افؼشدگی ػالوٌذاى ّذف کلی جلغِ ّؾتن: 

 :ّؾتن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 ثبؽذ در پبیبى داًؾجَ قبدر

 

 کلی ایي اختالالت سا تیاى کٌذ.  ػالئن ٍ ًـاًِ ّای ٍ ّزیاًی دس ػالوٌذاى سا تیاى کشدُاختالالت  1-8
 اًَاع اختالالت ّزیاًی سایج دس ػالوٌذاى سا ًام تثشد.    2-8
 سا تا رکش تـخیص پشػتاسی تَضیح دّذ  اختالالت ّزیاًیهثتال تِ  ػالوٌذاىهشاقثا ّای پشػتاسی دس  3-8
 سا تَضیح دادُ ٍ ٍجِ توایض آى تا افؼشدگی دس ػایش ػٌیي سا تشؿوشد.   افؼشدگی دس ػالوٌذاى  4-8
 سا تا رکش تـخیص پشػتاسی تَضیح دّذ.  هشاقثتْای پشػتاسی دس ػالوٌذ هثتال تِ افؼشدگی 5-8
 

 

 دسدّای هضهي  هثتال تِ ٍ  دس ػالوٌذاى پشخاؿگش یپشػتاس ٌذیفشاآؿٌایی داًـجَیاى تا ّذف کلی جلغِ ًْن: 

 

 :ًْن اّذاف ٍیضُ جلغِ

 در پبیبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ

 پشخاؿگشی دس ػالوٌذاى سا تَضیح دّذ.    1-9
 ػَاهل هَثش دس ایجاد سفتاس پشخاؿگش دس ػالوٌذاى سا تیاى کٌذ.  2-9 
 .دّذ حیسا تَض سفتاس پشخاؿگش دس ػالوٌذاى یػالئن ٍ ًـاًِ ّا 3-9
 کٌتشل سفتاس ٍ هشاقثا پشػتاسی اص ػالوٌذ پشخاؿگش سا تَضیح دّذ.  4-9
 هشاقثا پشػتاسی اص ػالوٌذ هثتال تؼِ دسد هضهي سا تیاى کٌذ.   5-9
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 رٍػ تذریظ:

 

 ؾیتا تَجِ تِ پ یٍاحذ دسػ يیاص هغالة ا یتشخ يیخَاّذ تَد. ّوچٌ یتَػظ هذسع ٍ تحث گشٍّ یتِ صَست ػخٌشاً غیًحَُ تذس
تحا ًظاست هذسع هشتَعِ تِ صَست کٌفشاًغ  ذ،یتش هٌاتغ ٍ هتَى جذ ِیٍ تا تک یاص دسع هشتَعِ دس هقغغ کاسؿٌاػ اىیداًـجَ ٌِیصه

 ؿَد. یدس کالع اًجام ه اىیتا داًـجَ ظشگشدد ٍ تحث ٍ تثادل ً یاسائِ ه
 

 هبصیک،  ٍایت ثَرد، دیتب پزٍصکتَر  ٍعبیل آهَسؽی :
 

 عٌجؼ ٍ ارسؽیبثی 

  عْن اس ًوزُ کل)ثز حغت درصذ( رٍػ       آسهَى

  دسصذ 10  ارائِ  کٌفزاًظ 

  دسصذ  20 هقاالت هشتثظ پظٍّـی  ارائِ دٍعذد ثیت کبرت

  دسصذ  60  آسهَى پبیبى تزم

  دسصذ  10  ٍ فبلیت در فضبی هجبسی حضَر فعبل در کالط

 

 هقزرات کالط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ:

 

 حضَس فؼال داؿتِ تاؿذ. یٍ کاسآهَص یًظشدس جلؼات   -

 .ذیدسع سا هغالؼِ ًوا یهحتَا ٌِیدس صه ذیهقاالت جذ  -
 هـاسکا فؼال داؿتِ تاؿذ. یگشٍّ یدس تحث ّا -

 ؿشکا دس تحث ّای ػلوی فضای هجاصی  -
 

 

 کبرآهَسی  -ة

 ٍاحذ  5/0 ٍاحذ:  تعذاد

  ػاػا  26  هذت سهبى کبرآهَسی:

   تش اهیش جاللی دک :اعبتیذ

 :کلی ّذف
، تشًاهِ ّای هشاقثتی هذدجَ سا هثتی تا قادس تاؿذ ضوي ؿٌاخا اختالالت  سٍاًی  ػالوٌذاى پغ اص عی دٍسُ داًـجَ 

 سٍیکشد خاًَادُ هحَس تشًاهِ سیضی ًوایذ. 
 

 اختصبصی: اّذاف
 هثتال تِ اختالالت سٍاًی سا داؿتِ تاؿٌذ.  داًـجَ تَاًایی اسصیاتی ػالوٌذاى

 اسی هتٌاػة تا هـکالت ٍ ًیاصّای هذدجَیاى سا تـخیص دّذ. داًـجَقادس تِ تؼییي تشًاهِ هشاقثا سٍاى پشػت

 
 ٍظبیف داًؾجَ: 

  یهشتَعِ جْا ٍ یسٍاًپشػتاس یهشاقثتْا یٍ اجشا ، اسصیاتی یاص اختالالت سٍاً یکیهثتال تِ  ػالوٌذ کیاًتخاب 

  ِیک طٍسًال کالب هشتثظ اسائ 
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 :ارسؽیبثی
 ًوشُ 3 حضَس تِ هَقغ ٍ سػایا هقشسات ٍقَاًیي تخؾ  

 ًوشُ 10 اسائِ کتثی ٍ ؿفاّی تکلیف

 ًوشُ   5 اسائِ طٍسًال کالب 

 ًوشُ  2 هٌاػة تا تیواساى ٍ اسصیاتی ٍضؼیا تیواساى تشقشاسی استثاط

 
                           

 

 داًؾکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرط:             ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هغئَل

 تبریخ تحَیل:                          تبریخ ارعبل:                                   تبریخ ارعبل :

 

 

 

 

                                        اختالالت رٍاًی ثشرگغبالى ٍ هزاقجتْبی رٍاى پزعتبری جذٍل سهبًجٌذی درط                           

 81-81 شنبه  دو روز و ساعت جلسه :                                    

 

 هذرط موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتز اهیز جاللی ٍ عالهت رٍاى در عبلوٌذاى یهفَْم عبلوٌذ 88/6/79 1

 دکتز اهیز جاللی عبلوٌذاى هجتال ثِ اختالالت رٍاى یبثیارس یرٍػ ّب 9/9/79 2
 

 دکتز اهیز جاللی ثزًبهِ ّب یبثیهزاقجت در عبلوٌذاى ٍ ارسؽ یثزًبهِ ّب یٍ طزاح یپزعتبر صیتؾخ 11/9/79 3
 

 دکتز اهیز جاللی ثزجبهعِ   یهجتٌ یدر عبلوٌذاى ٍ هفَْم   تَاًجخؾ یرٍاً یتَاًجخؾ 18/9/79 4
 

 اهیز جاللیدکتز  در عبلوٌذاى ٍ  ًقؼ آهَسػ خبًَادُ ییدارٍ یهزاقجتْب 82/9/79 5
 

 دکتز اهیز جاللی هزثَطِ یپزعتبر یدر عبلوٌذاى ٍ ًحَُ هزاقجتْب یاختالالت اضطزاث 8/8/79 6

 داًؾجَیبى

 دکتز اهیز جاللی هزثَطِ یپزعتبر یعبلوٌذاى ٍ ًحَُ هزاقجتْب یاختالالت ؽٌبخت 7/8/79 7

 داًؾجَیبى

 دکتز اهیز جاللی هزثَطِ یپزعتبر یعبلوٌذاى ٍ ًحَُ هزاقجتْب یٍ افغزدگ یبًیاختالالت  ّذ 16/8/79 8

 داًؾجَیبى

 دکتز اهیز جاللی هشهي یدر عبلوٌذاى پزخبؽگز ٍ هجتال ثِ  دردّب یپزعتبر ٌذیفزا 82/8/79 9

 داًؾجَیبى

 

 

 


