
 پیراپسشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارظ طرح درش

 جبهؼَ ضٌبسی ػٌْاى درص:

 دکتزای حزفَ ای دارّسبسیداًطجْیبى  هخبعجبى:

  ّاحذ 2: ّاحذ:)یب سِن استبد اس ّاحذ( تؼذاد

 2-4دّضٌجَ  سبػت پبسخگْیی ثَ سْاالت فزاگیز:

 جلسَ( 77) 95-96اّل ًیوسبل سهبى ارائَ درص: 

 خبًن صبدلی  هذرص:

 ًذارد درص ّ پیص ًیبس:

 

 ُذف کلی درص :

آضٌبیی داًطجْیبى ثب هفبُین، اصغالحبت جبهؼَ ضٌبسی ّ 

هسبئل اجتوبػی ّ ثزرسی اًْاع جْاهغ اًسبًی ّ ّیژگی 

 ُبی ایي جْاهغ در ایزاى.

 اُذاف کلی جلسبت: )جِت ُز جلسَ یک ُذف(

یف  -7 سی، تؼز ؼَ ضٌب تْای جبه ِْم ّ هح ثب هف ضٌبیی  آ

 جبهؼَ ضٌبسی

 آضٌبیی ثب للوزّ جبهؼَ ضٌبسی -2

 آضٌبیی ثب جبهؼَ ضٌبسی ّ سبیز ػلْم اجتوبػی -3

 آضٌبیی ثب جبهؼَ ضٌبسی تْصیفی ّ کبرثزدی -4

 آضٌبیی ثب هکبتت جبهؼَ ضٌبسی -5

 آضٌبیی ثب رّضِبی تحمیك ّ جبهؼَ ضٌبسی -6

پژُّص  -7 لی در  ظبت اخال حذّدیتِب، هالح ثب ه ضٌبیی  آ

 ُبی اجتوبػی

 ضخصیت آضٌبیی ثب پزّرش اجتوبػی ّ -8

 آضٌبیی ثب اًْاع گزٍّ ُبی اجتوبػی -9

 آضٌبیی ثب هفِْم فزٌُگ -71

 آضٌبیی ثب هفِْم آسیت اجتوبػی خْدکطی -77

 آضٌبیی ثب هفِْم آسیت اجتوبػی سْءهصزف هْاد -72

 آضٌبیی ثب جبهؼَ ضٌبسی پشضکی -73

 آضٌبیی ثب جبهؼَ ضٌبسی رّستبیی -74

 آضٌبیی ثب جبهؼَ ضٌبسی ضِزی -75

 ضٌبختیب پذیذٍ ُبی جوؼیت ثآضٌبیی  -76

 آضٌبیی ثب اًْاع هِبجزت -77
 

 جلسَ اّل:

آضٌبیی ثب هفِْم ّ هحتْای جبهؼَ ضٌبسی، تؼزیف ُذف کلی: 

 .جبهؼَ ضٌبسی

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 جبهؼَ ضٌبسی را تؼزیف کٌذ. -7

 هسبیل ّ هفبُین اجتوبػی را تؼزیف کٌذ. -2



 ًیبس ّ ًمص آى در جبهؼَ را تؼزیف کٌذ. -3

 دّم:جلسَ 

 .ثب للوزّ جبهؼَ ضٌبسیُذف کلی: آضٌبیی 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 للوزّ جبهؼَ ضٌبسی را ًبم ثجزد. -7

 ػلل رفتبرُب، رّاثظ ّ ًیبسُب را تجییي کٌذ. -2

 ثیوبریِبی جبهؼَ را تطزیح کٌذ. -3

 جلسَ سْم:

جبهؼَ ضٌبسی ّ سبیز ػلْم اُذاف کلی: آضٌبیی ثب 

 .اجتوبػی

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

ارتجبط جبهؼَ ضٌبسی ثب سبیز ػلْم اجتوبػی را تجییي  -7

 کٌذ.

 پیچیذگی هْضْع جبهؼَ ضٌبسی را تؼزیف کٌذ. -2

 ضزّرت هغبلؼَ جبهؼَ ضٌبسی را ثیبى کٌذ. -3

  جلسَ چِبرم:

 جبهؼَ ضٌبسی تْصیفی ّ کبرثزدی.ُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ: اُذاف ّیژٍ: داًطجْ

 جبهؼَ ضٌبسی تْصیفی را تؼزیف کٌذ. -7

 جبهؼَ ضٌبسی کبرثزدی را تؼزیف کٌذ. -2
 پٌجن: َجلس

 هکبتت جبهؼَ ضٌبسی.ُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 هکبتت جبهؼَ ضٌبسی را ًبم ثجزد. -7

 هکتت سبختبرگزایی را تؼزیف کٌذ. -2

 کبرکزدگزایی را تؼزیف کٌذ.هکتت  -3

 دیذگبٍ ُبی ًْیي جبهؼَ ضٌبسی را ًبم ثجزد. -4

 ن:ضطجلسَ 

 .رّضِبی تحمیك در جبهؼَ ضٌبسیُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 رّضِبی تحمیك در جبهؼَ ضٌبسی را ثیبى ًوب یذ. -7

 تحمیك تجزثی را تؼزیف کٌذ. -2

 تؼزیف کٌذ.تحمیك کیفی را  -3

 تحمیك کبرثزدی را تؼزیف کٌذ. -4

 

 ن:فتجلسَ ُ

هحددذّدیتِب، هالحظددبت اخاللددی در ُددذف کلددی: آضددٌبیی ثددب 

 .پژُّطِبی اجتوبػی

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 هحذّدیت ُبی پژُّص ُبی اجتوبػی را ًبم ثجزد. -7

 هالحظبت اخاللی پژُّطِبی اجتوبػی را ًبم ثجزد. -2

 ن:ُطتجلسَ 



 .پزّرش اجتوبػی ّ ضخصیتُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 را تؼزیف کٌذ.ضخصیت  -7

 را تؼزیف کٌذ. اجتوبػی ضذى -2

 جبهؼَ پذیزی را تؼزیف کٌذ. -3

 هزاحل اجتوبػی ضذى را ًبم ثجزد. -4

 :جلسَ ًِن

 .اًْاع گزٍّ ُبی اجتوبػیُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:اُذاف 

 گزٍّ اجتوبػی را تؼزیف کٌذ. -7

 اًْاع گزٍّ ُبی اجتوبػی را ًبم ثجزد. -2
 :ُنجلسَ د

 .هفِْم فزٌُگُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 فزٌُگ را تؼزیف کٌذ. -7

 پیذایص ّ اًتطبر فزٌُگ را ثیبى ًوبیذ. -2

 فزٌُگی را تؼزیف کٌذ.پیطزفت  -3

 لذرت تفکز ّ ادراک را تؼزیف کٌذ. -4

 ارسش ُب ّ ٌُجبرُب را تؼزیف کٌذ. -5

 تخزیت فزٌُگی را تؼزیف کٌذ. -6
 جلسَ یبسدُن:

 .هفِْم آسیت اجتوبػی خْدکطیُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 آسیت ُبی اجتوبػی را تؼزیف کٌذ. -7

 ُبی اجتوبػی را ًبم ثجزد. اًْاع آسیت -2

 خْدکطی را تؼزیف کٌذ. -3

 اًْاع خْدکطی را ًبم ثجزد. -4
 :جلسَ دّاسدُن

 .هفِْم آسیت اجتوبػی سْءهصزف هْادُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 سْءهصزف هْاد را تؼزیف کٌذ. -7

 .اًْاع هْاد هخذر را ًبم ثجزد -2

 تؼزیف کٌذ. هْاد هخذر سٌتی را -3

 هْاد هخذر صٌؼتی را تؼزیف کٌذ. -4
 سیشدُن:جلسَ 

 .جبهؼَ ضٌبسی پشضکیُذف کلی: آضٌبیی ثب 

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 جبهؼَ ضٌبسی پشضکی را تؼزیف کٌذ. -7

 ثیوبری ُبی ّاثستَ ثَ ضغل را ًبم ثجزد. -2

 :جلسَ چِبردُن

 .رّستبییجبهؼَ ضٌبسی آضٌبیی ثب  ُذف کلی:



 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 جبهؼَ ضٌبسی رّستبیی را تؼزیف کٌذ. -7

 حزکبت هکبًی را ًبم ثجزد. -2

 حزکبت سهبًی را ًبم ثجزد. -3

 هطکالت جْاهغ رّستبیی را ًبم ثجزد. -4

 :جلسَ پبًشدُن

 .جبهؼَ ضٌبسی ضِزیثب ُذف کلی: آضٌبیی 

 لبدر ثبضذ:اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ 

 جبهؼَ ضٌبسی ضِزی را تؼزیف کٌذ. -7

 پیذایص ضِزُب را ثیبى ًوبیذ. -2

 هطکالت جْاهغ ضِزی را ثیبى ًوبیذ. -3
 :ضبًشدُن جلسَ

 .پذیذٍ ُبی جوؼیت ضٌبختیآضٌبیی ثب  ُذف کلی:

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 جوؼیت ضٌبسی را تؼزیف کٌذ. -7

 ًبم ثجزد.ًظزیَ ُبی جوؼیت ضٌبسی را  -2

 هشایب ّ هضزات جوؼیت سیبد یب کن را ًبم ثجزد. -3

 حزکبت هکبًی ّ سهبًی جوؼیت را ًبم ثجزد. -4
 :ُفذُن جلسَ

 .ثب اًْاع هِبجزتآضٌبیی  ُذف کلی:

 اُذاف ّیژٍ: داًطجْ در پبیبى جلسَ لبدر ثبضذ:

 هِبجزت را تؼزیف کٌذ. -7

 اًْاع هِبجزت را ًبم ثجزد. -2

 کٌذ.هِبجزت ثَ داخل را تؼزیف  -3

 هِبجزت ثَ خبرج را تؼزیف کٌذ. -4

 

 منابع:

ثز  -7 هَ ای  ؼَ )همذ ًبتْهی جبه هزس، آ پْر، فزا یغ  رف

 جبهؼَ ضٌبسی کبرثزدی(

 ًیک گِز، ػجذالحسیي، هجبًی جبهؼَ ضٌبسی. -2

 ، هجبًی جبهؼَ ضٌبسی.دزهک گالًگ لی آلف -3

 اسکیب، هصغفی، دیذگبٍ ُبی ًْیي جبهؼَ ضٌبسی. -4

 اجتوبػی.فزجبد، دمحمحسیي، آسیت ُبی  -5

 ّثْق، هٌصْر، جبهؼَ ضٌبسی رّستبیی. -6

 روظ تدریص: 

 ثحث ّ کبرگزُّی -پزسص ّ پبسخ -سخٌزاًی

 وضایل آموزشی:

ضی) وک آهْس سبیل ک ستفبدٍ اس ّ ثزدا ٌت -ّایت   -پبّرپْی

 دیتب پزّژکتْر(
 سٌجص ّ ارسضیبثی

 سبػت تبریخسِن اس  رّش آسهْى



 ًوزٍ کل
)ثز حست 

 درصذ(

 - %5 کتجی کْئیش
دلیمَ اّل 5

 کالص

آسهْى 

 تزمهیبى 
 کتجی

تکزار در 

 پبیبى تزم
77/8/95 

دلیمَ 21

-72اّل کالص

 یکطٌج71َ

آسهْى 

پبیبى 

 تزم

 22/71/95 %91 کتجی
31/72-

31/71 

حضْر 

فؼبل در 

 کالص

 حضْر ّ غیبة

ارائَ کبر 

 کالسی

ضزکت در 

 ثحثِبی کالص

5%   

 

 همزرات کالص ّ اًتظبرات اس داًطجْ:

ثَ هٌبثغ ّ کتت پیطٌِبدی، لجل اس ُز جلسَ ثب تْجَ  -7

 درثبرٍ هحتْای درص هغبلؼَ داضتَ ثبضذ.

اعالػبت ثذست آهذٍ اس کالص را ثب هغبلؼبت کتبثخبًَ  -2

 ای خْد تکویل ًوبیذ.

 حضْر هزتت ّ ًظن در کالص، ضزکت در ثحث ُبی گزُّی -3

        

آقای ًبم ّ اهضبی هذیز گزٍّ:    شکوه صادقیًبم ّ اهضبی هذرص: 

 آقای صبورداًطکذٍ: EDOبم ّ اهضبی هسئْلً   توحیدنیا

تبریخ تحْیل:                          تبریخ ارسبل:                                   

 تبریخ ارسبل :

 



 

  جامعو شناضیجدول زمانبندی درش 

-69تحصیلی  اولنیمطال  2-4شنبو دوروز و ضاعت جلطو: 

69 

 هذرص ُز جلسَ هْضْع تبریخ جلسَ
7 

 هفِْم ّ تؼزیف، جبهؼَ ضٌبسی. 22/6/95
ضکٍْ 

 صبدلی

2 
29/6/95 

ُب،  لل رفتبر سی، ػ ؼَ ضٌب وزّ جبه لل

 ًیبسُب-اجتوبػی -رّاثظ
ضکٍْ 

 صبدلی

3 
5/7/95 

لْم  سبیز ػ سی ّ  ؼَ ضٌب جبط جبه ارت

 اًسبًی
ضکٍْ 

 صبدلی

4 
72/7/95 

صیفی سی تْ ؼَ ضٌب سی -جبه ؼَ ضٌب جبه

 کبرثزدی
ضکٍْ 

 صبدلی

5 
79/7/95 

-هکبتدددت هختلدددف جبهؼدددَ ضٌبسدددی

کددٌص  -کددبرکزدگزایی -سددبختبرگزایی

 هتمبثل

ضکٍْ 

 صبدلی

6 
26/7/95 

 -رّش ُددبی تحمیددك در جبهؼددَ ضٌبسددی

 تحمیمبت کوی ّ کیفی
ضکٍْ 

 صبدلی

7 
3/8/95 

هحدددذدّیتِب ّ هالحظدددبت اخاللدددی در 

 پژُّطِبی اجتوبػی
ضکٍْ 

 صبدلی

8 
71/8/95 

هزاحددل  -ضخصددیت -پددزّرش اجتوددبػی

ضذى وبػی  پذیزی -اجت ؼَ  وبػی -جبه اجت

 ضذى

ضکٍْ 

 صبدلی

9 
77/8/95 

گزٍّ ُبی فزدی ّ  -گزٍّ ُبی اجتوبػی

هیدبى  –غیزفزدی ّ گزٍّ ُدبی هزجدغ 

 تزم

ضکٍْ 

 صبدلی

71 
24/8/95 

پیطزفت  -هزاحل فزٌُگی -هفِْم فزٌُگ

ٌگ ٌگ-فزُ یت فزُ کز-تخز ُب ّ -تف ارسش 

 ٌُجبرُب

ضکٍْ 

 صبدلی

77 
7/9/95 

وبػی ُبی اجت سیت  طی -آ ًْاع  -خْدک ا

 خْدکطی
ضکٍْ 

 صبدلی

72 
8/9/95 

هْاد صزف  سٌتی -سْء ه خذر   -هْاد ه

 هْاد هخذر صٌؼتی
ضکٍْ 

 صبدلی

73 
75/9/95 

ثیوبریِبی ضغلی  -جبهؼَ ضٌبسی پشضکی

 در رّستبُب ّ ضِزُب
ضکٍْ 

 صبدلی

74 
22/9/95 

ستبیی سی رّ ؼَ ضٌب کبًی  -جبه کبت ه حز

هبًی  ستبُبّ س ستب  -رّ ِبجزت در رّ ه

 ّ تسِیالت ّ هطکالت جْاهغ رّستبیی

ضکٍْ 

 صبدلی

75 
29/9/95 

ضِزی سی  ؼَ ضٌب ضِزُب -جبه یذایص   -پ

 هسبیل جْاهغ ضِزی -تمسین کبر
ضکٍْ 

 صبدلی

76 
6/71/95 

ُب یَ  ضٌبختی -ًظز یت  کبت  -جوؼ حز

هشایددب ّ  -سهددبًی ّ هکددبًی جوؼیددت

 هضزات جوؼیت کن یب سیبد

ضکٍْ 

 صبدلی

77 
73/71/95 

ِبجزت ًْاع آى -ه خل  -ا ثَ دا ِبجزت  ه

 ّ هِبجزت ثَ خبرج
ضکٍْ 

 صبدلی

 
 

 


