
 

 پسغكي دانػکذه

 تريی قانب نگارظ طرح درش

 

                                                                 آًاتْهی ػوْهیعنٌاٌ درش : 

 تشم اّل  فٌاّسی اعالػات عالهتکاسؽٌاعی  داًؾجْیاى يخاطباٌ:

                         ًظشی ّادذ 2 )یا ضيى اضتاد از ًاحذ(:ًاحذتعذاد

 01-8چِاسؽٌثَ  :پاضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر ضاعت

            96-95اّل  ًیوغال 4-2 یکؾٌثَزياٌ ارائو درش: 

 دکتش ؽیْا سّؽي خْاٍ يذرش:

 ًذاسد پیع نیاز:ً درش 

 

ؽٌاخت الصم اص دعتگاُِای هختلف تذى تَ هٌظْس  :ًرهىذف کهی د

 دسک تِتش اص تیواسیِا ّ اصغالدات هشتْعَ

 ی جهطات : )جيت ىر جهطو یک ىذف(ىذاف کها

ّ اصغالدات  تا ػلن آًاتْهي، چگًْگي هغالؼَ آًاتْهي آؽٌایي -1

 آى

 ّ هفاصل تا دعتگاٍ اعکلتی تذى آؽٌایي -2

 آؽٌایی تا دعتگاٍ ػضالًی دس تذى -3

 آؽٌایی تا دعتگاٍ تٌفغی -4

 آؽٌایی تا دعتگاٍ گشدػ خْى -5

 آؽٌایی تا دعتگاٍ گْاسؽی -6

 ی تا دعتگاٍ ادساسی تٌاعلیآؽٌای -7

 آؽٌایی تا دعتگاٍ ػصثی -8

 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کهی ىر جهطو:

تا ػلن آًاتْهي، چگًْگي هغالؼَ  آؽٌایي :جهطو اًل ىذف کهی

 ّ اصغالدات آى آًاتْهي

هختصشی اص تاسیخچَ آًاتْهی سا ؽشح  :جهطو اًل اىذاف ًیژه

دگیشی آًاتْهی تْضیخ دُذ.اُویت تصْیشعاصی ّ تجغن سا دس یا

دُذ. هفاُین آًاتْهی عغذی ّ ػومی ّ ًؾاًَ گزاسی عغذی سا ؽشح 

دُذ. هفِْم یک عاختاس آًاتْهی سا تْضیخ دُذ. چگًْگی یادگیشی 

آًاتْهی عَ تؼذی سا تا هثال ُایی ؽشح دُذ.صیشگشٍّ ُای 

آًاتْهی سا ًام تثشد. ؽیٍْ ُای هغالؼَ آًاتْهی دعتگاُی ّ 



دُذ. اصغالدات سایج دس ػلن آًاتْهی سا تْضیخ دُذ هْضؼی سا ؽشح 

ّ هثال ُایی تشای آى ًام تثشد. عغْح، هذْسُا، دشکات ّ 

 اصغالدات هشتْط تَ آى سا ًؾاى دُذ.

 ّ هفاصل تا دعتگاٍ اعکلتی تذى آؽٌایيىذف کهی جهطو دًو :  -2

سا ؽشح  اعتخْاى هختصشی اص تافت ؽٌاعیاىذاف ًیژه جهطو دًو:

هٌاعك اعتخْاًِای  ُا سا ًام تثشد. ن تٌذی اعتخْاىتمغی -دُذ

جوجوَ، صْست،جٌاؽ، دًذٍ ُا، عتْى فمشات، هختلف تذى )

. اًْاع ( سا تْضیخ دُذفْلاًی ّ تذتاًی اًذاملگي،اعتخْاًِای 

سا تْضیخ دُذ ّ هفاصل  ، عثمَ تٌذی هفاصلسا ًام تثشد هفصل

  سا هختصشی تْضیخ دُذ. صاًْؽاًَ ،آسًج، هچ ّ 

 آؽٌایی تا دعتگاٍ ػضالًی دس تذىىذف کهی جهطو ضٌو :  -3

ػضالت عش ّصْست، ) هٌاعك هختلف تذى ػضالت اىذاف ًیژه جهطو ضٌو:

( سا ًام تشدٍ عیٌَ، ؽکن، پؾت،اًذام ُای عشفی فْلاًی ّ تذتاًی

 ّ ػولکشد ُش یک سا تاصگْ کٌذ.

 آؽٌایی تا دعتگاٍ تٌفغیىذف کهی جهطو چيارو:  -4

 لغوتِای هختلف آؽٌایی تا جهطو چيارو: اىذاف ًیژه

ّ تْضیخ  دلك،دٌجشٍ،تاسُای صْتی،ًای،تشًّؼ،سیَ،ػشّق سیَ

 هختصشی ساجغ تَ ُش لغوت اسائَ دُذ.

 آؽٌایی تا دعتگاٍ گشدػ خْىىذف کهی جهطو پنجى:  -5

عاختواى للة،ػشّق ّ اػصاب ّیژٍ  اىذاف ًیژه جهطو پنجى:

سا  لٌفاّی،عاختواى خْىللة،ؽشیاًِا ّ ّسیذُا،ػشّق ّ غذد 

تْضیخ دُذ. دس هْسد ػولکشد ُش کذام اص لغوتِای رکش ؽذٍ تْضیخ 

 دُذ.

 آؽٌایی تا دعتگاٍ گْاسؽیىذف کهی جهطو غػى:  -6

 دُاى،لغوتِای هختلف دعتگاٍ گْاسػ ) اىذاف ًیژه جهطو غػى:

سّدٍ کْچک،سّدٍ تضسگ،پشدٍ  هؼذٍ، هشی، لْصٍ، دلك، دًذاى،

( سا تْضیخ دُذ. هختصشی اص شا،لْصّالوؼذٍصفاق،کثذ،کیغَ صف

 ػولکشد ُشیک سا تاصگْ کٌذ.

 آؽٌایی تا دعتگاٍ ادساسی تٌاعلیىذف کهی جهطو ىفتى:  -7



عاختواى کلیَ،لگٌچَ،دالة،هثاًَ،هجشای  اىذاف ًیژه جهطو ىفتى:

سا تْضیخ دُذ ّ هختصشی اص ػولکشد ُش لغوت سا تاصگْ  ادساس

 تخوذاى، سدن، هِثل، لگي،لغوتِای هختلف دعتگاٍ تٌاعلی )کٌذ. 

( سا ؽشح جفت،تٌذ ًاف،پغتاى. تیضَ،اپیذیذین،کغیَ هٌی،پشّعتات

 دُذ.

 آؽٌایی تا دعتگاٍ ػصثی  ىذف کهی جهطو ىػتى: -8

پشدٍ ُای  سا تْضیخ دُذ. اػصاب هشکضی اىذاف ًیژه جهطو ىػتى:

ْط ّ ُیپْتاالهْط سا سا ًام تثشد. عاختاس ّ ػولکشد تااله هغض

 سا تْضیخ دُذ. اػصاب عوپاتیک ّ پاساعوپاتیک تْضیخ دُذ.

 در پایاٌ دانػجٌ قادر باغذ

 .هختصشی اص تاسیخچَ آًاتْهی سا ؽشح دُذ -0-0

 اعتخْاًِای ُش هٌغمَ آًاتْهی سا تْضیخ دُذ. -2-0

 ػضالت هٌاعك هختلف سا تْضیخ دُذ. -3-0

 غی سا تْضیخ دُذ.لغوت ُای هختلف دعتگاٍ تٌف -4-0

 لغوت ُای هختلف دعتگاٍ گشدػ خْى سا تْضیخ دُذ. -5-0

 گْاسػ سا تْضیخ دُذ.لغوت ُای هختلف دعتگاٍ  -6-0

 لغوت ُای هختلف دعتگاٍ ادساسی تٌاعلی سا ؽشح دُذ. -7-0

 لغوت ُای هختلف دعتگاٍ ػصثی سا تْضیخ دُذ. -8-0

 اپضؽکیػوْهی تشای سؽتَ ُای پیشآًاتْهی  -1:  ينابع:

  کالثذ ؽٌاعی ػوْهی تشای سؽتَ ُای غیش پضؽکی -2

 اعلظ صتْتا جلذ اّل ّ دّم  -3

ّ تذث سّػ تذسط تَ ؽکل عخٌشاًی ّ پشعؼ ّ پاعخ  رًظ تذریص:

 گشُّی

 

 ّیذیْ پشّژکتْس ّ ّایت تشد ّ هْالژ آيٌزغی : ًضایم

 آزيٌٌ ضنجع ً ارزغیابی

ضيى از نًره  رًظ       آزيٌٌ

)بر حطب کم

 ذ(درص

 ضاعت تاریخ 



تؾشیذی  کٌئیس

 کْتاٍ

 چٌذگضیٌَ ای

///////////// ُش جلغَ 2

/////////// 

آزيٌٌ 

يیاٌ 

 دًره

///////////// ّعظ تشم 4 چٌذگضیٌَ ای

/////////// 

آزيٌٌ 

پایاٌ 

 ترو

///////////// آخش تشم 02 چٌذگضیٌَ ای

/////////// 

حضٌر 

فعال 

در 

 کالش

///////////// ُش جلغَ 2 پشعؼ ّ پاعخ

/////////// 

 

 ً انتظارات از دانػجٌ:کالش يقررات 

دضْس کلیَ داًؾجْیاى دس تواهی جلغات الضاهی تْدٍ ّ داًؾجْیاى 

تایغتی دس ُش جلغَ هغالة جلغات گزؽتَ سا هغالؼَ ًوْدٍ ّ تا 

  .آهادگی جِت پاعخ دادى تَ پشعؾِا ّ اهتذاًات عشکالط داضش ؽًْذ

 

 

 



 جذًل زيانبنذی

 تشم اّل فٌاّسی اعالػات عالهتکاسؽٌاعی آًاتْهی ػوْهی :درش

 02-01دّؽٌثَ 

 مدرس موضوع ور جلسه              تاریخ جلسه

0 20/6/95 
 

تا ػلن آًاتْهي،  آؽٌایي

ّ  چگًْگي هغالؼَ آًاتْهي

 اصغالدات آى

دکتش ؽیْا 

 سّؽٌخْاٍ

2 28/6/95 
 

تا دعتگاٍ اعکلتی تذى  آؽٌایي

 ّ هفاصل
 دکتش ؽیْا

 سّؽٌخْاٍ

3 4/7/95 

 

تا دعتگاٍ اعکلتی تذى  آؽٌایي

 ّ هفاصل

دکتش ؽیْا 

 سّؽٌخْاٍ

4 00/7/95 
 

آؽٌایی تا دعتگاٍ ػضالًی دس 

 تذى
دکتش ؽیْا 

 سّؽٌخْاٍ

آؽٌایی تا دعتگاٍ ػضالًی دس  08/7/95 5

 تذى

دکتش ؽیْا 

 سّؽٌخْاٍ

6 25/7/95 
 

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ تٌفغی

 سّؽٌخْاٍ

7 2/8/95 
 

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ گشدػ خْى

 سّؽٌخْاٍ

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ گشدػ خْى 9/8/95 8

 سّؽٌخْاٍ

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ گْاسؽی 06/8/95 9

 سّؽٌخْاٍ

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ گْاسؽی 23/8/95 01

 سّؽٌخْاٍ

ش ؽیْا دکت آؽٌایی تا دعتگاٍ ادساسی  7/9/95 00

 سّؽٌخْاٍ

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ ادساسی  04/9/95 02

 سّؽٌخْاٍ

دکتش ؽیْا  تناسلی مردانآؽٌایی تا دعتگاٍ 20/9/95 03

 سّؽٌخْاٍ

تٌاعلی  آؽٌایی تا دعتگاٍ 28/9/95 04

 صًاى

دکتش ؽیْا 

 سّؽٌخْاٍ

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ ػصثی 5/01/95 05

 سّؽٌخْاٍ

دکتش ؽیْا  آؽٌایی تا دعتگاٍ ػصثی 02/01/95 06

 سّؽٌخْاٍ

 

 

 

 


