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اّذاف ٍیصُ:
 -1علل ،عالین ٍ الذاهبت فَری پیػ ثیوبرظتبًی ،در اٍرشاًطّبی ؼبیع للجی (ظٌذرم حبدورًٍرً ،برظبیی حبد للجی ،ؼَن وبردیَشًیه ،ثحراى فؽبرخَى ثبال ٍ
ادم حبد ریَی) را تَضیح دّذ.
 -2هجبًی اظبظی ًحَُ پبیػ فعبلیت الىتریىی للت (ثب توروس ثر تعریف فعبلیت الىتریىی ،عٌبصر الىترٍوبردیَگرام ٍ تغییرات ًَار للت در اختالالت ورًٍری ٍ
دیگر ٍضعیتّبی فیسیَلَشیه ٍ پبتَلَشیه) را ثیبى ًوبیذ.
 -3اًَاع آریتویّبی ؼبیع للجی را ؼٌبظبیی ًوَدُ ٍ چگًَگی ثرخَرد (درهبىّبی دارٍیی ٍ غیر دارٍیی) ثب ّریه از ایي هَلعیتّب را ثیبى ًوبیذ.
 -4علل ،عالین ٍ الذاهبت فَری پیػ ثیوبرظتبًی در اٍرشاًطّبی ؼبیع تٌفعی (ظختی تٌفط ،ثیوبریّبی هسهي اًعذادی ریَی ،ثیوبریّبی عفًَی ظیعتن تٌفعی،
ظٌذرم زجر تٌفعی ،آهجَلی ریَی ،پٌَهَتَراوط خَدثخَدی ٍ سندرم ّیپرًٍتیالظیَى) را تَضیح دّذ.
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هعرفی ٍ ارائِ عرح درض

از ؼرٍع والض

الزم اظت تب ولیِ داًؽجَیبى لجل از حضَر در والض هغلجی وِ در آى جلعِ تذریط هیؼَد ،هغلعِ ًوَدُ ٍ آهبدگی اًجبم quiz

تبریخ

ظبعت

رئَض هغبلت

آهبدگی الزم داًؽجَیبى لجل

ًحَُ ارزؼیبثی داًؽجَ ٍ ثبرم هرثَط ثِ ّر ارزؼیبثی:
الف)حیي دٍرُ 
پرظػ ٍ پبظخ والظی ٍ ّوىبری در هجبحث هغرح ؼذُ در هتي والض (ً 1ورُ تىویلی)
ارائِ وٌفراًط والظی از هجبحث هَجَد در عرح درض (ً 1ورُ هبزاد ثر ًورُ ول)
هجوَع ًورات حبصل از ّ quizبی والظی (ً 3ورُ)

ة) پبیبى دٍرُ (هیبىترم ٍ پبیبى ترم) 
آزهَى هیبى ترم ثِ صَرت ً 6( MCQورُ)
آزهَى پبیبى ترم ثِ صَرت ً 10( MCQورُ)
همررات ٍ ًحَُ ثرخَرد ثب غیجت ٍ تبخیر داًؽجَ

حضَر ثِ هَلع داًؽجَ در توبهی جلعبت والظی هَجت هحبظجِ ً 1ورُ هبزاد

ثرای ٍی هیؼَد وِ ثب ّر جلعِ غیجت ً 0/5ورُ از آى وعر ؼذُ ٍ غیجتّبی

ثیؽتر هَجت وعر ً 0/5ورُ ثِ ازای ّر جلعِ از ًورُ ول خَاّذ ؼذ

تبریخّبی هْن:
ظبعت:

*اهتحبى هیبى ترم:

--/--/--

*تبریخ اهتحبى پبیبى ترم:

ؼٌجِ  88/11/3ظبعت 10:30
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