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کلیات ٍ هفاّین فاسهاکَلَطی ؿاهل فاسهاکَدیٌاهیك، فاسهاکَکیٌتیك، اؿکال هختلف داسٍیی ٍ ًحَُ  ایي ٍاحذ دسػی حاٍی

اسائِ آًْا هی تاؿذ. دس ّشجلؼِ ضوي هؼشفی یك یا چٌذ داسٍی هْن تِ ًحَُ ػول، هَاسد هلشف تالیٌی، ػَاسم جاًثی ٍ 

 تذاخالت داسٍیی پشداختِ هی ؿَد.  

 



  
 

 

شوارُ 

 جلسِ
 ػٌَاى جلسِ

ًام 

 هدرس
 رٍش آهَزش رفتاریاّداف 

 )آًالیي/آفالیي/ترکیبی(
 ًحَُ ارزشیابی جلسِ

ٍ یف لتک ًَع

هْلت ارائِ ٍ 

 ًورُ

هحتَای کوک 

 آهَزشی

 اٍل

کلیات 

فاسهاکَلَطی، 

فاسهاکَدیٌاهیك، 

 فاسهاکَکیٌتیك

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 . وٌذ ؼریفت را فارهاوَلَشی لنػ .1

 .وٌذ تَصیف پسضىی آهَزش در را آى اّویت .2

 طالػاتا هٌابغ ٍ فارهاوَلَشی در طالػاتیا هٌابغ .3

 .ببرد ًام را دارٍیی

 .ًوایذ بٌذی طبمِ هٌطا ًظر از را دارٍّا .4

 بیاى را دارٍّا اداهِ دٍز ٍ اٍلیِ دٍز هختلف ابؼاد .5

 .ًوایذ

 بالغیي، در دارٍّا صحیح دٍز تؼییي رٍضْای .6

 .ًوایذ بیاى را سالوٌذاى دٍز تؼذیل ٍ وَدواى

 ٍ دارٍیی ًاخَاستِ ّای ٍاوٌص ٍ جاًبی ػَارض .7

 .وٌذ تَصیف را دارٍیی ّای هسوَهیت

 ٍ هصرف هٌغ ٍ هصرف هَارد هاًٌذ هفاّیوی .8

 .دّذ ضرح را دارٍّا هصرفسَ ٍ اًتخابی دارٍی

 را هحرٍهیت سٌذرٍم ٍ اػتیاد ٍابستگی، تَلراًس، .9

 .وٌذ تؼریف

 ٍهراحل دارٍیی بازار بِ جذیذ دارٍّای دٍرٍ ًحَُ .11
 .ًوایذ بیاى را دارٍیی تحمیمات

  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 

 

 پایِ فاسهاکَلَطی

 تالیٌی ٍ

 ،کاتضًٍگ

  تٌیَپسٍاپ

 دٍم

اؿکال داسٍیی ٍ 

 ًحَُ اثشآًْا

 

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 .دّذ تَضیح سا داسٍّا اص هختلف داسٍیی اؿکال تِ ًیاص ػلل .1

 سا یك ّش یظگیٍ ٍ تثشد ًام سا خَساکی جاهذ داسٍیی اؿکال .2

 .دّذ تَضیح

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،



  
 

 ٍ تثشد ًام سا خَساکی ًاّوگي ٍ ّوگي هایغ داسٍیی ؿکالا .3 فشد

 .دّذ تَضیح سا یك ّش ٍیظگی

 دّذ ؿشح سا تضسیقی ّای فشآٍسدُ اص اػتفادُ ػلل .4

 سا یك ّش ٍیظگی ٍ تضسیقی ّای فشآٍسدُ هختلف اًَاع .5

 .دّذ تَضیح

 سا یتضسیق ّای فشآٍسدُ اص كحیح اػتفادُ دس کلی هالحظات .6

 .دّذ تَضیح

 كحیح ًحَُ ٍ دّذ تَضیح سا اػتٌـاقی ّای فشآٍسدُ اًَاع .7

 .کٌذ تیاى سا ّا اصآى اػتفادُ

 ّای تفاٍت ٍ دّذ تَضیح سا هَضؼی ّای فشآٍسدُ اًَاع .8

 ًظش اص چِ ٍ داسٍیی ؿکل هاّیت ًظش اص چِ ّا آى تیي هْن

 .دّذ ؿشح سا تالیٌی هلشف دس آًْا ّای ٍیظگی

 سا گَؿی ٍ تیٌی چـوی، ّای فشآٍسدُ خلَكیات .9

 .تشؿواسد

 ًکاتی ؿیاف ٍ اػپشی هاًٌذ خاف داسٍیی اؿکال تشای .10

 .کٌذ تیاى سا هَاسد تقیِ ٍ ًگْذاسی ػاختاس، هاًٌذ

 پاٍسپَیٌت

 ػَم

کلیات ػیؼتن 

ػلثی خَدهختاس، 

داسٍّای 

پاساػیوپتَهاتیك 

 ٍ

 پاساػیوپتَلیتیك

صیٌة 

الؼادات 

 هَػَی

 فشد

 ٍ ػوپاتیك اػلاب ػیؼتن تیَؿیوی ٍ فیضیَلَطی .1

 .دّذ ؿشح سا پاساػوپاتیك

 سا پاساػوپاتیك ٍ ػوپاتیك اػلاب ّای ػیؼتن آًاتَهی .2

 .کٌذ تیاى

 .تثشد ًام سا ػوپاتیك اػلاب ػیؼتن ّای گیشًذُ .3

 .تثشد ًام سا پاساػوپاتیك اػلاب ػیؼتن ّای گیشًذُ .4

 ػوپاتیك اػلاب تندسػیؼ سا ّا پیام دٌّذُ اًتقال هَاد .5

 .کٌذ تیاى

 اػلاب دسػیؼتن سا ّا پیام دٌّذُ اًتقال هَاد .6

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



  
 

 .کٌذ تیاى پاساػوپاتیك

 ؿذى آصاد ٍ ػاصی رخیشُ ػاخت، هشاحل .7

 .دّذ ؿشح سا ػوپاتیك ػلثی ػؼیتن ًَسٍتشاًؼویتشّای

 ؿذى آصاد ٍ ػاصی رخیشُ ػاخت، هشاحل .8

 ؿشح سا پاساػوپاتیك ػلثی ػؼیتن ًَسٍتشاًؼویتشّای

 .ّذد

 اػلاب ّای ػیؼتن گیشًذّْای تحشیك اص ًاؿی اػوال .9

 .دّذ ؿشح سا ػوپاتیك

 اػلاب ّای ػیؼتن گیشًذّْای تحشیك اص ًاؿی اػوال .10

 .دّذ ؿشحسا  پاساػوپاتیك

 سا پاساػوپاتیك ٍ ػوپاتیك اػلاب ّای ػیؼتن تیي ساتطِ .11

 .دّذ تَضیح

 ٍ regulation-up ٍ regulation-down اكطالحات .12

 .کٌذ تؼشیف سا یفیالکؼ تاکی

 

 مچْاس

داسٍّای هقلذ 

ػوپاتیك ٍ 

ػوپاتَلیتیك، 

داسٍّای 

 ػوپاتَلیتیك

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 سا کَلیٌشطیك ّای گیشًذُ آگًَیؼت داسٍّای اثش هکاًیؼن .1

 .دّذ ؿشح

 ًیکَتیٌی ٍ هَػکاسیٌی ّای گیشًذُ ّای آگًَیؼت .2

 .ًوایذ فکیكت سا کَلیٌشطیك

 کَلیٌشطیك گیشًذّْای ّای آگًَیؼت فاسهاکَلَصیك اثشات .3

 .دّذ ؿشح تذى دس سا

 تیاى سا ٍغیشهؼتقین هؼتقین کَلیٌشطیك داسٍی هفَْم .4

 .ًوایذ

 .تثشد ًام سا کَلیٌشطیك گیشًذّْای آگًَیؼت داسٍّای .5

 

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



  
 

 ػاختاس ًظش اص سا کَلیٌشطیك ّای گیشًذُ ّای آگًَیؼت .6

 .ًوایذ تٌذی طثقِ

 سا) هَػکاسیٌی( کَلیٌشطیك داسٍّای دسهاًی ستشدّایکا .7

 .دّذ ؿشح

 اؿاسُ ًیکَتیٌی گیشًذّْای ّای آگًَیؼت ّای کاستشد تِ .8

 .ًوایذ

 سا کَلیٌشطیك داسٍّای هلشف هٌغ هَاسد ٍ جاًثی ػَاسم .9

 .ًوایذ تیاى

 . تثشد ًام سا پزیش تشگـت اػتشاص کَلیي آًتی داسٍّای .10

 ٍ کاستشد ًظش اص سا پزیش گـتتش اػتشاص کَلیي آًتی داسٍّای .11

 .ًوایذ هقایؼِ اثش طَل

 ػوَم یا ًاپزیش تشگـت ّای اػتشاص کَلیي آًتی .12

 .تثشد ًام سا اسگاًَفؼفشُ

 ًاپزیش تشگـت ّای اػتشاص کَلیي آًتی هختلف کاستشدّای .13

 .ًوایذ تیاى سا

 اسگاًَفؼفشُ ػوَم تا هؼوَهیت دسهاى ٍ هؼوَهیت ػالئن .14

 .دّذ تَضیح سا

 سا آدسًشطیك گیشًذّْای آگًَیؼت داسٍّای اثش هکاًیؼن .15

 .دّذ ؿشح

 تفکیك سا آدسًشطیك تتا ٍ آلفا ّای گیشًذُ ّای آگًَیؼت .16

 .ًوایذ

 آدسًشطیك گیشًذّْای ّای آگًَیؼت فاسهاکَلَصیك اثشات .17

 .دّذ ؿشح تذى دس سا

 تیاى سا ٍغیشهؼتقین هؼتقین آدسًشطیك داسٍی هفَْم .18

 .ًوایذ



  
 

 .تثشد ًام سا آدسًشطیك ایگیشًذّْ آگًَیؼت داسٍّای .19

 .دّذ ؿشح سا آدسًشطیك داسٍّای دسهاًی کاستشدّای .20

 طَس تِ تتا ٍ آلفا گیشًذّْای ّای آگًَیؼت ّای کاستشد تِ .21

 .ًوایذ اؿاسُ جذاگاًِ

 سا آدسًشطیك داسٍّای هلشف هٌغ هَاسد ٍ جاًثی ػَاسم .22

 .ًوایذ تیاى

 نپٌج

ی حغ داسٍّای ت

کٌٌذُ هَضؼی ٍ 

ؿل کٌٌذُ 

 ػضالًی

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 ّای ٍیظگی ٍ تشدُ ًام سا اػتٌـاقی َّؿثش تشکیثات .1

 .کٌذ تیاى سا آًْا فاسهاکَدیٌاهی ٍ فاسهاکَکیٌتیکی

 " ٍ "خَى:گاص پخؾ ضشیة " ًظیش اكطالحاتی هفَْم .2

 .دّذ ؿشح سا "َّؿثش آلَئَلی غلظت حذاقل

 َّؿثش تشکیثات َلکَلیه ّذف ٍ ػول هکاًیؼن .3

 .کٌذ تیاى سا اػتٌـاقی

 هی خَى:گاص پخؾ ضشیة چگًَِ کِ سا هطلة ایي .4

 تیَْؿی اص تشگـت ٍ تیَْؿی القاء ػشػت تش تَاًذ

 .کٌذ تَكیف سا تگزاسد تاثیش

 ّای ٍیظگی ٍ تشدُ ًام سا تضسیقی َّؿثش تشکیثات .5

 .کٌذ تیاى سا آًْا دیٌاهی ٍ فاسهاکَکیٌیتك

 ٍ آٍسدُ سا هَضؼی کٌٌذ تیحغ ّایداسٍ تٌذی طثقِ .6

 .تثشد ًام گشٍُ ّش تشای هثالی

 تیاى سا هَضؼی کٌٌذُ تیحغ داسٍّای ػول هکاًیؼن .7

 .کٌذ

 ؿشح سا اػتفادُ تِ ٍاتؼتِ ٍ حالت تِ ٍاتؼتِ اكطالح .8

 .دّذ

 ؿشح هختلشاً ٍ تشدُ ًام سا هَضؼی کٌٌذُتی حغ  .9

 .دّذ

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



  
 

 هَضؼی کٌٌذُ حغ تی تشکثیات ػوذُ جاًثی ػَاسم .10

 .تثشد ًام سا

 نؿـ

داسٍّای 

ضذفـاسخَى، 

داسٍّای هَثش تش 

آًظیي ٍ آسیتوی ٍ 

 ًاسػایی قلثی

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 .کٌذ تؼشیف سا ّیپشتاًؼیَى .1

 سا ؿشیاًی تاالی خَى فـاس ضذ داسٍّای .2

 .کٌذ تٌذی طثقِ

 حذاقل خَى فـاس ضذ داسٍّای گشٍُ ّش اص .3

 .تثشد ًام ػشگشٍُ ػٌَاى تِ سا داسٍ یك

 داسٍیی ّای گشٍُ اص کذام ّش ػول هکاًیؼن .4

 .کٌذ تیاى سا خَى فـاس ضذ

 سا خَى فـاس ضذ داسٍیی ّای گشٍُ کاسآیی .5

 .کٌذ تَكیف اختلاس تِ

 ضذ داسٍیی ّای گشٍُ اص کذام ّش ػَاسم .6

 .کٌذ تیاى سا خَى فـاس

 ضذ داسٍیی ّای گشٍُ هلشف هٌغ هَاسد .7

 .کٌذ تیاى سا َىخ فـاس

 فـاس ضذ داسٍّای اًتخاب کلی ّای هؼیاس .8

 .کٌذ تیاى سا خَى

 تیواسی ّیپشتاًؼیَى ّوشاُ کِ تیواساًی دس .9

 اًتخاتی داسٍّای یا داسٍ داسًذ ًیض دیگش ّای

 .دّذ ؿشح سا آى ػلت ٍ تثشد ًام سا

 .کٌذ تؼشیف سا آى اًَاع ٍ كذسی آًظیي .10

 .دّذ ؿشح سا آى پیذایؾ هکاًیؼن .11

 دسهاى دس اػتفادُ هَسد داسٍیی ّای دػتِ .12

 .تثشد ًام سا كذسی آًظیي

 ؿشح سا آًظیي ضذ داسٍّای ػول هکاًیؼن .13

 فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 ٍ پایِ

 تالیٌی

 کاتضًٍگ،

  پاٍسپَیٌت



  
 

 .دّذ

 ّوَدیٌاهیك ٍ فاسهاکَکیٌتیك اثشات .14

 .دّذ ؿشح سا ّا ًیتشات

 .کٌذ تؼشیف سا قلة احتقاًی ًاسػایی .15

 ًاسػایی تیواسی دس سا جثشاًی ّای هکاًیؼن .16

 .دّذ ؿشح قلثی احتقاًی

 تَاى هی ّا آى تغییش تا کِ سا شّاییپاساهت .17

 .دّذ ؿشح کشد کٌتشل سا قلة ًاسػایی

 هَسد گشٍُ ّش داسٍّای ٍ داسٍیی ّای گشٍُ .18

 .تثشد ًام سا قلثی ًاسػایی دس هلشف

 تش هؤثش داسٍّای تَدى هفیذ ّای هکاًیؼن .19

 .کٌذ تیاى سا قلثی ًاسػایی

 ّش دس هلشف هَسد داسٍّای جاًثی ػَاسم .20

 کٌذ تیاى سا گشٍُ

 ّفتن

داسٍّای هَثش تش 

اختالالت ػیؼتن 

 تٌفؼی

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 .تثشد ًام سا آػن دسهاى دس هؤثش داسٍّای تٌذی طثقِ .1

 سا تشًٍؾ کٌٌذُ گـاد داسٍّای ٍ التْاب ضذ داسٍّای ًقؾ .2

 .کٌذ تیاى آػن دسهاى دس

 ؿل داسٍّای جاًثی ػَاسم ٍ تجَیض سٍؽ ٍ هکاًیؼن .3

 .کٌذ تیاى آػن دسهاى دس سا ّا تشًٍؾ كاف تالضػ کٌٌذُ

 سا التْاتی ّای هیاًجی کٌٌذُ تثثیت داسٍّای اثش هکاًیضم .4

 .کٌذ تیاى آػن دس

 دم سا التْاتی ّای هیاًجی کٌٌذُ تثثیت داسٍّای کاستشد .5

 .کٌذ تیاى

 آػن دسهاى دس سا اثشکَستیکَاػتشٍئیذّا هکاًیضم ٍ اثشات .6

 کٌذ تیاى

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



  
 

 دس سا اػتشٍئیذّا اص ًاؿی جاًثی ػَاسم ٍ تجَیض سٍؽ .7

 کٌذ تیاى آػن دسهاى

 سٍؽ ٍ ّا لَکَتشیي هؼیش تش داسٍّا اثش هتفاٍت هکاًیضهْای .8

 .کٌذ تیاى سا آػن دس هًََکلًَال تادیْای آًتی کاستشد ضتجَی

 تثشد ًام سا ػشفِ ضذ داسٍّای تٌذی طثقِ .9

 .کٌذ تیاى سا هشکضی اثش تا ػشفِ ضذ داسٍّای اثش هکاًیضم .10

 .دّذ تَضیح سا ّا اکؼپکتَساًت اثش هکاًیضم .11

 .تثشد ًام سا هحیطی اثش تا ػشفِ ضذ داسٍّای ػایش .12

 اًَاع دسهاى دس سا ػشفِ ضذ داسٍّای اص گشٍُ ّش کاستشد .13

 .کٌذ تیاى ػشفِ

 ّـتن

داسٍّای هَثش تش 

 دسهاى کن خًَی 

 

داسٍّای ضذاًؼقاد 

 خَى 

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 .دّذ ؿشح سا آّي ػاصی رخیشُ ٍ جزب هشاحل .1

 تیاى سا آًْا تالیٌی کاستشد ٍ آّي داسٍیی ّای هکول اًَاع .2

 .ًوایذ

 .کٌذ تیاى سا آى دسهاى ٍ آّي هضهي ٍ حاد ػویت .3

 .دّذ ؿشح سا 12 ب ٍیتاهیي ٍ اػذ فَلیك تالیٌی کاستشد .4

 کَلًَی هحشک فاکتَسّای جاًثی ػَاسم ٍ تالیٌی کاستشد .5

 .دّذ ؿشح سا اػتخَاى هغض

 .دّذ ؿشح سا اًؼقاد ٍ ّا کتپال تجوغ ّای هکاًیؼن .6

 لختِ تشًذُ تیي اص ٍ طثیؼی اًؼقادی ضذ ّای هکاًؼین .7

 .دّذ ؿشح سا طثیؼی ّای

 خَى اًؼقادی اختالالت دس هلشف هَسد داسٍیی ّای گشٍُ .8

 .تثشد ًام سا

 ػَاسم ٍ هلشف هَاسد اثش، هکاًیؼن فاسهاکَکیٌتیك، .9

 .دّذ ؿشح سا ّپاسیٌی

 .دّذ تَضیح سا پاسیيّ اص ًاؿی خًَشیضی دسهاى ؿیَُ .10

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



   
 

 .دّذ ؿشح سا ٍاسفاسیي فاسهاکَکیٌتیك .11

 سا ٍاسفاسیي جاًثی ػَاسم ٍ هلشف هَاسد اثش، هکاًیؼن .12

 .دّذ ؿشح

 ؿشح سا ٍاسفاسیي هلشف دس داسٍیی ّای تذاخل ّای ساُ .13

 .دّذ

 تیاى سا ٍاسفاسیي اص ًاؿی خًَشیضی ٍ دٍص اصدیاد دسهاى ؿیَُ .14

 .ًوایذ

 هؼوَلی ّپاسیي تا سا کن َلیهَلک ٍصى یا ّپاسیي تفاٍت .15

 .دّذ ؿشح

 ؿشح سا پالکت ضذ داسٍّای ػایش ٍ آػپیشیي اثش هکاًیؼن .16

 .دّذ

 هٌغ هَاسد ٍ جاًثی ػَاسم هلشف، هَاسد اثش، هکاًیؼن .17

 دّذ ؿشح سا لختِ تشًذُ تیي اص داسٍّای هلشف

 ًْن

 

 تیکَاػتشٍئیذّاکَس

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 .کٌذ تؼشیف سا گلَکَکَستیکَئیذّا .1

 ؿشح سا گلَکَکَستیکَئیذّا ػول هلکَلی هکاًیؼن .2

 .دّذ

 .کٌذ تیاى سا گلَکَکَستیکَئیذّا فاسهاکَلَطیك اثشات .3

 گلَکَکَستیکَئیذّا ایوًََػاپشػیَ ٍ التْاب ضذ اثشات .4

 .کٌذ تَكیف سا

 .تثشد ًام سا گلَکَکَستیکَئیذی داسٍّای .5

 ضذ قذست ًظش اص گلَکَکَستیکَئیذ داسٍیی ّای تفاٍت .6

 .دّذ ؿشح سا التْاتی

 خاكیت ًظش اص گلَکَکَستیکَئیذ داسٍیی ّای تفاٍت .7

 .دّذ ؿشح سا هیٌشالَکَستیکَئیذی

 ؿشح سا گلَکَکَستیکَئیذ داسٍیی ّای ػایشتفاٍت .8

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



   
 

 .ذدّ

 سا هختلف گلَکَکَستیکَئیذّای دسهاًی کاستشدّای .9

 .دّذ تَضیح

 .کٌذ تیاى سا گلَکَکَستیکَئیذّا کاستشد اكَل .10

 ؿشح سا گلَکَکَستیکَئیذّا تجَیض هختلف ّای ؿیَُ .11

 .دّذ

 .دّذ ؿشح سا گلَکَکَستیکَئیذّا ػَاسم .12

 

 دّن

 داسٍّای ضذ اًگل

، ضذٍیشٍع، 

ضذقاسچ، ضذ ػل 

 ٍ ضذ جزام 

 

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 پشػتاسی ّای تـخیق تش هثتٌی پشػتاسی تذاتیش کاستشد -1

 .دّذ ؿشح سا ػفًَی اختالالت

 .دّذ تَضیح سا هخولك تیواسی ػالین -2

 .دّذ تَضیح سا هخولك تیواسی اًتقال ساّْای -3

 هخولك تیواسی اص پشػتاسی ّای هشاقثت ٍ هاًیدس تذاتیش -4

 .دّذ ؿشح سا

 .دّذ تَضیح سا هشغاى آتلِ تیواسی ػالین -5

 .دّذ تَضیح سا هشغاى آتلِ تیواسی اًتقال ساّْای -6

 آتلِ تیواسی اص پشػتاسی ّای هشاقثت ٍ دسهاًی تذاتیش -7

 .دّذ ؿشح سا هشغاى

 .دّذ تَضیح سا هٌٌظیت تیواسی ػالین -8

 .دّذ تَضیح سا هٌٌظیت تیواسی اًتقال اّْایس -9

 سا هٌٌظیت تیواسی اص پشػتاسی ّای هشاقثت ٍ دسهاًی تذاتیش -10

 .دّذ ؿشح

 .دّذ تَضیح سا آًؼفالیت تیواسی ػالین -11

 .دّذ تَضیح سا آًؼفالیت تیواسی اًتقال ساّْای -12

 تیواسی اص پشػتاسی ّای هشاقثت ٍ دسهاًی تذاتیش -13

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



   
 

 .دّذ ؿشح اس آًؼفالیت

 یاصدّن

اًؼَلیي ٍ داسٍّای 

ضذ دیاتت خَساکی 

 ٍ تضسیقی

 

 

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 ّر خصَصیات دادُ، تَضیح را دیابت هختلف اًَاع .1
 .ًوایذ بیاى را ًَع

 .دّذ ضرح را اًسَلیي هختلف ّای فرآٍردُ .2
 را ّا آى اثر طَل ٍ اثر ضرٍع زهاى تسریك، ًحَُ .3

 .وٌذ بیاى
 .دّذ ضرح را اًسَلیي هصرف هَارد .4
 .دّذ ضرح را اًسَلیي جاًبی ػَارض .5
 ًام را خَراوی خَى لٌذ ضذ دارٍّای ّای دستِ .6

 .ببرد
 ضذ دارٍّای ّای دستِ از یه ّر ػول هىاًیسن .7

 .وٌذ بیاى اختصار طَر بِ را خَراوی لٌذ
 ضذ دارٍّای ّای دستِ از وذام ّر هصرف هَارد .8

 .دّذ ضرح را خَراوی لٌذ
 ّای دستِ از یه ّر هْن جاًبی ػَارض .9

 .دّذ ضرح را خَراوی لٌذ ضذ دارٍّای
 دارٍّای ّای دستِ از یه ّر هصرف هٌغ هَارد .11

 .ًوایذ بیاى را خَراوی لٌذ ضذ
 دٍ یا یه ًَع دیابت با بیواراى تطخیص چگًَگی .11

 از تَاى هی چگًَِ دّذ تَضیح ًوَدُ، بیاى را
 ووه بیواراى حال بْبَد جْت هختلف دارٍّای

 .گرفت

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت

 دٍاصدّن
داسٍّای ضذ 

افؼشدگی، 

صیٌة 

الؼادات 

 ًام را افسردگی درهاى در هَثر ٍّایدار هختلف ّای دستِ .1
 .ببرد

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ



   
 

ضذاضطشاب، خَاب 

 آٍس، ضذ ػایکَص

هَػَی 

 فشد
 رٍی بر را افسردگی ضذ دارٍّای هختلف ّای دستِ اثر .2

 .وٌذ بیاى ًَرٍتراًسویترّا
 .ببرد ًام را هختلف ّای دستِ در هَجَد ّای دارٍ .3
 را افسردگی ضذ دارٍّای هختلف ّای دستِ بیي اختالف .4

 .وٌذ بیاى دارد اّویت ولیٌیىی ًظر از وِ
 ضذ ّای دارٍ هختلف ّای دستِ هْن بیجاً ػَارض .5

 ّای دستِ دارٍیی هْن ّای تذاخل. ببرد راًام افسردگی
 .وٌذ بیاى را افسردگی ضذ ّای دارٍ هختلف

 درهاى بر ػالَُ را دارٍّا ایي ولیٌیىی استفادُ هَارد .6
 .وٌذ بیاى افسردگی

 .ببرد ًام را خَی ٍ خلك وٌٌذُ تثبیت دارٍّای .7

 بیاى را لیتیَم دارٍیی هْن ّای تذاخل ٍ فارهاوَویٌتیه .8
 .وٌذ

 تَضیح را هسوَهیت ٍ درهاًی دٍزّا در لیتین جاًبی ػَارض .9
 .دّذ

 .دّذ ضرح را اسىیسٍفرًی دٍپاهیٌی فرضیِ .11

 را ضَد هی بلَن ضذجٌَى دارٍّای تَسط وِ ّایی گیرًذُ .11
 .ببرد ًام

 .ببرد ًام را ضذجٌَى دارٍّای هختلف ّای دستِ .12

 از وِ را آتیپیه ٍ تیپیه جٌَىضذ دارٍّای بیي اختالف .13
 .وٌذ بیاى دارد اّویت ولیٌیىی ًظر

 .ببرد ًام را هختلف ّای دستِ در هَجَد ّای دارٍ .14

 ضذجٌَى ّای دارٍ هختلف ّای دستِ هْن جاًبی ػَارض .15
 .ببرد ًام را

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



   
 

 ّای دارٍ هختلف ّای دستِ دارٍیی هْن ّای تذاخل .16
 .وٌذ بیاى را ضذجٌَى

 درهاى بر ػالَُ را دارٍّا یيا ولیٌیىی استفادُ هَارد .17
 .وٌذ بیاى ضذجٌَى

 ػیضدّن

دارٍّای هَرد 
استفادُ در 

 اختالالت گَارضی
 

 

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 .تثشد ًام سا پپتیك صخن دسهاى دس هؤثش داسٍیی ّای گشٍُ .1

 دسهاى دس هؤثش داسٍیی ّای گشٍُ اص کذام ّش اثش هکاًیؼن .2

 .کٌذ تیاى سا پپتیك صخن

 سا پپتیك صخن دسهاى دس هَثش داسٍّای فاسهاکَکیٌتیك .3

 .کٌذ تیاى

 صخن دسهاى دس هَثش داسٍّای دسهاًی اػتفادُ هَاسد ػایش .4

 .کٌذ تیاى سا پپتیك

 تیاى سا پپتیك صخن دسهاى دس هَثش داسٍّای جاًثی ػَاسم .5

 .کٌذ

 پپتیك صخن دسهاى دس هَثش داسٍّای داسٍیی هْن تالتذاخ .6

 کٌذ تیاى سا

 .تثشد ًام سا پشٍکیٌتیك داسٍّای .7

 .دّذ ؿشح سا پشٍکیٌتیك داسٍّای اثش هکاًیؼن .8

 .کٌذ تیاى سا پشٍکیٌتیك داسٍّای دسهاًی اػتفادُ هَاسد .9

 .تثشد ًام سا پشٍکیٌتیك ّای داسٍ هْن جاًثی ػَاسم .10

 تَضیح سا پشٍکیٌتیك داسٍّای داسٍیی هْن ّای تذاخل .11

 .دّذ

 تیاى اثش هکاًیؼن هثٌای تش سا هلیي ّای داسٍ تٌذی دػتِ .12

 .کٌذ

 .تثشد ًام سا دػتِ ّش تِ هشتَط داسٍّای .13

 .دّذ تَضیح سا هلیي داسٍّای دسهاًی اػتفادُ هَاسد .14

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



   
 

 .کٌذ تیاى سا هلیي داسٍّای هلشف هٌغ هَاسد .15

 .تثشد ًام سا هلیي ّای داسٍ هْن جاًثی ػَاسم .16

 .تثشد ًام سا اػْال ضذ ّای داسٍ .17

 .کٌذ تیاى سا اػْال ضذ ّای داسٍ اثش هکاًیؼن .18

 .کٌذ تیاى سا اػْال ضذ ّای داسٍ اػتفادُ هَاسد .19

 .دّذ ؿشح سا اػْال ضذ ّای داسٍ جاًثی ػَاسم .20

 چْاسدّن

صیٌة  داسٍّای ضذكشع 

ات الؼاد

هَػَی 

 فشد

 اضطشاب، ضذ اثشات داسای کِ سا داسٍیی هختلف ّای دػتِ .1

 .تثشد ًام ّؼتٌذ آٍس خَاب ٍ تخؾ آسام

 کٌذ تیاى سا داسٍّا ایي تَػیلِ CNS تضؼیف اثش هکاًیضم .2

 .دّذ ؿشح سا ّا تٌضٍدیاصپیي اسهاکَکیٌتیكف .3

 .تثشد ًام سا ّا دیاصپیي تٌضٍ فاسهاکَلَطیك اثشات .4

 .دّذ ؿشح سا ّا دیاصپیي تٌضٍ لیٌیکیک اػتفادُ هَاسد .5

 .ًوایذ تیاى سا ّا تٌضٍدیاصپیي هْن جاًثی ػَاسم .6

 دس سا آٍس خَاب-تخؾ آسام تؼٌَاى ّا تٌضٍدیاصپیي هضایای .7

 .کٌذ تیاى تَساتْاتاستی تا هقایؼِ

 تِ فیضیکی ٍاتؼتگی کِ افشادی دس داسٍ قطغ اص ًاؿی نئالػ .8

 .کٌذ تیاى سا داسًذ ّا تٌضٍدیاصپیي

 سا آى دسهاى سٍؽ ٍ ّا تٌضٍدیاصپیي تا هؼوَهیت نئالػ .9

 .دّذ تَضیح

 .دّذ ؿشح سا صٍلپیذم ٍ تَصپیشٍى اثش هکاًیضم .10

 .کٌذ تیاى سا صٍلپیذم ٍ تَصپیشٍى کلیٌیکی اػتفادُ هَاسد .11

 ّا تٌضٍدیاصپیي تا هقایؼِ دس سا تَصپیشٍى هؼایة ٍ هضایا .12

 .دّذ ؿشح

 تا هقایؼِ دس سا) صٍلپیذم( جذیذ ّای تٌضٍدیاصپیي تفاٍت .13

 .کٌذ تیاى قذیوی ْایتٌضٍدیاصپیٌ

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت



   
 

 پاًضدّن

 ٍ دٍپاهیي

 داسٍّای

تیواسیْای دس هَثش  

ٍ ًَسٍدطًشاتیَ  

 حشکتی اختااللت

صیٌة 

الؼادات 

هَػَی 

 فشد

 .دّذ ضرح را هغسی دٍپاهیٌرشیه اصلی هسیرّای .1
 .ببرد ًام را پارویٌسَى بر هَثر دارٍّای اًَاع .2
 .وٌذ بیاى را پارویٌسَى بر هَثر دارٍّای اًَاع اثر هىاًیسن .3
 را پارویٌسَى بر هَثر دارٍّای تَوسیه ٍ درهاًی اثرات .4

 .وٌذ بیاى
 اًَاع ٍ ّا دیسىٌسی ترهَر، درهاى در استفادُ هَرد دارٍّای .5

 .دّذ تَضیح را ػصبی ّای تیه

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آًالیي

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت

 ؿاًضدّن

 ٍ دسد ضذ داسٍّای

 هخذسّا

 صیٌة

 الؼادات

 هَػَی

 فشد

 .وٌذ تؼریف را آًالصی دردی بی ٍ درد .1
 .ببرد ًام را درد ضذ دارٍّای جات  ِدست .2
 ًام را ّا اٍپیَئیذ رسپتَرّای ٍ دّذ ضرح را اٍپیَئیذّا هٌطا .3

 .ببرد
 هٌاطك در را اٍپیَئیذی دارٍّای دردی ضذ اثر هىاًیسم .4

 .دّذ تَضیح ًخاع از رتالبا ٍ ًخاػی
 .وٌذ بیاى را اٍپیَئیذی دارٍّای ولیٌیىی استفادُ هَارد .5
 .ببرد ًام را اٍپیَئیذی دارٍّای جاًبی ػَارض .6
 را دارٍیی استفادُ سَ ٍ اػتیاد ‚ فیسیىی ٍابستگی بیي فرق .7

 .دّذ ضرح
 ضَد هی ایجاد تحول آًْا بِ ًسبت وِ را ّا اٍپیَئیذ اثرات .8

 .ببرد ًام
 با همابلِ رٍش ٍ دارٍّا ایي با هسوَهیت در خطر هْوتریي .9

 .وٌذ ىبیا را آى

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ الینآن

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،

 پاٍسپَیٌت

 ّفذّن

داسٍّای ضذ 

 ػشطاى

 

 صیٌة

 الؼادات

 هَػَی

 فشد

 دارٍّا ایي ػَارض ٍ واربرد سرطاى، ضذ دارٍّای هىاًیسن .1
 بطٌاسٌذ را

 بطٌاسٌذ را دارٍّا ایي تذاخالت .2

 پایِ فاسهاکَلَطی  پشػؾ ٍ پاػخ آنالین

 تالیٌی ٍ

 کاتضًٍگ،



   
 

 پاٍسپَیٌت بطٌاسٌذ را دارٍّا ایي ػَارض از پیطگیری در هَثر ػَاهل .3

 

 ترهیکین تقَ

شوارُ 

 جلسِ
 اّداف جلسِ هٌابغ ػٌَاى درس

 اٍل

 کلیات

 فاسهاکَلَطی،

 فاسهاکَدیٌاهیك،

 فاسهاکَکیٌتیك

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

  فاسهاکَکیٌتیك فاسهاکَدیٌاهیك، فاسهاکَلَطی، کلیات ىایت

 دٍم
 ٍ داسٍیی اؿکال

 اثشآًْا ًحَُ

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

  یساتػشپ یاّساذـّ ،مساَػ ٍ ىَیػاکیذًا ،فشله َُحً ،ییٍساد لاکؿا ىایت

 ػَم

کلیات ػیؼتن 

ػلثی خَدهختاس، 

داسٍّای 

پاساػیوپتَهاتیك 

 ٍ

 پاساػیوپتَلیتیك

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 خَدهختاس، ػلثی ػیؼتن کلیات  ىایت

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ هلشف هٌغ هَاسد داسٍّا، ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،كیتیلَتاپوػاساپ ٍ پاساػیوپتَهاتیك داسٍّای

 چْاسم

داسٍّای هقلذ 

ػوپاتیك ٍ 

 ػوپاتَلیتیك،

داسٍّای 

 ػوپاتَلیتیك

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 ػوپاتَلیتیك ٍ ػوپاتیك هقلذ داسٍّای ىایت

 یساتػشپ یاّساذـّ ٍ فشله غٌه دساَه ،اٍّساد مساَػ ٍ ىَیػاکیذًا ،ػوپاتَلیتیك داسٍّای



   
 

 پٌجن

داسٍّای تی حغ 

کٌٌذُ هَضؼی ٍ 

ؿل کٌٌذُ 

 ػضالًی

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

  یؼضَه ُذٌٌک غح یت سد ُدافتػا دسَه یاّسٍاد ىایت

 یساتػشپ یاّساذـّ ٍ مساَػ ،ىَیػاکیذًا ،یًالضػ ُذٌٌک لؿ 

 ؿـن

داسٍّای 

ضذفـاسخَى، 

داسٍّای هَثش تش 

آًظیي ٍ آسیتوی ٍ 

 ًاسػایی قلثی

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ضذفـاسخَى یاٍّساد ىایت

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى  آًظیي تش هَثش داسٍّای

 یساتػشپ یاّساذـّ ٍ مساَػ ٍ ىَیػاکیذًا ،قلثی ًاسػایی ٍ آسیتوی 

 ّفتن
داسٍّای هَثش تش 

اختالالت ػیؼتن 

 تٌفؼی

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،تٌفؼی ػیؼتن اختالالت تش هَثش داسٍّای ىایت

 ّـتن

داسٍّای هَثش تش 

 دسهاى کن خًَی 

داسٍّای ضذاًؼقاد 

 خَى

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

   پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،خًَی کن دسهاى تش هَثش داسٍّای ىایت

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،خَى ضذاًؼقاد داسٍّای

 ًْن
 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی َستیکَاػتشٍئیذّاک

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،اّذیئٍشتػاَکیتسَک

 دّن

 داسٍّای ضذ اًگل

، ضذٍیشٍع، 

ضذقاسچ، ضذ ػل 

 ٍ ضذ جزام 

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،اًگل ضذ داسٍّای

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،ضذٍیشٍع

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،ضذقاسچ 

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ،جزام ضذ ٍ ػل ضذ 

 یاصدّن
 داسٍّای ٍ اًؼَلیي

 خَساکی دیاتت ضذ

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ، تضسیقی ٍ خَساکی دیاتت ضذ داسٍّای ٍ اًؼَلیي



   
 

تضسیقی ٍ  

 دٍاصدّن

 ضذ داسٍّای

 افؼشدگی،

  خَاب ضذاضطشاب،

 ػایکَص ضذ آٍس،

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ، افؼشدگی، ضذ داسٍّای

پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ، ،اّسٍآ خَاب ضذاضطشاب،  

،   پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم ٍ اًذیکاػیَى ، ىٌَجذض یٍساد  

 ػیضدّن

 هَسد یداسٍّا

 دس اػتفادُ

گَاسؿی اختالالت  

 

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

  پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم اًذیکاػیَى، گَاسؿی اختالالت دس اػتفادُ هَسد داسٍّای

 

 چْاسدّن
 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی داسٍّای ضذكشع 

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم اًذیکاػیَى، ضذكشع داسٍّای

 پاًضدّن

دارٍّای ٍ دٍپاهیي  
بیواریْای در هَثر  

ٍ ًَرٍدشًراتیَ  
 حروتی اختااللت

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 حشکتی تالالاخت ٍ ًَسٍدطًشاتیَ تیواسیْای دس هَثش  یاٍّساد

 ؿاًضدّن
 ٍ درد ضذ دارٍّای

 هخذرّا

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 پشػتاسی ّـذاسّای ٍ ػَاسم اًذیکاػیَى، ،دسد ذض یاٍّساد

 ّفذّن

داسٍّای ضذ 

 ػشطاى

 

 ٍ پایِ فاسهاکَلَطی

 کاتضًٍگ تالیٌی

 یساتػشپ یاّساذـّ ٍ مساَػ ،ىَیػاکیذًا ،ىاطشػذض یاٍّساد

 

 :ؿًَذ تطَس ٍاضح هـخق ؿَد( ٌیي اػتشاتظی هذسع دس ًوشُ دّی تِ تکالیفی کِ تا تاخیش پاػخ دادُ هیچدسكذ تکالیف اسائِ ؿذُ، دسكذ آصهَى پایاًی، ّو): رٍش ارزشیابی داًشجَ
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