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 عوَهی فیسیَلَشی ٍ سلَل کلی شٌاخت: درس کلی ّدف

 رئَس

 هطالب

 عٌاٍیي) 

 (فرعی

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ عاطفی

 زهاى طبقِ -حیطِ

 بٌدی

 هطالب

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ٍ ارزشیابی شیَُ

 آى درصد

 ػاصهاى -1

ػولکشد  دّی

 تٌظین ٍ  تذى

 داخلی ٍ هحیػ

 ّوَػتاص

 .کٌذ تاصگَ سا فیضیَلَطی ػلن اص ّذف -1-1

 .کٌذ تیاى سا ػلَل خاسج ٍ داخل هایغ ّایتفاٍت -1-2

 ّوَػتاص سا تؼشیف کشدُ اجضای آًشا ؿشح دٌّذ. -1-3

ّای هختلف دس ّوَػتاص سا تیاى ؾ اسگاىًق -1-4

 کٌٌذ.

فیذتک هکاًیؼن )ّای کٌتشلی هکاًیؼن ػیؼتن -1-4

   هٌفی ٍ هثثت ٍ فیذ فَسٍاسد( سا تیاى کٌٌذ.

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی

 ػخٌشاًی 

 پشػؾ ٍ

 پاػخ ٍ

 ٍایت ٍ سایاًِ

 هاطیک ٍ تشد

 حل

 هؼائل

 هؽشحِ

 کالع دس

هؽشح  ئلحل هؼا

 ،کالع دس ُؿذ

 ٍ تشم هیاى اهتحاى

 تشم پایاى

ؿٌاخت  -2

ػاختاس فیضیکی 

 ػلَل

  ػاختاس غـای ػلَل سا تیاى کٌٌذ. -2-1

 ػلَلی داخل ّایاسگاًل ػولکشد ٍ ػاختواى  -2-2

 ، لیضٍصٍم ، هیتَکٌذسی ، ػویکاًذٍپال ؿثکِ ؿاهل

 .کٌذ تیاى سا گلظی دػتگاُ ، پشٍکضیضٍم

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی
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 سلَل غشاء هیاى از هَاد ی اًتقالشٌاخت ًحَُ: درس کلی ّدف

 هطالب رئَس

 (فرعی عٌاٍیي)
 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ عاطفی
 زهاى طبقِ-حیطِ

 بٌدی
 هطالب

 )دقیقِ(

 ٍ ّا رساًِ تدریس رٍش

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ
 ٍ ارزشیابی شیَُ

 آى درصد

 ٍ دّذ تَظیح سا ػادُ اسـاًت هکاًیؼن -1-1 اًتـاس -1
 سا ؿًَذهی هٌتـش ـاص غا اهؼتقیو ِک هَادی

 . تثشد ًام

 هَاد اًتـاس تش هَثش ّای ًیشٍ ٍ ػَاهل -1-2

 کٌذ.  تیاى سا

 سا یًَی ّایکاًال ؼشیق اص هَاد اًتـاس -1-3

 .کٌذ تیاى

 ٍ ىآ اًَاع ، یًَی ّایکاًال ػاختواى -1-4

 ًام سا ًْاآ ؿذى تؼتِ ٍ تاص تش هَثش ػَاهل
 .کٌذ تیاى ساّا ىآ هؽالؼِ سٍؽ ٍ تثشد

 ٍ دّذ تَظیح سا ؿذُ تؼْیل اًتـاس -1-5
-هثال ٍ کٌذ تیاى ػادُ اًتـاس سا آى تفاٍت

 .تثشد ًام سا آى ّای

 تحلیلی - ؿٌاختی

 

 تحلیلی -ؿٌاختی 

 

 تحلیلی -ؿٌاختی 

 
  

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 ٍ ػخٌشاًی 

 پاػخ ٍ پشػؾ

 ٍایت ٍ سایاًِ

 هاطیک ٍ تشد

 هؼائل حل

 هؽشحِ

 کالع دس

حِ هؽش لحل هؼائ

 اهتحاى ٍ کالع دس

 ٍ تشم هیاى

 تشم پایاى

 .کٌذ تؼشیف سا اػوض -1-2 اػوض  -2

 تاّو ٍ کٌذ تیاى سا اػوضی فـاس -2-2

 تَظیح سا اػوضی فـاس اػوال دس ساتر ؼذادت
 .دّذ

 ٍ اػَالسیتِ ٍ اػوَل هفَْم -2-3
 .کٌذ تیاى سا اػوَاللیتِ

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 
 

 تحلیلی  -ؿٌاختی

     

 ٍ دّذ تَظیح سا ا اٍلیِ فؼال اًتقال -1-3 اًتقال فؼال -3
 . تثشد ًام سا ىآ اًَاع

 سا پتاػین ػذین پوپ ػاختواى -3-2
 .کٌذ تیاى سا ىآ ػولکشد ٍ ًوایذ تـشیح

 ٍ دّذ تَظیح سا ثاًَیِ فؼال اًتقال -3-3
 .  تثشد ًام سا ىآ اًَاع

 الفخه جْت دس اًتقال ٍ ااًتقالی ّن -3-4
 .ذیتثش تشای آى ّایهثال ٍ دّذ تَظیح سا

 تحلیلی  -ؿٌاختی
 

   تحلیلی  -ؿٌاختی
 

 تحلیلی  -ؿٌاختی
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 داًشکدُ پسشکی، گرٍُ فیسیَلَشی ،ارٍهیِ پسشکی علَم داًشگاُ

 سلَل فیسیَلَشی : درس ًام

 ................... برگساری تاریخ   3: جلسِ شوارُ
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  (ایحرفِ یاپسشکی )دکترفراگیراى:  تحصیلی هقطع ٍ رشتِ
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 آى تغییرات ٍ غشاء پتاًسیل شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالب رئَس

 (فرعی عٌاٍیي)
 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ عاطفی
 زهاى طبقِ-حیطِ

 بٌدی
 هطالب

 )دقیقِ(

 ٍ ّا رساًِ تدریس رٍش

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ
 ٍ ارزشیابی شیَُ

 آى درصد

  ؿٌاخت-1
 اػتشاحت پتاًؼیل

 غـاء

 تـشیح سا غـاء اػتشاحت پتاًؼیل -1-1
 سا ىآ ایجاد  دس هَثش یًَی ػَاهل ٍ ًوایذ
 .دّذ ؿشح

 یَى ّش تشای ًشًؼت تؼادلی پتاًؼیل -1-2
 .ًوایذ هحاػثِ سا

 تـشیح سا َّچکیي هي گلذ لِدهؼا -1-3
-حالت دس سا غـاء اػتشاحت پتاًؼیل ٍ ًوایذ

 غـاء زیشیًفَر پ ٍ یًَی تلفخه ّای
 .ًوایذ هحاػثِ

 تحلیلی - ؿٌاختی

 

  

 تحلیلی -ؿٌاختی 

 
  

 تحلیلی  -ؿٌاختی

ٍ  ػخٌشاًی 

 پاػخ ٍ پشػؾ

 ٍ ٍایت سایاًِ

 هاطیک تشد ٍ

 هؼائل حل

 هؽشحِ

 کالع دس

هؽشحِ  حل هؼائل

 اهتحاى ٍ دس کالع

 ٍ تشم هیاى

 تشم پایاى

 ًقؾ ٍ ػول پتاًؼیل تلفخه هشاحل -1-2 پتاًؼیل ػول -2
 .دّذ تَظیح سا ىآ دس تلفخه ّاییَى

 دس ػول پتاًؼیل تلفخه اؿکال -2-2
 .ًوایذ تـشیح سا گًَاگَى ّایػلَل

 .ًوایذ تـشیح سا ػول پتاًؼیل اًتـاس -2-3
 تَظیح سا َدیخخَدت ػول پتاًؼیل -2-4

 .تثشد ًام سا ىآ ایجاد دس هَثش ػَاهل ٍ دّذ
 تَظیح ساصیش آػتاًِ  ٍ ػتاًِآ پتاًؼیل -2-5

 .دّذ

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 

 تحلیلی  -ؿٌاختی

     

هیلیٌِ ؿذى  -3

 غـای ػلَل ػصثی
 ّایػلَل ؿذى هیلیٌِ هکاًیؼن -3-1

 ؿَاى ّاػلَل ًقؾ ٍ دّذ تَظیح سا ػصثی
 .کٌذ تیاى ىآ دس سا الیگَدًذسٍػیت ٍ
 .ًوایذ تـشیح سا جْـی ّذایت -3-2

 یَى اًتقال تشسٍی ؿذى هیلیٌِ تاثیش -3-3
 .ًوایذ تیاى ػول پتاًؼل ٍ ّا

 تحلیلی  -ؿٌاختی
 

   تحلیلی  -ؿٌاختی
 

 تحلیلی  -ؿٌاختی

 تحلیلی  -ؿٌاختی

     

 

 

 



 

5 
 

 گرٍُ فیسیَلَشی ،داًشکدُ پسشکی ،ارٍهیِ پسشکی علَم داًشگاُ

 سلَل فیسیَلَشی : درس ًام

 .................... برگساری تاریخ 4 : جلسِ شوارُ

 پسشکی داًشکدُ : برگساری هحل عضلِ بٌدی سازهاى : جلسِ هَضَع

 زادُ فردعبداهلل اهیي  دکتر : هدرس دقیقِ  921: جلسِ هدت

  (ایحرفِ یادکتر) پسشکی : فراگیراى تحصیلی هقطع ٍ رشتِ

References:1-Guyton textbook of medical physiology (2011)  

2- Review of Medical Physiology Ganong (2010) 
 عضلِ بٌدی سازهاى شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالب رئَس

 (فرعی عٌاٍیي)

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ عاطفی

 زهاى طبقِ  -حیطِ

 - بٌدی

 هطالب

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ارزشیابی شیَُ

 آى ٍدرصد

 تٌذی ػاصهاى -1
 اػکلتی ػعلِ

 ًوایذ.  تتـشیح سا ػعلِ فیضیکی ػاختاس -1-1
 ٍ اکتیي ّایسؿتِ هَلکَلی هـتصات -1-2

 سا ، تیتیي ، تشٍپَهیَصیي ، تشٍپًَیي ، هیَصیي
 .کٌذ تیاى

 . کٌذ تـشیح اس تشیاد ػاختواى اّویت -1-3

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی

 ٍ ػخٌشاًی 

 ٍ پشػؾ

 پاػخ

 ٍایت ٍ سایاًِ

 هاطیک ٍ تشد

 هؼائل حل

 هؽشحِ

 کالع دس

هؽشحِ  ئلهؼا  حل

 اهتحاى ٍ کالع دس

 تشم پایاى ٍ تشم هیاى

 ؿٌاخت -2

 غـاء پتاًؼیل

 اػکلتی ػعلِ

 دس سا ػول پتاًؼیل ٍ غـاء پتاًؼیل -2-1
-یَى ًقؾ ٍ ًوایذ تـشیح اػکلتی ػعلِ ػلَل

 .دّذ تَظیح سا ىآ ایجاد دس سا تلفخه ّای
 . دّذ تَظیح سا اًتْائی صفحِ پتاًؼیل -2-2

 دس سا کَلیٌی اػتیل کاًال ػاختواى -2-3
 .کٌذ تیاى سا ىآ ًقؾ ًوایذ تَصیف ػعلِ غـاء

 دس کَلیي اػتیل سّایؾ ٍ ػاخت ًحَُ -2-4
 .کٌذ تیاى سا ػصثی تشهیٌال

  تحلیلی -ؿٌاختی

 
 

  تحلیلی -ؿٌاختی
 

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

     

 
 ؿٌاخت -3

 ٍ ػصة ػیٌاپغ
 ػعلِ

 .کٌذ تَصیف سا ػعلِ ٍ ػصة ػیٌاپغ -3-1
 . ًوایذ تـشیح سا سا اًتْائی صفحِ -3-2

 اػتیل سّایؾ ٍ ػاخت هَلکَلی تیَلَطی -3-3
 .دّذ تَظیح سا ىآ شیةخت ٍ , کَلیي

 ػیٌاپغ دس سا تکاًِ اًتقال کِی ایّداسٍ -3-4
 .کٌذ تیاى سا دّذ هی ییشغت ػعالًی ػصثی

  تحلیلی -ؿٌاختی

 تحلیلی -ؿٌاختی
 تحلیلی -ؿٌاختی

 تحلیلی -ؿٌاختی
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 گرٍُ فیسیَلَشیارٍهیِ داًشکدُ پسشکی  پسشکی علَم داًشگاُ
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 پسشکی داًشکدُ : برگساری هحل اًقباض هکاًیسن : جلسِ هَضَع

 عبداهلل زادُ فرداهیي  دکتر : هدرس دقیقِ  921: جلسِ هدت

  (ایحرفِ یادکتر) پسشکی : فراگیراى تحصیلی هقطع ٍ رشتِ
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 اًقباض هکاًیسن شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالب رئَس

 (فرعی عٌاٍیي)

 حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ عاطفی شٌاختی

 زهاى طبقِ -حیطِ

  بٌدی

 هطالب

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ارزشیابی شیَُ

 آى ٍدرصد

ؿٌاخت اًتـاس  -1

پتاًؼیل ػول تِ داخل 

 فیثش ػعالًی 

شیاد ٍ ّای ػشظی ٍ آسایؾ تتَتَل -1-1

 تؼشیف کٌذ. د فیثش ػعلِ دیاد سا 

ٍ  ّیذسٍپیشیذیٌی ّای دیکاًال -1-2

 سیاًَدیٌی سا تـشیح کٌذ. 

 

 ؿٌاختی

 

 ؿٌاختی

 ٍ ػخٌشاًی 

 ٍ پشػؾ

 پاػخ

 ٍایت ٍ سایاًِ

 هاطیک ٍ تشد

 هؼائل حل

 هؽشحِ

 کالع دس

 دسهؽشحِ  لحل هؼائ

 هیاى اهتحاى ٍ کالع

 تشم پایاى ٍ تشم

 هکاًیؼن ؿٌاخت -2
 اًقثاض

 ٍ تحشیک ؿذى جفت هکاًیؼن -2-1
 .ًوایذ تـشیح سا اًقثاض

 اص ػول پتاًؼیل اًتـاس چگًَگی -2-2
 سّایؾ ٍ پالػویک اًذٍ ؿثکِ تِ غـاء

 . کٌذ تیاى سا کلؼین
 غاصآ دس کالوَدٍلیي کلؼین ًقؾ -2-3

 . کٌذ تیاى سا اًقثاض
 ػش فؼفشیالػیَى تِ ًیاص اّویت -2-4

 ؿشح سا اًقثاض ؿشٍع جْت هیَصیي
 .دّذ

 تَظیح سا اًقثاض لیضؿی هکاًیؼن -2-5
 . دّذ

 .کٌذ تـشیح سا ًیشٍ ظشتِ -2-6
 تَظیح سا اًقثاض سفغ ًیؼن هکا -2-7

 . دّذ

 اًقثاض جْت اًشطی هٌاتغ -2-8

  تیاى سا ىآ هصشف هحل ٍ ػعالًی
 . کٌذ

 تیاى سا تؼت ٍ چفت هکاًیؼن -2-9

 .کٌذ

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

  تحلیلی -ؿٌاختی

 

 

 ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

 

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

 ٍ ػخٌشاًی 

 ٍ پشػؾ

 پاػخ

 ٍایت ٍ سایاًِ

 هاطیک ٍ تشد

 هؼائل حل

 هؽشحِ

 کالع دس

 دسحِ هؽش لحل هؼائ

 هیاى اهتحاى ٍ کالع

 تشم پایاى ٍ تشم

 

 

 

 



 

7 
 

 

 ارٍهیِ داًشکدُ پسشکی گرٍُ فیسیَلَشی پسشکی علَم داًشگاُ

 سلَل فیسیَلَشی : درس ًام

 .............................. برگساری تاریخ 6 : جلسِ شوارُ

 پسشکی داًشکدُ: برگساری هحل اًقباض هکاًیک : جلسِ هَضَع

 عبداهلل زادُ فرداهیي  دکتر : هدرس دقیقِ  921: جلسِ هدت

  (ایحرفِ یادکتر) پسشکی : فراگیراى تحصیلی هقطع ٍ رشتِ

References:1-Guyton textbook of medical physiology (2011)  

2- Review of Medical Physiology Ganong (2010) 
 

 اًقباض شٌاخت هکاًیک: درس کلی ّدف

 هطالب رئَس

 فرعی عٌاٍیي (

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ ،عاطفی

 زهاى طبقِ حیطِ

 - بٌدی

 هطالب

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ارزشیابی شیَُ

 آى ٍدرصد

 ساتؽِ ؿٌاخت -1
 ًیشٍی ٍ ؼَل

 اًقثاظی

 سا هیَصیي ٍ اکتیي پَؿاًی ّن هیضاى تاثیش -1-1
 .کٌذ تیاى سا اًقثاظی ًیشٍی ٍیستش
 تفؼیش سا اًقثاض ًیشٍی ٍ ؼَل ساتؽِ هٌحٌی -1-2

 . ًوایذ

 تَصیف اس اًقثاض ػشػت ٍ ؼَل ساتؽِ -1-3
 .ًوایذ

 حلیلیت -ؿٌاختی
 

 حلیلیت -ؿٌاختی

 
 

  حلیلیت -ؿٌاختی
 

 

 ػخٌشاًی 

 پشػؾ ٍ

 پاػخ ٍ

 ٍایت ٍ سایاًِ

 هاطیک ٍ تشد

 هؼائل حل

 هؽشحِ

 کالع دس

 دس ِهؽشح ئلهؼا لح

 هیاى اهتحاى ٍ کالع

 تشم پایاى ٍ تشم

 اًَاع ؿٌاخت -2 
 اًقثاض

 .کٌذ تؼشیف سا ػعالًی تَیچ -2-1

 ًوایذ.  تـشیح سا ایضٍهتشیک اًقثاض -2-2

 .ًوایذ تـشیح سا ایضٍتًَیک اًقثاض -2-3

  .ًوایذ تـشیح سا تاس پغ ٍ تاس پیؾ مَْهف -2-4

 .کٌذ تَصیف سا ػعالًی کضاص -2-5

 تحلیلی -ؿٌاختی
 

 تحلیلی -ؿٌاختی
  

 تحلیلی –ؿٌاختی 
 

 یحلیلت -ؿٌاختی
 

 یتحلیل -ؿٌاختی

     

 اًَع ؿٌاخت  -3
 ػصة ٍ ػعالت

 آًْا دّی

 تیاى سا ّؼتِآ ٍ ػشیغ ػعالت هـتصات -3-1
 .کٌذ

 .کٌذ تـشیح سا حشکتی ٍاحذ -3-2

 ؿٌاختی
 

  تحلیلی ؿٌاختی
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 تٌظین ؿٌاخت -4

 اًقثاظی ًیشٍی

 .کٌذ تَصیف سا اًقثاظی ًیشٍی هکاًی جوغ -4-1

  ًوایذ تَصیف سا حشکتی ًیشٍی صهاًی جوغ -4-2

 . کٌذ تَصیف سا کاًی پلِ اثش -4-3

 .کٌذ تیاى سا ػلت ٍ ػعالًی خؼتگی -4-4

 . دّذ تَظیح سا ػعالًی تشٍفیآ ٍ شٍفیّیپشت -4-5

 .کٌذ تیاى سا ى ػلت ٍ ًؼـی جوَد -4-6

 ؿٌاختی
 

 ؿٌاختی
 

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

 تحلیلی -ؿٌاختی 
 

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

 تحلیلی -ؿٌاختی
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 صاف شٌاخت عضلِ: درس کلی ّدف

 هطالب رئَس

 (فرعی عٌاٍیي)

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ عاطفی

  بٌدی زهاى طبقِ حیطِ

 هطالب

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ٍ ارزشیابی شیَُ

 آى درصد

 ؿٌاخت  -1
 فیضیکی ػاختواى

 صاف ػعلِ

 سا صاف ػعلِ فیضیکی ػاختواى ٍ ؿکل -1-1
 .ًوایذ تـشیح

 تا سا ىآ تفاٍت ٍ اکتیي هَلکَلی ػاختواى -1-2
 .کٌذ اىتی یکلتاػ ػعلِ

 سا ػش قؽثی ٍ هیَصیي هَلکَلی ػاختواى -1-3
 .ًوایذ تـشیح ىآ دس

 ٍ کاٍٍئلی حفشات ٍ هتشاکن غًقا اّویت -1-4
 ؿشح صاف ػعلِ سسا د هیَصیي ٍ اکتیي سایؾآ

 .دّذ

  تحلیلی -ؿٌاختی
 

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

 یتحلیل -ؿٌاختی 

 

 یتحلیل -ؿٌاختی

 ػخٌشاًی 

 پشػؾ ٍ

 پاػخ ٍ

 ٍایت ٍ سایاًِ

 هاطیک ٍ تشد

 هؼائل حل

 هؽشحِ

 کالع دس

 دس ِهؽشح ئلهؼا لح

 هیاى اهتحاى ٍ کالع

 ٍ تشم

 تشم پایاى

 اًَاع ؿٌاخت -2
 صاف ػعلِ هختلف

 ًظش اص سا ٍاحذی چٌذ صاف ػعلِ -2-1

 ىآ تَصیغ ٍ ًوایذ تـشیح ػولکشدی ٍ ػاختواًی
 .کٌذ تیاى سا

 ًظش اص سا ٍاحذی تک صاف ػعلِ -2-2
 تـشیح کٌذ.  ػولکشدی ٍ ػاختواًی

 تحلیلی -ؿٌاختی
 

 

  تحلیلی -ؿٌاختی
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 ؿٌاخت -3
 اًقثاض هکاًیؼن

 صاف ػعلِ دس

 تیاى اًقثاض جْت سا کلؼین یَى هٌثغ -3-1
 .کٌذ

 ؿشٍع دس سا لوَدٍلیي کا کلؼین ًقؾ  -3-2
 .کٌذ تیاى اًقثاض

 دفؼیفشیالػَى ٍ فؼفیشیاللؼَى اّویت -3-3
 خاتوِ ٍ ؿشٍع دس سا هیَصٍیي ػثک صًجشیِ
 .کٌذ تیاى اًقثاض

 . تثشد ًام سا اًقثاض جْت اًشطی هٌثغ -3-4

 .دّذ تَظیح سا تؼت ٍ چفت هکاًیؼن -3-5

 تیاى سا stress- relaxation  هکاًیؼن -3-6
 .کٌذ

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

   تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

     

 اًقثاض هقایؼِ -4
 ٍ صاف ػعلِ

 اػکلتی

 صاف ػعلِ دس اًقثاض ّؼتِ ػشػت ػلت -4-1
 .کٌذ تیاى سا ىآ اّویت ٍ اػکلتی تِ ًؼثت

 ػعلِ اًقثاض قذست تَدى تیـتش ػلت -4-2
 .کٌذ تیاى سا اػکلتی ِلػع تِ ًؼثت سا صاف

 ًؼثت تَاًذهی صاف ػعلِ ایٌکِ ػلت -4-3
 .کٌذ تیاى ؿَد هٌقثط سا خَد ؼَل اص تیـتشی

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

  

 تحلیلی -ؿٌاختی

 
  تحلیلی -ؿٌاختی

     

 ػَاهل ؿٌاخت -5
 کٌٌذُ تٌؽین

 ػعالًی اًقثاض

 .کٌذ تیاى سا اًقثاض ػصثی ینظتٌ ًقؾ -5-1
 سا اًقثاض تٌظین هکاًیکی هحشک ًقؾ -5-2

 . کٌذ تیاى

 .کٌذ تیاى سا اًقثاض تٌظین َّسهًَی ًقؾ -5-3

 تحلیلی -ؿٌاختی

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

  تحلیلی-ؿٌاختی 

     

 تٌظین ؿٌاخت -6
 اًقثاض ػصثی
 صاف ػعلِ

 صاف ػعلِ دس سا ػعلِ ٍ ػصة ػیٌاپغ -6-1
 ًوایذ.  تـشیح

 ػعلِ دس اًقثاض کٌٌذُ کٌتشل اػصاب ًَع -6-2
 .تثشد ًام سا صاف

 ٍ ػوپاتیک اػصاب هیاًجی هَاد -6-3

 ّایثشپیاه ٍ ىآ ّایگیشًذُ ٍ پاساػوپاتیک
 .تثشد ًام سا ىآ ثاًَیِ

 اػتیل ٍ ًفشیي اپی ٍ ًفشیي اپی ًَس اثش -6-4
 .کٌذ تیاى سا ػعلِ اًقثاض تشٍی سا کَلیي

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

  

 تحلیلی -ؿٌاختی

 
 تحلیلی -ؿٌاختی

  

 

  تحلیلی -ؿٌاختی

     

 ؿٌاخت -7

 خَد اًقثاض

 صاف ػعلِ تخَدی

 ٍ صاف ػعلِ سغـا د پتاًؼیل هیضاى -7-1
 . کٌذ تیاى سا ىآ اّویت

 اّویت ٍ ػول پتاًؼیل تلفخه اًَاع -7-2
 .کٌذ تیاى سا ایٍکفِ ایًیضُ پتاًیل

 .دّذ تَظیح سا ّؼتِ اهَاج -7-3

 ٍ تثشد ًام سا ادساسی سفلکغ اختالالت -7-4
 .دّذ ؿشح سا ًْاآ هکاًیؼن

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

  

 تحلیلی -ؿٌاختی

 

  تحلیلی -ؿٌاختی

  تحلیلی -ؿٌاختی

     

 

  پایاى


