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 هقذهِ

 دا٘ـدٛي ٌشأي 

دٚسٜ ي وبسٚسصي دس ثخؾ  خضٜٚ حبهش سإٞٙبي ثب ػشم ػالْ، ٚسٚد ؿٕب سا ثٝ ٌشٜٚ آٔٛصؿي ٚ ثخؾ خشاحي خيش ٔمذْ ػشم ٔي ٕ٘بييٓ.

(ٚ  Curriculumخشاحي ٔي ثبؿذ ثٝ ٔٙظٛس ٞذايت ؿٕب ثؼٛي أٛصؿي ٞذف داس دس ثخؾ خشاحي تذٚيٗ ؿذٜ ٚ حبٚي ثش٘بٔٝ آٔٛصؿي ) 

( ٚ ؿبيؼتٍي ٞبيي وٝ ا٘تظبس ٔيشٚد دس پبيبٖ دٚسٜ حبهش ٔٛفك ثٝ وؼت آٖ Outcomeٔمشسات ثخؾ خشاحي ٔي ثبؿذ . دس اثتذا پيبٔذ ٞب )

( ٚ سٚؽ ٞبي آٔٛصؽ دادٖ ٚ Contentذٜ ثبؿيذ ثيبٖ ٔي ؿٛد ٚ دس ادأٝ چٍٍٛ٘ي ٘يُ ثٝ اٞذاف فٛق يؼٙي ٔحتٛاي ٔٛاد آٔٛصؿي )ؿ

( اسائٝ ٔيٍشدد. ثؼذ اص آٖ ثٝ ٘حٜٛ اسصيبثي ؿٕب ػضيضاٖ ٔي پشداصيٓ ٚ دس ٟ٘بيت ثش٘بٔٝ ٚ method   teaching &learningفشاٌشفتٗ )

( وبسٚسصي خشاحي ٔي Core Curriculumؿٛد. الصْ ثزوش اػت وٝ ثش٘بٔٝ ٞبي پيؾ سٚ تٟٙب ثٝ ٘ىبت هشٚسي )ٔمشاست آٔٛصؿي آٚسي ٔي 

 ( .  Must Knowپشداصد ٚ دس حميمت حبٚي ٘ىبت ٚ ٟٔبستٟبيي اػت وٝ ا٘تظبس ٔي سٚد يه دا٘ـدٛ ثذا٘ذ ٚ يب ثٝ وؼت آٖ ٘بئُ ؿذٜ ثبؿذ )

آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىي ٚ ٌشٜٚ آٔٛصؿي خشاحي تٟيٝ ؿذٜ اػت أيذٚاسيٓ وٝ ثب ٌٔبِؼٝ دليك آٖ  . ايٗ وتبثچٝ ثٝ ٕٞت ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ

ٚ سػبيت ٔفبد روش ؿذٜ  دٚسٜ دٚ ٔبٞٝ خشاحي سا ثب ٔٛفميت ػپشي ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ تٛإ٘ٙذي ٞبي الصْ دػت يبثيذ ٚ اص ايٗ ٕٞشاٞي دس صٔشٜ 

   پشثبستشيٗ ثخؾ ٞبي  ص٘ذٌي حشفٝ اي يبد ٕ٘بييذ.

 ؿٙبػٙبٔٝ دسع : 

 ػبػت (  250تؼذاد ٚاحذ : ) ٔؼبدَ حذالُ                           ٘بْ دسع : وبسٚسصي خشاحي ػٕٛٔي                                 ؿٕبسٜ دسع : 

 ػبػت ثذٖٚ احتؼبة وـيه  130ًَٛ دٚسٜ : دٚٔبٜ حذالُ                   سي : صٔبٖ ثشٌضا                            ٘بْ ٔؼئَٛ دٚسٜ : 

 عرفي گرٍُ آهَزضي ه

 تخصص سوت ًام ٍ ًام خاًَادگي ردیف
هرتبِ 
 علوي

 ایویل

Said.rahighi@gmail.c اػتبد يبس ٔتخلق خشاحي ٔغض ٚ اػلبة ػوٛ ٞيبت ػّٕي ػؼيذ سحيمي 1
om 

2 
ػيذ ٔحٕذ ػّي سئيغ 

 اِؼبدات
 ٔذيش ٌشٜٚ

فٛق تخلق خشاحي  -ٔتخلق خشاحي ػٕٛٔي 

 وٛدوبٖ
 _Sma اػتبد يبس

rais@yahoo.com 

 اػتبد يبس ٔتخلق خشاحي ػٕٛٔي ػوٛ ٞيبت ػّٕي ػّي ٔيشكبدلي 3
a.mirsadeghi@yaho

o.com 

 ػوٛ ٞيبت ػّٕي ٘بكش ػٙدش ٔٛػٛي 4
فٛق تخلق خشاحي  -ٔتخلق خشاحي ػٕٛٔي 

 صيجبيي ٚ تشٔيٕي
Na1342@yahoo.com اػتبد يبس

-sanjar@iau9.ac.ir 

 ٔيثبق٘بدس  5
ػوٛ ٞيبت ػّٕي 

 ٌشٜٚ
nadermisagh@gmail اػتبد يبس ٔتخلق خشاحي ػٕٛٔي

.com 

 تٛسج ص٘ذثبف 6

ػوٛ ٞيبت ػّٕي 

ٌشٜٚ ٚ ٔؼئَٛ 

 أٛصؽ ا٘تش٘ي ٚ

   اػتبد يبس ٔتخلق خشاحي ػٕٛٔي

    ٔتخلق خشاحي ػٕٛٔي  دوتش ٞٛؿٕٙذ  7

   ٔتخلق خشاحي ٔغض ٚ اػلبة  دوتش ٌّٔك  8
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 05132229094 -347جراحي : خاًن هَحذیاى                           ضوارُ تواس : هٌطي گرٍُ 

 

 

  هعرفي  فیلذّاي آهَزش بالیٌي 

 

 

 تعریف دٍرُ : 

ٟبي آٔٛصؿي دس ثخـخٟت ٔحمك ؿذٖ اٞذاف وٝ ٚاحذ ٔي ثبؿذ  8دٚسٜ وبسٚسصي خشاحي ػٕٛٔي يه دٚسٜ اخجبسي دٚ ٔبٞٝ ثٝ اسصؽ 

 اٚسطا٘غ ثشٌضاس ٔي ٌشدد . ٚ ، دسٔبٍ٘بٜ خشاحي

 ایي برًاهِ آهَزضي : اّذاف 

ٞذف اص ايٗ ثش٘بٔٝ آٔٛصؿي ايدبد صيش ثٙبي ٔٙبػجي ثشاي ًجبثت ٔؼتمُ پغ اص دا٘ؾ آٔٛختٍي ثؼٙٛاٖ پضؿه ػٕٛٔي اػت وٝ خٙجٝ ٞبي 

ثب سػبيت وشأت ا٘ؼب٘ي  حبد ٚ ٔضٔٗ دس حيٌٝ ثيٕبسي ٞبي خشاحي سا ٕبسيٟبي اص ثي ًت پيـٍيشي ٚ ٔشالجت ،ٟٔٓ تبٔيٗ ٚ استمبي ػالٔت

 دس ثش ٌيشد .  دس حيٌٝ ٞبي دا٘ؾ ، ٟٔبست ٚ ٍ٘شؽ سا

 در حیطِ داًص :  -الف

 وؼت دا٘ؾ الصْ ٚ تٛاٖ ثىبسٌيشي آٖ ثشاي ثشخٛسد ثب ؿىبيبت ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبي ؿبيغ دس ثيٕبسيٟبي خشاحي  -1

وّيبت ثيٕبسي ٞبي خشاحي ػٕٛٔي ٚ وؼت تٛاٖ الصْ ثشاي ثٝ وبسٌيشي آٖ دس دسٔبٖ ًجي اِٚيٝ ثيٕبساٖ دس حذ خت ؿٙب -2

 ٚظبيف پضؿه ػٕٛٔي ٚ اسخبع ثٝ ٔٛلغ ثيٕبساٖ 

 لبثُ ا٘دبْ تٛػي پضؿه ػٕٛٔي خشاحي وؼت دا٘ؾ ٔشتجي ثب ا٘دبْ پشٚػيدش ٞبي ػبدٜ ػشپبيي -3

  سٚؽ اػتذالَ ثبِيٙي دس تـخيق ثيٕبسيٟبيبد ٌيشي ػبخت ؿشحٙبٔٝ ٚ اػتفبدٜ اص  -4

 در حیطِ هْارت :  -ب

  آریا : بیوارستاى          -

  5آدسع : خيبثبٖ ؿٟيذ چٕشاٖ، خيبثبٖ ٌّؼتبٖ ؿشلي، ٌّؼتبٖ

 /http://aria.mshdiau.ac.irٚة ػبيت:             05132232522فبوغ:                      05132229094تّفٗ : 

ثخؾ ٞبي اتبق ػُٕ، دسٔبٍ٘بٜ خشاحي ػٕٛٔي، دسٔبٍ٘بٜ خشاحي اػلبة ، دسٔبٍ٘بٜ خشاحي پالػتيه، ثخؾ ٞبي ثؼتشي ص٘بٖ ٚ آهَزش در : 

  ٔشداٖ ٚ ثخؾ اٚسطا٘غ

 بْوي :  22بیوارستاى           -

 39آدسع: ثضسٌشاٜ فدش، خيبثبٖ ؿٟيذ ثبثب٘ظش 

 /http://22bahman.mshdiau.ac.irٚة ػبيت :           05132573500فبوغ :                      05132595516تّفٗ: 

ثخؾ ٞبي اتبق ػُٕ،  دسٔبٍ٘بٜ خشاحي ػٕٛٔي، دسٔبٍ٘بٜ خشاحي وٛدوبٖ،  ثخؾ ٞبي ثؼتشي ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ ٚ ثخؾ اٚسطا٘غ  ٚ آهَزش در : 

 (skill lab)ٔشوض ٟٔبستٟبي ثبِيٙي 
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 تٛا٘بيي ٌشفتٗ ؿشح حبَ ، ا٘دبْ ٔؼبيٙٝ فيضيىي ٚ ًشح تـخيق افتشالي كحيح دس ثيٕبساٖ ثب ٔـىالت خشاحي ػٕٛٔي  -1

 تٛا٘بيي تفؼيش ثشسػي ٞبي آصٔبيـٍبٞي ٚ تلٛيش ثشداسي سايح دس سؿتٝ خشاحي  -2

 ٕبسيٟبي ٔختّف ٚ ٘يبص ثٝ اسخبع خشاحي دس ثيتٛا٘بيي تـخيق ِضْٚ دسٔبٖ  -3

 تٛا٘بيي ا٘دبْ پشٚػيدش ٞبي پبيٝ خشاحي  -4

 ط دس اٚسطا٘ؼٟبي خشاحي   يبد ٌيشي تشيب -5

 ٟٔبستٟبي استجبًي -6

 

 

 یطِ ًگرش : ح -ج

 احؼبع ٔؼئِٛيت دس لجبَ ثيٕبساٖپبػخٍٛيي ٚ  -1

 ٚلت ؿٙبػي ٚ حوٛس ثٝ ٔٛلغ  -2

 استجبى ٔٛثش ٚ آٔٛصؽ ثيٕبسٞبي استجبًي ٚ ساصداسي ٚ  تٛا٘بئي ٟٔبست -3

 ٌيشي ٚ ٔؼبيٙٝ ػيؼتٕبتيه ٚ وبُٔ ثيٕبس إٞيت دادٖ ثٝ ؿشح حبَ  -4

 ٌيشي ٚيظٜ خشاحي  حبَ   إٞيت دادٖ ثٝ ٘حٜٛ ؿشح -5

 إٞيت دادٖ ثٝ ٔؼتٙذ ػبصي أٛس ثيٕبساٖ ٚ پشٚ٘ذٜ ٘ٛيؼي -6

 ٚ ٕٞشاٞبٖ ٚي إٞيت دادٖ ثٝ آٔٛصؽ ٚ تٛخيٝ ثيٕبس -7

 ٞب ٚلٛف ثٝ اكَٛ اخالق پضؿىي اػالٔي ٚ اخشاي آٖ -8

 ٞبي ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ٚ ثب ويفيت إٞيت دادٖ ثٝ ٔشالجت -9

 تغييش دس ٍ٘شؽ ٚ سفتبس ٌٔبثك ثب ؿبخق ٞبي ٔذسٖ اػتب٘ذاسد ٞبي آٔٛصؿي ػٕٛٔي -10

 سفتبس حشفٝ اي -11

 خبٔؼٝ ٍ٘شي ٚ پيـٍيشي ٚ أٛصؿٟبي ا٘ؼبٖ ٌشايب٘ٝ -12

 ٍ هحتَاي درٍس  ْاسرفصل

 حيٌٝ دا٘ؾ ) ثشخٛسد ثب ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ػالئٓ ؿبيغ دس خشاحي ػٕٛٔي ( اِف( 

 استاد  هناى آهَزضي  آهَزضي  رٍش هحتَا  سديف 

 Case based ؿىٓ حبد  1
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ٔيشكبدلي

 Case based ا٘ؼذاد سٚدٜ  2
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ٔيثبق

 Case based صسدي ٞبي ا٘ؼذادي  3
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش لٕشي

 Case based خٛ٘شيضي ٞبي ٌٛاسؿي  4
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ٔيثبق

ؿىبيتٟبي پؼتبٖ ) تٛدٜ ،دسد ، تشؿح  5

 ) 

Case based 
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ٔيشكبدلي

دسد ٚ تٛسْ ا٘ذاْ ) ثب تبويذ ثش ٔؼبئُ  6

 ػشٚلي ( 

Case based 
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش لٕشي

 Case based ٘ذِٟٚبي تيشٚئيذ  7
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ٔيشكبدلي

 دوتش لٕشي 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ  Case basedؿىبيت ٞبي پشي آ٘بَ ٚ ا٘ٛسوتبَ )  8
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 ثٟٕٗ discussion (CBD) تٛدٜ ،دسد ، تشؿح (

 Case based فتمٟبي خذاس ؿىٓ  9
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش لٕشي

 Small group آة ٚ اِىتشٚ٘يه ٚ ٔبيغ دسٔب٘ي  10
teaching (SG) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ص٘ذثبف

تشٚٔب) اسصيبثي اِٚيٝ ٚ احيبء، اسصيبثي  11

ثب٘ٛيٝ ، تشٚٔبي ػش ٚ ػتٖٛ ٟٔشٜ ٞب ، 

تشٚٔبي ٌشدٖ ، تشٚٔبي لفؼٝ ػيٙٝ ، 

 تشٚٔبي ؿىٓ ٚ ٍِٗ ، تشٚٔبي ا٘ذاْ ( 

Small group 
teaching (SG) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ص٘ذثبف

 Small group آٔبدٌي ٞبي لجُ اص خشاحي  12
teaching (SG) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ٔيشكبدلي

 Small group ػٛاسم ؿبيغ خشاحي  13
teaching (SG) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ص٘ذثبف

 Small group اؿتجبٞبت سايح دس خشاحي  14
teaching (SG) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ٔيثبق

 Case based تٛٔشٞب ٚ تٛدٜ ٞبي پٛػتي 15
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش ػٙدش

 Case based ػٛختٍيٟب 16
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 ػٙدش دوتش

 Case based اٚسطا٘ؼٟبي خشاحي اًفبَ 17
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش سئيغ اِؼبدات

 Case based اٚسطا٘ؼٟبي ؿيش خٛاساٖ ٚ اًفبَ 18
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش سئيغ اِؼبدات

 Case based اٚسطا٘ؼٟبي خشاحي اػلبة 19
discussion (CBD) 

 22ثيٕبسػتبٟ٘بي اسيب ٚ 

 ثٟٕٗ

 دوتش سحيمي

 Case based سا٘يٕبػيٖٛ ٚ وٙتشَ ساٜ ٞٛايي 20
discussion (CBD) 

 ٌشٜٚ ثيٟٛؿي اتبلٟبي ػُٕ ثيٕبسػتبٖ

 Small group دسٔب٘ـٙبػي )تشاپٛتيه( خشاحي 21
teaching (SG) 

  چشخـي

 

 تَسط ملیِ اساتیذ صَرت هیگیرد . عولي بطَر چرخطي  ,ِ هْارت : بطَر علوي حیط

 اػتبد  ٔىبٖ آٔٛصؿي آٔٛصؿي سٚؽ ٔحتٛا  سديف 

ؿشح حبَ ٌيشي ٚ ٔؼبيٙٝ ػٕٛٔي  1

 ثيٕبساٖ خشاحي 

Bedside 
teaching(BT) 
Ambulatory 
Teaching (AT) 
Role Modeling 
(RM) 

  چشخـي

تـخيق يبفتٝ ٞبي خشاحي دس  2

 ساديٌٛشافي 

Bedside 
teaching(BT) 
Ambulatory 
Teaching (AT) 

  چشخـي

 Bedside اسصيبثي ثيٕبس تشٚٔبيي، احيبء اِٚيٝ  3
teaching(BT) 

  چشخـي

 Teaching In Clinical اداسٜ پبيٝ ساٜ ٞٛايي ا٘تٛثبػيٖٛ  4
Skills Laboratory 
(SL) Bedside 
teaching(BT) 

  چشخـي
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 Bedside تخّيٝ پٙٛٔٛتٛساوغ ثب ػٛصٖ  5
teaching(BT) 

  چشخـي

 Bedside اداسٜ ِِٛٝ ػيٙٝ اي  6
teaching(BT) 

  چشخـي

 Bedside وٙتشَ خٛ٘شيضي خبسخي  7
teaching(BT) 

  چشخـي

 Bedside وت داٖ كبفٗ  8
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

)  )اتُ ٌزاسي(ثيحشوت ٕ٘ٛدٖ ثذٖ 9

 ٌشدٖ ، ا٘ذاْ ٚ ٍِٗ ( 

Bedside 
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside اسصيبثي ؿٛن ٚ احيبء اِٚيٝ  10
teaching(BT) 

  چشخـي

 Bedside اداسٜ اِٚيٝ ثيٕبس ػٛختٍي  11
teaching(BT) 

  چشخـي

 Bedside اػتفبدٜ اص اثضاس اِٚيٝ خشاحي  12
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

ثيٛپؼي ٚ اوؼيضيٖٛ هبيؼبت پٛػتي ٚ  13

 صيش خّذي 

Bedside 
teaching(BT) 

  چشخـي

 Bedside ثي حؼي ٔٛهؼي  14
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside ثب دػت ؿٙبخت ا٘ٛاع ٘خ ٚ ثخيٝ صدٖ 
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside ثخيٝ صدٖ ثب ٚػيّٝ  ٚ وـيذٖ ثخيٝ 15
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside دثشيذ ٔبٖ ػبدٜ صخٓ  16
teaching(BT) 
Ambulatory 
Teaching (AT) 
Role Modeling 
(RM) 

  چشخـي

 Bedside پبػٕبٖ وشدٖ ٚ ثب٘ذاط 17
teaching(BT) 
Ambulatory 
Teaching (AT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside تخّيٝ آثؼٝ ٞبي ػٌحي  18
teaching(BT) 

  چشخـي

  چشخـي Teaching In Clinical پٛؿيذٖ ٌبٖ ٚ دػتىؾ  19



7 
 

Skills Laboratory 
(SL) Bedside 
teaching(BT) 

تضسيمبت ، سي ٌيشي ٚ پٛ٘ىؼيٖٛ  20

 ؿشيب٘ي 

Bedside 
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside ا٘ذاصٌيشي فـبس ٚسيذ ٔشوضي  21
teaching(BT) 

  چشخـي

 Bedside تؼجيٝ ِِٛٝ ٔؼذٜ  22
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside تؼجيٝ ػٛ٘ذ ادساسي 23
teaching(BT) 
Teaching In Clinical 
Skills Laboratory 
(SL) 

  چشخـي

 Bedside ٟٔبستٟبي استيبًي  24
teaching(BT) 

  چشخـي

تٛا٘بيي ثجت اًالػبت ، تىٕيُ پشٚ٘ذٜ  25

 ثيٕبس ٚ ٘ؼخٝ ٘ٛيؼي 

Bedside 
teaching(BT) 

  چشخـي

تٛا٘بيي اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ پضؿىي ٔجتٙي  26

 ثش ؿٛاٞذ دس خشاحي 

Bedside 
teaching(BT) 

  چشخـي

     

 

 صَرت هیگیرد .  تَسط اهَزضْاي اضنار ٍ پٌْاى ٍ خَد مارٍرز با توریي ٍ تالش حیطِ ًگرش : تَسط ملیِ اساتیذ

 اػتبد  ٔىبٖ آٔٛصؿي  آٔٛصؿي  سٚؽ  ٔحتٛا  سديف 

 Role Modeling احؼبع ٔؼئِٛيت دس لجبَ ثيٕبساٖ  1
(RM) 

  

إٞيت دادٖ ثٝ ؿشح حبَ ٌيشي ٚ  2

 ٔؼبيٙٝ ػيؼتٕبتيه ٚ وبُٔ ثيٕبس 

Role Modeling 
(RM) 

  

إٞيت دادٖ ثٝ ٔؼتٙذ ػبصي أٛس  3

 ثيٕبساٖ ٚ پشٚ٘ذٜ ٘ٛيؼي 

Role Modeling 
(RM) 

  

إٞيت دادٖ ثٝ آٔٛصؽ ٚ تٛخيٝ ثيٕبس ٚ  4

 ٕٞشاٞبٖ ٚي 

Role Modeling 
(RM) 

  

ٚلٛف ثٝ اكَٛ اخالق پضؿىي ٚ اخشاي  5

 آٟ٘ب 

Role Modeling 
(RM) 

  

إٞيت دادٖ ثٝ ٔشالجتٟبي ٔمشٖٚ ثٝ  6

 كشفٝ ٚ ثب ويفيت 

Role Modeling 
(RM) 

  

س ثشخٛسد إٞيت دادٖ ثٝ ثشخٛسد تيٕي د 7

 ثب ثيٕبساٖ ثب تشٚٔبي ٔتؼذد يب ثذ حبَ 

Role Modeling 
(RM) 

  

إٞيت دادٖ ثٝ ٔـىالت خبٔؼٝ دس  8

 حيٌٝ ثيٕبسيٟبي خشاحي 

Role Modeling 
(RM) 

  

 Role Modeling ا٘ؼبٖ ٌشايب٘ٝ دس أٛصؿٟبٍ٘شؽ  9
(RM) 

  

   service-Bedsideا٘دبْ تحٛيُ ٚ تحَٛ ثخؾ) 
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on and service off teaching(BT( 

 

 رٍش آهَزش 

1- Lecture  base 

2- Bed side teaching(BT)  

3- Small group teaching (SG) 

4- Self-directed learning 

5- Teaching In Clinical Skills Laboratory (SL) 

6- Role Modeling (RM) 

7- Case based discussion (CBD) 

 زهاًبٌذي ٍ اجراي برًاهِ آهَزضي 

 

 برًاهِ آهَزضي مارٍرزاى جراحي  )بیوارستاى آریا(

روز هاي 

 هفته

رانذ بخش با 

 دانشجويان
 درمانگاه جراحي

كنفرانس 

 مشترك
 اتاق عمل

 (9-13) (9-11) (11تا  9) (8تا   9)

 دوتش ٔيثبق شنبه

 (9-11دوتش ٔيثبق)

 دوتش لٕشي -
( ) دسٔبٍ٘بٜ خشاحي 11-12دوتش ػٙدش )

 پالػتيه ( 

  

 يك شنبه
 دوتش ٔيشكبدلي

 
 - (9-11دوتشٔيشكبدلي )

 -دوتش ٔيثبق

 دوتشٔيشكبدلي

 

 دوتش ٔيثبق دو شنبه

 (9-11دوتش ٔيثبق)

 دوتش لٕشي -

 (11-12دوتش سئيغ اِؼبدات)

 )دسٔبٍ٘بٜ خشاحي اًفبَ(

( ) دسٔبٍ٘بٜ خشاحي 12-14دوتش سحيمي)

 اػلبة ( 

   سه شنبه
)پغ اص وٙفشا٘غ  ٔيشكبدلي دوتش 

 ٔـتشن (

 وٙفشا٘غ ٔـتشن

تٕبٔي اػبتيذ ٌشٜٚ  دوتش ٔيثبق

 خشاحي

 دوتش ٔيثبق چهار شنبه

 (9-11دوتش ٔيثبق)

 دوتش لٕشي -

) دسٔبٍ٘بٜ خشاحي ( 11-12دوتش ػٙدش  )

 پالػتيه (

( ) دسٔبٍ٘بٜ خشاحي 12-14دوتش سحيمي)

 اػلبة (

  

 دوتش ٔيثبق - (9-11دوتشٔيشكبدلي ) دوتش ٔيشكبدلي پنج شنبه
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 بْوي( 22برًاهِ آهَزضي مارٍرزاى جراحي  )بیوارستاى 

رٍز ّاي 

 ّفتِ

راًذ ٍ ٍیسیت 

 بیواراى

8-9)) 

 درهاًگاُ جراحي

(30/11-9) 

 هَرًیٌگ ریپَرت ٍ

 تَهَر بَرد

(12-11) 

 اتاق عول

(13-9) 

Skill lab 
(14-30/11) 

 دوتش سحيمي ضٌبِ
 دوتش ٔيشكبدلي

 دوتش سحيمي 
 دوتش ص٘ذثبف  -

- 

 دوتش سئيغ اِؼبدات یل ضٌبِ

 دوتش ص٘ذ ثبف

دوتش سئيغ اِؼبدات 

)خشاحي اًفبَ(     

(12-11 ) 

ٔـتشن ثب ٌشٜٚ  ٔٛس٘يًٙ

 اًفبَ 

 )دوتش سئيغ اِؼبدات ( 

 دوتش ٔيش كبدلي

- 

 - دوتش ص٘ذ ثبف - دوتش ٔيش كبدلي دوتش ٔيش كبدلي دٍ ضٌبِ

  سِ ضٌبِ

دوتش سئيغ 

( 11-12)اِؼبدات

) دسٔبٍ٘بٜ خشاحي 

 ػٕٛٔي ٚ اًفبَ ( 

 مٌفراًس هطترك

 اػوبي  ٌشٜٚ خشاحي
 دوتش ٔيشكبدلي

- 

 دوتش ص٘ذ ثبف دوتش ٔيش كبدلي چْار ضٌبِ

ٔيشكبدلي، دوتش  دوتش

ص٘ذثبف، دوتش 

 أيشآثبدي)ا٘ىِٛٛطيؼت(

 دوتش لٕشي 

- 

 دوتش لٕشي  پٌج ضٌبِ

 دوتش ص٘ذ ثبف

دوتش سئيغ اِؼبدات 

-12))خشاحي اًفبَ(

11) 

- 

دوتش سئيغ اِؼبدات 

(11-8 ) 

 (11-14ص٘ذثبف ) دوتش

 

 لٕشي دوتش

(9-11)  

 هقررات ، ضَابط ٍ ضرح ٍظایف داًطجَ 

ثبيذ وّيٝ وبس ٞبي  ٗ ػبػبتدس ثخؾ حوٛس داؿتٝ ثبؿذ ٚ دس اي ثبيؼتي ثؼذظٟش 14كجح تب  8ساع ػبػت  اص اٖوبسٚسص .1

 . ٚ خالكٝ پشٚ٘ذٜ ٞب سا ا٘دبْ دٞذ. ٔشثٛى ثٝ ثيٕبساٖ اص خّٕٝ ٘ٛؿتٗ ؿشح حبَ ٚ يب ػيش ثيٕبسي

 ثيٕبساٖ .  كجح ٚ اخشاي دػتٛسات اػبتيذ دس ٔٛسد 8حوٛس ثٝ ٔٛلغ دس سا٘ذ دسٖٚ ثخـي دس ػبػت  .2

ٔي اػت وبسٚسصاٖ دس ٌضاسؽ كجح ٌبٞي اِضاوٛس وّيٝ دس والع دسع تٛػي وبسٚسص ، ح 8ت اسائٝ ٌضاسؽ كجح ٌبٞي دس ػبػ .3

 آٔبدٜ ثبؿذ .  ثب ٘ظش اػبتيذ يهثؼتشي دس سٚص لجُ تٛػي ايٙتش٘ت وـٚ ثبيؼتي پشٚ٘ذٜ تٕبْ ثيٕبساٖ 

 د.تبخيش حوٛس دس ٔٛس٘يًٙ غيجت دس آٖ سٚص تّمي ٔي ؿٛ .4

 كجح سٚص ثؼذ ٔي ثبؿذ .  8كجح آٖ سٚص تب  8يه وبسٚسصاٖ اص ػبػت وـ .5

 يه ثبيذ ايٙتشٖ وـيه لجّي حوٛسا وّيٝ ثيٕبساٖ سا ثٝ ٕٞىبس خٛد دس وـيه ثؼذي تحٛيُ دٞذ . تحٛيُ وـ دس ٔٛلغ .6

َ، ٘ت سٚصا٘ٝ، ٚ ٔٙٛى ثٝ ا٘دبْ وّيٝ ٚظبيف ٔحِٛٝ دس ثخؾ ؿبُٔ خالكٝ پشٚ٘ذٜ، ؿشح حب 14خشٚج وبسٚسصاٖ دس ػبػت  .7

 تحٛيُ ثيٕبساٖ دس سا٘ذ تغييش ٚ تحَٛ اػت

 سػبيت حؼٗ خّك ٚ ؿئٛ٘بت دا٘ـدٛي پضؿىي اخجبسي اػت .8

 ٔشثًٛٝ سػب٘ذٜ ؿٛد. اػبتيذخبثدبيي ٚ يب تؼٛين وـيه ثب دسخٛاػت وتجي ًشفيٗ اص سٚص لجُ ثبيؼتي ثٝ تبئيذ آٔٛصؽ ٚ  .9
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في ٞبي آصٔبيـبت ٚ ٌشا يشي دس آٖ سٚص ٚ پيٍيشدليك تٕبْ ثيٕبساٖ ثؼت َ ٚ ٔؼبيٙٝيه ٔٛظف ثٝ ٌشفتٗ ؿشح حبايٙتشٖ وـ -10

 ٔي ثبؿذ  اٚسطا٘غ دس خٛاػتي ثيٕبساٖ

 ٟبيثيٕبس ، ػالئٓ ثبِيٙي ، ثشسػي ٔختلش خالكٝ پشٚ٘ذٜ ثب ؿشح حبَ )تبيپ(ايٙتشٖ ٔٛلغ تشخيق ثيٕبس ٔٛظف ثٝ ٘ٛؿتٗ-11

 پبساوّيٙيىي ، تـخيق ٟ٘بيي ٚ ... ٔي ثبؿذ . 

 اػىٗ دس خٛاػت ؿذٜ خٟت ثيٕبس ٔي ثبؿٙذ .  تي وبسٚسصاٖ ٔٛظف ثٝ ٘ٛؿتٗ ٔـبٚسٜ ٞب ، ثشٌٝ ػٌٛ٘ٛشافي ٚ ػي-12

 ايٙتشٖ وـيه ٔٛظف اػت خٟت ا٘دبْ ٞش وبس يب ٘ٛؿتٗ دػتٛس ثيٕبساٖ ثب آ٘ىبَ خشاحي ٕٞبٍٞٙي الصْ سا ثؼُٕ آٚسد . -13

دس ثشٌٝ دػتٛسات پضؿه يبدداؿت وٙذ ٚ اص دػتٛس داسٚيي تّفٙي خٟت ايٙتشٖ ثبيؼتي دػتٛسات داسٚئي يب تدٛيضي سا وتجب -14

 ثيٕبساٖ خٛدداسي وٙذ

 .  ٕٞشاٞي ثيٕبساٖ ثذ حبَ ٚ اٚسطا٘ؼي دس حيٗ خبثدبيي ثيٗ ثخـي ٚ ثيٗ ثيٕبسػتب٘ي ثب تـخيق اػتبد ٔشثًٛٝ -15

ٍٔش دس ؿشايي اهٌشاسي ٚ ثب  ٍش سا ٘ذاسد .وبسٚسص حك خشٚج اص ثيٕبسػتبٖ ٚ ٔحَٛ وشدٖ وـيه ثٝ ايٙتشٖ ٞبي ثخؾ ٞبي دي-16

  اخبصٜ ٚ ٕٞبٍٞٙي اػتبدوـيه ٚ ػٛپشٚايضس ثيٕبسػتبٖ ٚ تؼييٗ خب٘ـيٗ ٚ وؼت ٔشخلي ػبػتي ٕٔىٗ ٔي ثبؿذ.

 وّيٝ دػتٛسات دادٜ ؿذٜ تٛػي وبسٚص دس ثشٌٝ ؿشح حبَ ثيٕبس ثبيذ تٛػي اٚ أوب ٚ ٟٔش ؿٛد . -17

ػذد دس ٔبٜ ٔي ثبؿذ ٚ تغييش دس ثش٘بٔٝ ٞبي وـيه كشفب ثب ٕٞبٍٞٙي لجّي ٚ تؼييٗ خب٘ـيٗ  10تؼذاد وـيه ٞبي ايٙتشٖ ٞب -18

 پزيش اػت .

دا٘ـدٛ دس صٔبٖ ثيٕبسي ٚ ػذْ تٛا٘بيي حوٛس دس ثخؾ ثبيذ ٕٞبٖ سٚص ثٝ دفتش آٔٛصؽ اًالع سػب٘ي ٕ٘بيذ ٚ ثبالفبكّٝ پغ اص -19

  ٗ كٛست غيجت غيش ٔٛخٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔي ؿٛد.ثشٌـت ثشٌٝ ٌٛاٞي پضؿىي سا اسايٝ ٕ٘بيذ. دس غيش اي

ٔٛاسد تخّف ايٙتشٖ اص ؿشح ٚظبيف فٛق يب ٞش ٌٛ٘ٝ إٞبَ دس ا٘دبْ ٚاظبيف دس ؿٛساي آٔٛصؿي ثخؾ ٌٔشح ٚ ٌٔبثك لٛا٘يٗ -20

 دسٖٚ ٌشٚٞي تلٕيٕبت الصْ ٌشفتٝ خٛاٞذ ؿذ . 

صيش ٘ظش ٔذيش  بي دوتش ص٘ذ ثبف()دس حبَ حبهش ال ٔؼبٖٚ آٔٛصؿي دا٘ـدٛيي ثخؾ ٚوٙتشَ ٔٛاسد فٛق، ٔؼئَٛ اخشاي ثش٘بٔٝ-21

 ٘ظبست ثش حؼٗ اخشاي ثش٘بٔٝ ثب دا٘ـىذٜ پضؿىي اػت . ٌشٜٚ خشاحي ٔي ثبؿذ ٚ ٔؼئِٛيت 

 ٔي اػت اؽ ػفيذ ٚ ٘لت وبست ؿٙبػبيي ػىؼذاس اِضٛپٛؿيذٖ سٚپ-22

ٚ اؿشاف وبُٔ ثش پشٚ٘ذٜ ثيٕبس خٟت پشصا٘تبػيٖٛ ٚ ثحث آٔٛصؿي دس حوٛس  حوٛس ثٝ ٔٛلغ ٚ لجُ اص اػتبد دس ثخؾ ٚ آٔبدٌي-23

 اػتبد  

ثجت ػبػبت ٚسٚد ٚ خشٚج ثٝ كٛست حوٛسي تٛػي ؿخق وبسٚسص دس دفتش آٔٛصؽ ثب ثجت دليك ػبػت ٚ ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي ٚ -24

 أوب 

 ػبػبت دٚسٜ ٔٙدش ثٝ تٕذيذ ثخؾ خٛاٞذ ؿذ.ٔٛخٝ   1/10غيجت ثيؾ اص -25

 ( ٕٞىبساٖ، ٞش ا٘تشٖ ثبيذ أٛصؽ يه ٘فش اص وبسأٛصاٖ )اػتبطس( سا ثٝ ػٟذٜ ثٍيشد. (peer mentorshipا٘دبْ أٛصؽ -26

 

 رٍش ارزضیابي پیطرفت تحصیلي : 

 اسصؿيبثي ٟ٘بيي دس پبيبٖ ثخؾ ثٝ دٚ كٛست ا٘دبْ خٛاٞذ ؿذ : 

 % دس پبيبٖ ثخؾ 50آػىي ٛ : ثٝ كٛست أتحبٖ وتجي ٚ اسصؿيبثي تٛاٖ ػّٕي دا٘ـد -اِف

 % خٛاٞذ ثٛد وٝ ؿبُٔ : 50دٛ : ثٝ كٛست اسصؿيبثي دسٖٚ ثخؾ اسصؿيبثي ػّٕىشد دا٘ـ -ة

 ٕ٘شٜ ( 2ا٘دبْ ٚظبيف ٔحِٛٝ دس وـيه ٞب )  -1

 ٕ٘شٜ ( 1ؿشوت فؼبَ دس سا٘ذ ٞبي آٔٛصؿي ٚ طٚس٘بَ والة ٚ ٌٔبِؼٝ وبفي دس ٔٛسد ثيٕبساٖ ) -2

 ٕ٘شٜ ( 2ٌشفتٗ ؿشح حبَ ٚ ػيش ثيٕبسي )  -3

 ٕ٘شٜ ( 2)اسائٝ وٙفشا٘غ ٚ تؼّي ثش ٌّٔت ٚ ؿشوت فؼبَ دس وٙفشا٘ؼٟب ٚ ٌضاسؿٟبي كجحٍبٞي  -4
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 2ا٘دبْ ٔؼبيٙبت سٚصا٘ٝ ٚ اًالع اص ٚهؼيت ثيٕبساٖ ٚ پيٍيشي آصٔبيـبت ، ٌشافي ٞب ، ػي تي اػىٗ ٞب ٚ .... خٛاػتٝ ؿذٜ . )  -5

 ٕ٘شٜ (

 ٕ٘شٜ ( 1ٕىبساٖ اػبتيذ ، پشػُٙ ، ثيٕبساٖ ٚ ٕٞشاٞيبٖ ) حوٛس ٔشتت ٚ سػبيت اخالق پضؿىي دس استجبى ثب ٞ -6

 هَاردي مِ داًطجَ هلسم بِ تنرار بخص است : 

 12ٕ٘شٜ ٟ٘بيي صيش  -1

 ٚ ػذْ حوٛس دس ثخؾ غيجت ػيش ٔٛخٝ  -2

 ًَٛ دٚسٜ  1/0غيجت ٔٛخٝ ثيؾ اص  -3

 ػذْ تىٕيُ ٚ تحٛيُ الٌجٛن  -4

ثب ديٍشاٖ ثٌٛسيىٝ اص ٘ظش ؿٛساي ٌشٜٚ ٚ ٔذيش آٖ ٔؼتحك تىشاس خٌبي فبحؾ دس ا٘دبْ ٚظبيف ٔحِٛٝ ٚ يب ٔـىالت  استجبًي  -5

 ثخؾ ثبؿذ .

  هٌابع ٍ هراجع هطالعاتي 

 هٌابع اصلي : -الف

 2015ؿٛاستض  -1

 ػبثيؼتٖٛ -2

 Medscape,  MD consult, up to date   هٌابع براي هطالعِ بیطتر : -ب

 دس حيٌٝ ٟٔبست : وتبة ٟٔبستٟبي خشاحي ثشاي پضؿىبٖ غيش خشاح ، ٍ٘بس٘ذٜ أيش وـٛسي ٚ ٕٞىبساٖ ، ا٘تـبسات ثشاي فشدا . 

 ( درٍُ مارٍرزي بخص جراحي .  log bookچل لیست ) 

 وبسٚسص ٔحتشْ : 

دفتشچٝ سا وٝ پيؾ سٚ داسيذ خٟت ثجت فؼبِيتٟبي ٔؼتٕش ؿٕب دس ًَٛ دٚسٜ دٚ ٔبٞٝ وبسٚسصي خشاحي ٔي ثبؿذ . تمبهب ٔيـٛد دس حفظ 

ثش ايٗ دفتشچٝ تب پبيبٖ دٚسٜ وٛؿب ثبؿيذ . ثخؾ اص اسصيبثي پبيبٖ دٚسٜ ؿٕب ، ٔشثٛى ثٝ اًالػبت ثجت ؿذٜ دس ايٗ دفتشچٝ ٔي ثبؿذ . ػالٜٚ 

 تحّيُ ايٗ اًالػبت سإٞٙبي اسص٘ذٜ اي ثشاي پي ثشدٖ ثٝ ٘مق ٞب ٚ سفغ آٖ خٛاٞذ ثٛد . آٖ تدضيٝ ٚ 

 : log book ٔمشسات تىٕيُ 

 سٚصا٘ٝ ثجت ٚ ثٝ أوبء اػتبد ٔشثًٛٝ ثشػب٘ذ .  log bookوبسٚسص ٔٛظف اػت فؼبِيتٟبي ػّٕي وؼت ؿذٜ سا ًجك خذاَٚ ٔٙذسج دس 

 سا دس اختيبس ٌشفتٝ ٚ ا٘شا اسصيبثي ٕ٘بيٙذ .  log bookٜ ٔي تٛا٘ٙذ دسًَٛ دٚسٜ دٚ ٔبٜ آٔٛصؽ، اػبتيذ ٌشٚ -1

سا ثٝ ٔذيش ٌشٜٚ آٔٛصؿي تحٛيُ ٕ٘بيذ تب اص ٔٙذسخبت آٖ ثشاي  log bookدس پبيبٖ دٚسٜ دٚٔبٞٝ آٔٛصؿي الصْ اػت وبسٚسص  -2

 اسصيبثي پبيبٖ دٚسٜ اػتفبدٜ ٕ٘بيذ . 

 ٛاٞذ ثٛد .تىشاس ثخؾ اِضأي خ log bookدس كٛست ػذْ تىٕيُ  -3
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log book 

دسٔبٍ٘بٜ ٚ اتبق ػُٕ ( ٞش يه اص فؼبِيتٟب  ،دػتيبثي ثٝ حذالُ ٞبي آٔٛصؿي وبسٚسص ) فؼبِيت دس ػشكٝ ٞبي سا٘ذچه ِيؼت ثشسػي ٔيضاٖ 

 ثبيذ ثٛػيّٝ اػبتيذ تبئيذ ؿٛد . 

 ٘ٛع ثيٕبسي   

 أوبء ٚ ٟٔش  ثبص خٛسد   

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 

ي ثيٕبساٖ 
ي ٚ ٔؼبيٙٝ ػٕٛٔ

ؿشح حبَ ٌيش

ي
خشاح

 

                

                

                

                

ي
ي دس ساديٌٛشاف

ي خشاح
ق يبفتٝ ٞب

تـخي
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   ٘ٛع ثيٕبسي 

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

 

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ي  

ك ٞب ؿىٕ
ٔـبٞذٜ ا٘ٛاع فت

 

 
       

                

                

                

                

ي ا٘ٛاع ٕٞٛسٚييذ
ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

 
  أوبء ٚ ٟٔش   

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

ت ا٘ٛسوتبَ  
ف ٔمؼذ ٚ هبيؼب

ي آثؼٝ اًشا
ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ

 

                

                

                

                

ت حبد ثبدسج 
ي آپب٘ذػي

ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
A

lvarad
o

 sco
re
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ت  

ي پشيٙٛتي
ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ

 

                

                

                

                

ي 
ي كفشاٚ

ت ٚ ػٍٟٙب
ي وِٛٝ ػيؼتي

ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ت حبد

ي پب٘ىشاتي
ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ

 

                

                

                

                

                

ه اٖ
ي ا٘ؼذاد سٚدٜ ٚ ػاليٓ ساديِٛٛطي

ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ه  

ن ٞيپِٛٚٛٔي
ت ؿٛ

ي ا٘ٛاع  خٛ٘شيضيٟب ٚ دسخب
ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ

 

                

                

                

                

                

ي  
ي ٚ تحتب٘

ي فٛلب٘
ي ٌٛاسؿ

ٔـبٞذٜ خٛ٘شيض
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ي تيشٚئيذ    

ي ٚ ٘ذِٟٚب
ٔـبٞذٜ ثيٕبسيٟب

                 

                

                

                

ؽ خيٓ ٚ ثذخيٓ پؼتبٖ  
ي تٛدٜ خٛ

ٔـبٞذٜ ػالئٓ ثبِيٙ
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   ٘ٛع ثيٕبسي 

 ثبص خٛسد 

  
  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

 

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ي     

ي ٌشد٘
ٔـبٞذٜ تٛدٜ ٞب

 

                

                

                

                

                

                

ي ا٘ٛاع ٕٞٛسٚييذ
ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ت ا٘ٛسوتبَ  

ف ٔمؼذ ٚ هبيؼب
ي آثؼٝ اًشا

ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
 

                

                

                

                

                

ت حبد ثبدسج 
ي آپب٘ذػي

ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
A

lvarad
o

 sco
re
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

 
ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
  هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

ٔـبٞذٜ ػاليٓ 
ت

ي پشيٙٛتي
ثبِيٙ

 

                

                

                

                

                

ي 
ي كفشاٚ

ت ٚ ػٍٟٙب
ي وِٛٝ ػيؼتي

ٔـبٞذٜ ػاليٓ ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

 
ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
  هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 
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   ٘ٛع ثيٕبسي 

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

 

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 

 

                

                

                

                

                

ٔـبٞذٜ ػالئٓ
 

ه اٖ
ه ٚ ساديِٛٛطي

ي وب٘ؼش پؼتبٖ ٚ ػاليٓ ػٛ٘ٛ ٌشافي
ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ٔـبٞذٜ 

ه اٖ
ي ٚ ػاليٓ ساديٛ ِٛطي

ي ٌٛاسؿ
ي وب٘ؼشٞب

ػالئٓ ثبِيٙ
 

                

                

        

                

                

ه اٟ٘ب
غ ٚ ػاليٓ ساديِٛٛطي

ي تٛساو
ي ثيٕبسيٟب

ٔـبٞذٜ ػالئٓ ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

  ثبص خٛسد 

  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
م اٖ

ع پيّٛ٘يذاَ ٚ ػٛاس
ي ػيٙٛ

ٔـبٞذٜ ػالئٓ ثبِيٙ
 

                

                

                

                

                

                

ه اٟ٘ب
ي ٚ ػاليٓ ساديِٛٛطي

ي تٛدٜ ٞب وجذ
ٔـبٞذٜ ػالئٓ ثبِيٙ
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

   
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ا٘دبْ پب٘ؼٕبٖ ا٘ٛاع  

صخٕٟب
 

                

                

                

                

                

ي ص٘بٖ ٚ ٔشداٖ
ي ثشا

ٗ ػٛ٘ذ فِٛ
ٌزاؿت
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ٗ ػٛ٘ذ ٔؼذٜ

ٌزاؿت
 

                

                

                

                

                

ي
ي ٔحيٌ

ٗ س
ٌشفت
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ي اص 

٘حٜٛ ٍٟ٘ذاس
C

h
e

st tu
b

e
ٗ اٖ

ٚ ٔـبٞذٜ ٌزاؿت
 

                

                

                

                

                

                

ا٘دبْ 
A

B
G
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

  ثبص خٛسد 

  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ي ٚ ا٘تٛثبػيٖٛ
اداسٜ پبيٝ ساٜ ٞٛائ

 

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 

                

                

                

                

ي ٚ احيبء اِٚيٝ
ي ثيٕبس تشٚٔبئ

ٔـبٞذٜ اسصيبث
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

   
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ٔـبٞذٜ
 

ي
ي فـبس ٚسيذ ٔشوض

ي  ٚ ا٘ذاصٌيش
ٗ ٚ وبتتش ٚسيذ ٔشوض

ت داٖ كبف
وب

ؿٕبسٜ  

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 

                

                

                

        

                

ي
ي خبسخ

ي ٞب
وٙتشَ خٛ٘شيض
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

  ثبص خٛسد 

  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
) ٗ

ت ٕ٘ٛدٖ ثذٖ ) ٌشدٖ ، ا٘ذاْ ٚ ٍِ
ي حشو

ث
 

                

                

                

                

                

اداسٜ  ا 
ي

ِٚيٝ ثيٕبس ػٛختٍ
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
اػتفبدٜ اص
 

ي
اثضاس اِٚيٝ خشاح

 

                

                

                

                

                

ي
ي ٚ صيش خّذ

ت ٚ پٛػت
ي ٚ اوؼيضيٖٛ هبيؼب

ثيٛپؼ
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ي

ي ٔٛهؼ
ي حؼ

ث
 

                

                

                

        

                

ثخيٝ صدٖ ٚ وـيذٖ  اٖ
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
پب٘ؼٕبٖ وشدٖ ٚ ثب٘ذاط

 

                

                

                

                

                

تخّيٝ 
ي ٚ دثشيذٔبٖ ػبدٜ

آثؼٝ ػٌح
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ؾ

پٛؿيذٖ ٌبٖ ٚ دػتى
 

                

                

                

                

                

ي
ي ٚ پٛ٘ىؼيٖٛ ؿشيب٘

ي ٌيش
ت ،س

تضسيمب
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

 ثبص خٛسد 

  
  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ي

ي استجبً
ٟٔبستٟب

 

                

                

                

                

                

ي
ُ پشٚ٘ذٜ ثيٕبس ٚ٘ؼخٝ ٘ٛيؼ

ت ، تىٕي
ت اًالػب

ي ثج
تٛا٘بي
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 ٘ٛع ثيٕبسي  

  

 ثبص خٛسد 

  
   

  أوبء ٚ ٟٔش

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 
ي ٚ ػبيش ٔٙبثغ

ي ثش ؿٛاٞذ دس خشاح
ي ٔجتٙ

ي اػتفبدٜ اص پضؿى
تٛا٘بي

 

                

                

        

                

                

ت
ٟٔبس

 
ا٘دبْ ختٙٝ

 

                

                

                

        

 
 
 
 
 
 
  

              



39 
 

 

 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

  ثبص خٛسد 

  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

ت
ي پٛػ

ٔـبٞذٜ تٛدٜ ٞب ٚتٛٔشٞب
 

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 

 

                

                

                

                

                

ف ٘ٛصاداٖ اًفبَ
ي خب

ٔـبٞذٜ ثيٕبسيٟب
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 ٘ٛع ثيٕبسي 

  

  ثبص خٛسد 

  
  

  أوبء ٚ ٟٔش

 

ؿٕبسٜ 

 پشٚ٘ذٜ 
 ػبِي 

خيّي 

 خٛة 
 هؼيف  ٔتٛػي  خٛة 
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............................................................ // اػتبد :......اسصيبثي ػّٕىشد ثبِيٙي وبسٚسص دس ٌشٜٚ آٔٛصؿي   

 ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛدٌي وبسٚسص .....................................         تبسيخ اسصيبثي ...................................

٘ٛع 

 فؼبِيت 

ٔالن اسصيبثي ًيف 

 ٕ٘شٜ 

 هؼيف ٕ٘شٜ 

14-10 

 ٔتٛػي

17-
14 

 خٛة 

14-17  

 ٕٔتبص

18-19  

ثؼيبس 

 ٕٔتبص 

20 

ٔالحوب

 ت 

ي
ي آٔٛصؿ

 فؼبِيتٝ ا

اسائٝ وٙفشا٘غ اص 

خٟت ويفيت ػّٕي 

 ٚ تؼّي ثيبٖ 

              

حوٛس وٛؿب دس 

والع ٞبي دسع ٚ 

 ٌشدؽ ٞبي ثبِيٙي

              

حوٛس ثٕٛلغ ٚ فؼبَ 

 دس دسٔبٍ٘بٜ  

              

تىٕيُ ؿشح حبَ ٚ 

ٝ فيضيىي  ْ ٔؼبيٙ  ا٘دب

              

تىٕيُ پشٚ٘ذٜ 

 پضؿىي ثيٕبساٖ 

              

               تىٕيُ الٌجٛن 

 ٗ
ت اخالق ٚ لٛا٘ي

سػبي

ي
 پضؿى

سػبيت ٘ظٓ ٚ 

ٔمشسات آٔٛصؿي  ) 

ثب تٛخٝ ثٝ آييٗ ٘بٔٝ 

 داخّي ( 

              

ػبيت اخالق حشفٝ 

 اي اػشاس پضؿىي 

              

ي دسٖٚ 
اسصيبث

ي
 ثخـ

               وٛئيض 

ػٛاالت يب آصٖٔٛ 

 ؿفبٞي 

              

               اسصيبثي ػّٕي 

   ٔدٕٛع ٕ٘شات اخز ؿذٜ 

ٕ٘شٜ (  10ٕ٘شاٜ ػّٕي وبسٚسص ) حذاوثش     
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ٕ٘شٜ (  10ٕ٘شٜ وتجي وبس آٔٛص ) حذاوثش  آصٖٔٛ وتجي پبيبٖ ثخؾ     

  

   ٕ٘شٜ وبسٚسص اص ٘ظش اػتبد ٔشثًٛٝ ) أوب ٚ ٟٔش تبئيذ ( 

 

 اسصيبثي ٟ٘بيي ػؼّٕىشد ثبِيٙي وبسٚسصي دس ٌشٜٚ آٔٛصؿي
 

..................................٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛدٌي وبسٚسص .....................................         تبسيخ اسصيبثي   

 ٘بْ اػتبد
   

 ٔدٕٛع ٕ٘شات

ٕ٘شٜ 

ٟ٘بيي 

 وبسٚسص 

 وتجي ثبِيٙي وتجي ثبِيٙي وتجي
   ثبِيٙي وتجي ثبِيٙي وتجي ثبِيٙي

                      

. 

 أوبي ٚ ٟٔش ٔذيش ٌشٜٚ

 


