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 -: ط پیؼ َیبصٔدس
 

 ثذٌ اَغبٌثب فیضیٕنٕژی  داَؾجٕیبٌ آؽُبیی :ىدف كلي دًره 

 

: اىداف کلی جلطبت

 

ثب ػهى فیضیٕنٕژی، عبختًبٌ کهی  آؽُبئي ٔ سٔػ تذسیظ ٔ يُبثغ يشثٕهّ ٔهشح دسط ثب  داَؾجٕیبٌآؽُبیي  .1

 عهٕل

  آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب َمم ٔ اَتمبل اص غؾبء عهٕل ٔ پذیذِ ْبی اَتؾبس ٔ اعًض .2

 غؾبء ٔ پتبَغیم ػًم اعتشادتآؽُبیی داَؾجٕ ثب پتبَغیم  .3

 ت اعکهتی ٔ فبفػنال ػًهکشدآؽُبیی داَؾجٕ ثب  .4

 تٕنیذ گهجٕنٓبی لشيض ٔ خَٕغبصیآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی  .5

 فیضیٕنٕژی ثُذ آيذٌ خَٕشیضی ٔ اَؼمبد خٌٕآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .6

 (چشخّ لهجی)لهت آؽُبیی داَؾجٕ ثب فیضیٕنٕژی  .7

 (تذشک لهجی ٔ گشدػ خٌٕ کشَٔش) لهتفیضیٕنٕژی اَؾجٕیبٌ ثب دآؽُبیی  .8

  (يکبَیک فؾبسْب ٔ خقٕفیبت فیضیکی گشدػ خٌٕ)فیضیٕنٕژی گشدػ خٌٕ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .9

 کُتشل ػقجی ٔ ْٕيٕسال گشدػ خٌٕ ٔ فیضیٕنٕژی تجبدالت يٕیشگیآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .10

 ت ٔسیذیثب ثبصگؼ آؽُبیيثب کُتشل ثهُذ يذت فؾبس ؽشیبَی ٔ  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ .11

 فیضیٕنٕژی کهیّ ٔ تؾکیم ادساسآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .12

 تُظیى يبیؼبت ٔ انکتشٔنیتٓبی ثذٌ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .13

 تُظیى ٔ تؼبدل اعیذ ٔ ثبص آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .14

 تُفظ ٔ دجًٓبی سیٕی ٔ تجبدل گبصْب دس آنٕئٕنٓبآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی  .15

 اَتمبل گبصْبی تُفغی دس خٌٕ داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژیآؽُبیي  .16

 تُظیى تُفظ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب .17

 ٔ دشکت دعتگبِ گٕاسػگٕاسػ  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .18



 گٕاسػ ٔ تشؽذبت دعتگبِ گٕاسػ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .19

 ْنى ٔ جزة آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .20

 (ْیپٕفیض، ْیپٕتباليٕط، تیشٔئیذ) غذد دسٌٔ سیض فیضیٕنٕژیآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .21

 (غذِ فٕق کهیّ ٔ يتبثٕنیغى کهغیى)غذد دسٌٔ سیض  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .22

 (پبَکشاط دسٌٔ سیض)غذد دسٌٔ سیض  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .23

 غذد جُغی ٔ ْٕسيَٕٓبی جُظ يزکش آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .24

 يَٕث ٔ ْٕسيَٕٓبی جُظغذد جُغی  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .25

 ، إَاع َشَٔٓب ٔ عیُبپغٓب ٔ َشٔتشاَغًیتشْباػقبة فیضیٕنٕژیکهیبت آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب   .26

 آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب لغًتٓبی يختهف عیغتى اػقبة يشکضی ٔ ػًهکشد دشکتی .27

 (عًپبتیک ٔ پبساعًپبتیک)اػقبة خٕدکبس  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .28

 

 

 

 

  :بو تفکیک اىداف کلی ىر جلطو رفتبري ًیژهاىداف 

جلطو اًل 

ثب ػهى فیضیٕنٕژی، عبختًبٌ کهی  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب هشح دسط ٔ سٔػ تذسیظ ٔ يُبثغ يشثٕهّ ٔ آؽُبئي: ىدف کلی

  عهٕل

اىداف ًیژه 

: دانػجٌ قبدر ببغدپبیبى در 

 .فیضیٕنٕژی سا تؼشیف کُذػهى 1-1

 .ثجشد َبو فیضیٕنٕژي دیذگبِ اص سا عهٕل يختهف اجضاء1-2

 دْذ تٕمیخ سا عهٕني غؾبء عبختًب1-3ٌ

 .دْذ ؽشح سا عهٕني ْبي غؾبء فیضیكٕؽیًیبئي خٕاؿ1-4

 .ثیبٔسد يثبل یك ْشكذاو ٔثشاي َبيجشدِ سا غؾبیي اَتمبنٓبي يختهف اؽكبل1-5

. اجضای يختهف عهٕل سا ثؾُبعذ1-6

. اَذايکٓبی يختهف عهٕل ٔ ػًهکشدآَٓب سا تٕمیخ دْیذ1-7

 .استجبه ثیٍ اَذايکٓبی داخم عهٕل سا یبد ثگیشیذ1-8

 

جلطو دًم 

 آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب َمم ٔ اَتمبل اص غؾبء عهٕل ٔ پذیذِ ْبی اَتؾبس ٔ اعًض :ىدف کلی

 

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

 .ثجشد َبو سا دسغؾبء يٕجٕد كبَبنٓبي إَاع 2-1

 .ثجشد َبو سا ثشآٌ يٕثش ٔػٕايم ًَٕدِ تؼشیف سا يٕاد اَتؾبس 2-2

 ًَبیذ تؼشیف سا اعًضي ٔفؾبس اعًٕالنیتّ اعًٕالسیتّ، افطالدبت  2-3

 

جلطو ضٌم 

 اعتشادت غؾبء ٔ پتبَغیم ػًمآؽُبیی داَؾجٕ ثب پتبَغیم : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
 ػقجی سا ؽشح دْذاعبط ایجبد عیگُبل  -3-1



 کبَبنٓبی عذیًی ٔ پتبعیًی ٔاثغتّ ثّ ٔنتبژ سا ثؾُبعذ -3-2

 يکبَیغى دپالسیضاعیٌٕ ٔ سپالسیضاعیٌٕ سا ؽشح دْذ -3-3

 يکبَیغى پتبَغیم ػًم ٔ يشادم يختهف سا تٕمیخ دْذ -3-4

 

 

 چيبرمجلطو 

 ت اعکهتی ٔ فبفػنال ػًهکشدآؽُبیی داَؾجٕ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :قبدر ببغددر پبیبى دانػجٌ 
. عبختًبٌ ػنالت يختهف سا ثؾُبعذ 4-1

. کُیذ يکبَیغى اَمجبك دس ػنالت يخطو ٔ فبف سا ثیبٌ 4-2

. تفبٔت َذِٕ اَتمبل پتبَغیم ػًم دس عهٕنٓبی ػنالَی فبف ٔ يخطو سا ثذاَذ 4-3

. استجبه ثیٍ پتبَغیم ػًم ٔ اَمجبك سا دسک ًَبیذ 4-4

. سا یبد ثگیشد دس اَمجبك عهٕنٓبی ػنالَی يختهف وکهغی َمؼ ٔ جبیگبِ 4-5

 

 پنجنجلطو 

 ٔ فیضیٕنٕژی ثُذ آيذٌ خَٕشیضی ٔ اَؼمبد تٕنیذ گهجٕنٓبی لشيض ٔ خَٕغبصیآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

. يٕاد تؾکیم دُْذِ خٌٕ سا ؽشح دْذ 5-1

. تفبٔت عشو ٔ پالعًب سا تٕمیخ دْذ 5-2

. کُذ ًْبتٕکشیت سا تؼشیف 5-3

. گهجٕل لشيض سا یبدگیشد يؾخقبت 5-4

. چگَٕگی عبختّ ؽذَگهجٕل لشيض سا تٕمیخ دْذ 5-5

. آٌ سا ؽشح دْذ عبختًبٌ ًْٕگهٕثیٍ ٔ إَاع 5-6

 .کُذ گهجٕنٓبی لشيض سا ثیبٌ عیکم صَذگی 5-7

 

 

 غػنجلطو 

 فیضیٕنٕژی ثُذ آيذٌ خَٕشیضی ٔ اَؼمبد خٌٕآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :دانػجٌ قبدر ببغددر پبیبى 

. کُذ ًْٕعتبص سا تؼشیف 6-1

. کُذ ٔیژگیٓبی پالکتٓب سا نیغت 6-2

. کُذ َمؼ اعپبعى ػشٔلی سا دس اَؼمبد ثیبٌ 6-3

. چگَٕگی تؾکیم يیخ پالکتی سا ؽشح دْذ 6-4

. يغیشْبی داخهی ٔ خبسجی دس ایجبد نختّ تٕمیخ دْذ 6-5

. کُذ ختّ سا ثیبٌلفبکتٕسْبی خَٕی َیبص دس ایجبد  6-6

. ؽشح دْذاَذالل نختّ سا  6-7

 

 ىفتنجلطو 

 (چشخّ لهجی)لهت آؽُبیی داَؾجٕ ثب فیضیٕنٕژی : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
. ْبی تؾکیم دُْذِ دیٕاسِ لهت سا َبو ثجشد الیّ 7-1

. کُذ اَؾؼبثبت ػشٔق کشَٔش سا ثیبٌ 7-2

. آَٓب سا ؽشح دْذ چٓبس دفشِ لهجی سا َبو ثجشد ٔ چگَٕگی جشیبٌ خٌٕ ثیٍ 7-3

 .ْبی لهت سا ثیبَکُذ يذم ٔکبس دسیچّ 7-4

 چشخّ لهجی سا ؽشح دْذ 7-5



 تغییشات فؾبس ٔ دجى سا دس هٕل چشخّ لهجی ثیبٌ کُذ 7-6

 

 ىػتنجلطو 

 (تذشیک لهجی ٔ گشدػ خٌٕ کشَٔش)لهت آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

. تؾشیخ ًَبییذ دس ػنهّ لهتساآٌ  پتبَغیم ػًم ٔ چگَٕگی ٔلٕع 8-1

. آَٓب سا َبو ثشدِ ٔ تٕمیخ دْذ اجضای تؾکیم دُْذِ عیغتى تذشیکی ْذایتی ٔ صیش يجًٕػّ 8-2

. تؾخیـ دْذ سا هجیؼیانکتشٔکبسدیٕگشاو  8-3

آؽُبیی يختقشی ثب ثیًبسیٓبی ایغکًیک ػنهّ لهجی پیذاکشدِ ثبؽذ  8-4

 

 نينجلطو 

 (يکبَیک فؾبسْب ٔ خقٕفیبت فیضیکی گشدػ خٌٕ)گشدػ خٌٕ فیضیٕنٕژی آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

  .يذاسگشدػ ثضسگ ٔکٕچک خٌٕ سا تٕمیخ دْذ 9-1

  .ٔت ؽشیبَٓب، ٔسیذْب ٔ يٕیشگٓب سا ثیبَکُذاکُذ ٔ تف عبختًبٌ ػشٔق سا ثیبٌ 9-2

  .تٕمیخ دْذفؾبس خٌٕ سا تؼشیف ٔ فؾبس عیغتٕنی ٔ فؾبس دیبعتٕنی سا  9-3

  .ساثطّ ثیٍ فؾبس ٔ جشیبٌ خٌٕ سا تٕمیخ دْذ 9-4

  .تئٕسی اَذاصْگیشی فؾبس خٌٕ سا ؽشح دْذ 9-5

 .فؾبس َجل ٔ فؾبس يتٕعو ؽشیبَی سا تؼشیف ٔ يذبعجّ ًَبیذ 9-6

  .فؾبس ٔسیذی يشکضی سا تؼشیف ٔ اثشآٌ ثش کبس لهت سا ؽشح دْذ 9-7

ػٕايم يٕثش ثش خَٕشعبَی ٔسیذْب ثّ لهت سا تٕمیخ دْذ  9-8

 

 دىن جلطو

 کُتشل ػقجی ٔ ْٕيٕسال گشدػ خٌٕ ٔ فیضیٕنٕژی تجبدالت يٕیشگیآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

 :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

 .فبکتٕسْبی يٕثش ثش فؾبسخٌٕ سا َبو ثجشد ٔ اثش ْش یک سا تٕمیخ دْذ 10-1

  .سا ثش فؾبس خٌٕ تٕمیخ دْذ يُمجنکُُذْٓب ٔ يُجغو کُُذْٓبی ػشٔلی سا َبو ثشدِ ٔ اثش ْش یک 10-2

  .اثش ٔسصػ ٔ خَٕشیضی سا ثش فؾبسخٌٕ ؽشح دْذ 10-3

  .َمؼ عیغتى عًپبتیک ٔ پبساعًپبتیک سا ثش فؾبس خٌٕ تؾشیخ ًَبیذ 10-4

  .گیشَذْٓبی فؾبسی سا ؽشح دْذ کُتشل فؾبس خٌٕ اص هشیك 10-5

  .گیشَذْٓبی ؽیًیبیی سا تٕمیخ دْذ کُتشل فؾبس خٌٕ اص هشیك 10-6

  .ٌ خٌٕ سا تٕمیخ دْذکُتشل يٕمؼی جشیب 10-7

کُتشل ػقجی ٔ ْٕسيَٕی جشیبٌ خٌٕ سا ؽشح دْذ  10-8

  .فیهتشاعیٌٕ يٕیشگی سا تؾشیخ ًَبیذ 10-9

  .ػٕايم يٕثش ثش فیهتشاعیٌٕ يٕیشگی سا ؽشح دْذ 10-10

م یبزدهجلطو 

 ثب ثبصگؾت ٔسیذی آؽُبیيثب کُتشل ثهُذ يذت فؾبس ؽشیبَی ٔ  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ: ىدف کلی

 



اىداف ًیژه 

: دانػجٌ قبدر ببغد در پبیبى

 يکبَیغى کهیٕی تُظیى فؾبس خٌٕ سا ؽشح دْذ 11-1

 عیغتى سَیٍ آَژیٕتبَغیٍ سا تٕمیخ دْذ 11-2

 ػٕايم يٕثش ثش ثبصگؾت ٔسیذی سا َبو ثجشد 11-3

 ػٕايم يٕثش ثش ثشٌٔ دِ لهجی سا ؽشح دْذ 11-4

 

 دًازدىنجلطو 

 فیضیٕنٕژی کهیّ ٔ تؾکیم ادساسآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

 :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

  .سا فٓشعت کُذ يُجش ثّ تؾکیم ادساس کهیٕی فشآیُذْبی 12-1

  .سا تٕمیخ دْذ گهٕيشٔنیفیهتشاعیٌٕ  12-2

  .سا ؽشح دْذ گهٕيشٔنیفبکتٕسْبی دسگیش فیهتشاعیٌٕ  12-3

  .کُذ سا يذبعجّ GFRيیضاٌ هجیؼی 12-4

  .سا فٓشعت ٔ ؽشح دْذ  GFRػٕايم يٕثش ثش 12-5

 ضیسدىنجلطو 

 تُظیى يبیؼبت ٔ انکتشٔنیتٓبی ثذٌ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی: ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
 يکبَیغًٓبی ایجبد ادساس غهیع ٔ سلیك سا ثیبٌ کُذ 13-1

 تؾُگی سا ثشای دفع اعًٕالسیتّ پالعًب ؽشح دْذ ADHعیغتى  13-2

  .کُذ سا ثیبٌٔ ادساس دسکُتشل دجى خٌٕ  ADHَمؼ  13-3

کُذ   سا ثیبٌ ٔ ادساس آَژیٕتبَغیٍ دسکُتشل دجى خٌٕ عیغتى سَیٍ َمؼ 13-4

دىن چيبرجلطو 
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اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
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  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
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 .آيٕختّ ثبؽذ فبکتٕسْبی يٕثش ثش يُذُی تجضیّ اکغی ًْٕگهٕثیٍ 16-7

 

دىن ىفجلطو 

 تُظیى تُفظ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب: ىدف کلی

ًیژه  اىداف

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
  .ػًم يشکض ٔ ثبصديی ٔ استجبهآَٓب ثب يشاکض دیگش تُفغی سا تٕمیخ دْذ 17-1
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دىن ىججلطو 

 گٕاسػ ٔ دشکت دعتگبِ گٕاسػ ثب فیضیٕنٕژی آؽُبیي داَؾجٕیبٌ: ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
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 .سا يختقشاًتٕمیخ دْذ
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 بیطتنجلطو 
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 چُذ گضیُّ ای آصيٌٕ  يیبٌ تشو
دسفذ  40
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تٕافك هجك 

 داَؾجٕیبٌثب 
 

 چُذ گضیُّ ای آصيٌٕ پبیبٌ تشو
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ثش اعبط ثشَبيّ 

 داَؾکذِ یآيٕصػ

  :هقررات درش ً انتظبرات  از دانػجٌ
 

. داَؾجٕیبٌ ثبیذ ثّ يٕلغ دس عشكالط دبمش ثبؽُذ ٔ اصخشٔج دسهي كالط خٕدداسي ًَبیُذ .1

 يطبنت سا یبداؽت کُُذ( َت ثشداسی )ثقٕست اختقبس سفشَظ  فمو  عكٕت سا سػبیت كشدِ ٔثبتٕجّ ثّ ٔجٕد .2

ثّ َكبت يطشح ؽذِ تٕجّ ًَبیُذ  ٔكبيالً 

. داؽتّ ثبؽُذ پشعؼْشجهغّ ثب يطبنؼّ دسٔط جهغبت گزؽتّ آيبدگي ثشاي  .3

دس ثذث ْبی گشْٔی ؽشکت کُُذ  .4

 .تهفٍ ًْشاِ خٕد سا دس کالط خبيٕػ کُُذ .5
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