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هدف کلی:
آضٌبیی ثب اصَل ثْذاضت رٍاى ،اًَاع اختالالت ضبیغ رٍاًی ،اختالالت رٍاًی زًبى در هقبعغ هختلف ٍ هطکالت
رٍاًی ضيرخَاراى ٍ کَدکبى
اهداف ویژه عینی:
د ر پبیبى ایي درس داًطجَ قبدر خَاّذ ثَد:
-1

اصَل ثْذاضت رٍاى را ضرح دّذ.

-2

تکٌيکّبی ارتجبعی در رٍاى پسضکی را ًبم ثجرد.

 - 3هطبٍرُ را تؼریف ًوَدُ ٍ ًقص آى را در تأهيي سالهت رٍاى تَضيح دّذ.
 -4خبًَادُ ٍ اًَاع آى را هؼرفی ًوبیذ.
 - 5هراحل هختلف رضذ ٍ تکبهل ثراسبس تئَری اریکسَى را تَضيح دّذ.
-6

هراحل هختلف رضذ ٍ تکبهل رٍاًی  -جٌسی را عجق فرضيِی فرٍیذ ضرح دّذ.

-7

اًَاع اختالالت خلقی ،سجتضٌبسی ،تطخيص ٍ درهبى آىّب را ثيبى کٌذ.

-8

اًَاع اختالالت اضغراثی،سجتضٌبسی ،تطخيص ٍ درهبى آىّب را هؼرفی ًوبیيذ.

-9

اًَاع اختالالت سَهبتيک ،سجتضٌبسی ،تطخيص ٍ درهبى آىّب را تَضيح دّذ.

 - 11اًَاع اختالالت سبیکَتيک ،سجتضٌبسی ،تطخيص ٍ درهبى آىّب را ضرح دّذ.
 - 11اًَاع اختالالت ضخصيت ،سجتضٌبسی ،تطخيص ٍ درهبى آىّب را تطریح ًوبیذ.
 - 12اختالالت رٍاًی ٍاثستِ ثِ سَء هصرف هَاد را ًبم ثجرد.
 - 13اختالالت رٍاًی هرثَط ثِ خَردى را ثِ ّوراُ اقذاهبت درهبًی آىّب تَضيح دّذ.
 - 14اختالال ت هختلف خَاة را ضرح دّذ.
 - 15فيسیَلَشی رفتبر جٌسی در اًسبى را تطریح ًوبیذ.
 - 16اختالالت جٌسی در اًسبى ٍ درهبى آىّب را تَضيح دّذ.
 - 17اختالالت ضبیغ رٍاًی ،تطخيص ٍ درهبى آىّب در دٍراى ثلَؽ را ضرح دّذ.
 - 18اختالالت ضبیغ رٍاًی ،تطخيص ٍ درهبى آى ّب در هقبعغ پيص از ازدٍاج ٍ ازدٍاج را ثيبى کٌذ.

 - 19ضبیغتریي هطکالت رٍاًی دٍراى حبهلگی ٍ هراقجتّبی هرثَعِ را ثيبى ًوبیذ.
 - 21هراقجت ّبی رٍاًی زًبى در زهبى زایوبى را تَضيح دّذ.
 - 21اًَاع هطکالت رٍاًی پس از زایوبى را ثِ ّوراُ هراقجتّبی ثْذاضتی رٍاى ضرح دّذ.
 - 22اتي َلَشی اختالالت رٍاًی دٍراى ضيردّی را تَضيح دّذ.
 - 23ثيوبریّبی رٍاًی ًبضی از سقظ ٍ هردُزایيرا ثيبى کٌذ.
 - 24تغييرات ٍ اختالالت رٍاًی ًبضی از یبئسگی ٍ ًحَُی درهبى آىّب را تطریخ ًوبیذ.
 - 25ػالئن سٌذرم پيص از قبػذگی ،تطخيص ٍ درهبى ایي سٌذرم را تَضيح دّذ.
 - 26ضبیغ تریي اختالالت رٍاًی ضيرخَاراى ٍ کَدکبى را ًبم ثجرد.
ً - 27حَُ ی ادارُ ٍ درهبى اختالالت رٍاًی ضيرخَاراى ٍ کَدکبى را تَضيح دّذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
. 1حضَر ثِ هَقغ در کالس
. 2ضرکت فؼبل در ثحث ّبی کالسی
 . 3ضرکت در آزهًَْبی کالسی ٍ پبیبى ترم

روش تدریس:
سخٌراًی  ،پرسص ٍ پبسخ  ،ثحث گرٍّی

وسایل آموزشی:
پرسص ًبهِ ّبی هرثَعِ ٍ -ایت ثرد – کبهپيَتر  -دیتب پرٍشکتَر
نحوه ارزشیابی:
 - 1کَئيس  - 2ازهَى پبیبى ترم

ًحَُ هحبسجِ ارزضيبثی:
رٍش ارزضيبثی

درصذ ًورُ

کَئيس

11

آزهَى پبیبى ترم

91

مقررات:
 حذاقل ًورُ قجَلی 11-

تؼذاد هجبزدفؼبت غيجت هَجِ در کالس 2جلسِ ٍ در صَرت غيجت ثيص از سقف تؼييي ضذُ  ،عجق

قَاًيي آهَزضی ثرخَرد خَاّذ ضذ .
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