
 تعوِ تؼالی

 داًؽگاُ ػلَم پسؼکی کرهاًؽاُ

 داًؽکذُ پرظتاری ٍ هاهایی 

 5991-99ًین ظال دٍم  طرح درض

 هاهایی  پیَظتِترم دٍم داًؽجَیاى کارؼٌاظی  هخاطثاى: ًؽاًِ ؼٌاظی ٍ هعایٌات فیسیکی: ػٌَاى درض

 80-82ؼٌثِ چْار ظاػت پاظخگَیی تِ ظَاالت فراگیر:                                  ظاعت 88، هعادل ٍاحذ ًظری  یک: تؼذادٍاحذ

  کثَدی تیصىدکتر  هذرض: 8:00-80ؼٌثِ  چْارترم،  8-8ّفتِ  زهاى ارائِ درض:

                              درٍض پایِ هاهایی درض )درٍض( پیػ ًیاز:

 

  ی دٍرُ:ّذف کلّ

 
 ؼرح حال ٍ چگًَگی اًجام هؼایٌات فیسیکی اصَل هؼایٌِ تالیٌی ٍ گرفتيداًؽجَ تا کاهل آؼٌایی 

           

 )جْت ّر جلعِ یک ّذف( :ی جلعاتاّذاف کلّ

 رٍغ ّای تؽخیص تیواری ّا، طرز ترخَرد تا تیوار، ٍ ؼرٍع هصاحثِ آؼٌایی داًؽجَ تا -5

 ًجام هعایٌات فیسیکیآهادُ کردى تیوار ترای هعایٌِ، لَازم هَرد ًیاز، ٍ ًحَُ اآؼٌایی داًؽجَ تا هراحل هختلف  -2

 ظر ٍ گردى، چؽنًاخي، پَظت، هَ، رٍغ هعایٌِ آؼٌایی داًؽجَ تا  -3

 گَغ، تیٌی، ظیٌَض ّا، غذد داخلی رٍغ هعایٌِآؼٌایی داًؽجَ تا  -4

 رٍغ هعایٌِ ریِآؼٌایی داًؽجَ تا  -5

 رٍغ هعایٌِ قلةآؼٌایی داًؽجَ تا  -6

 اُ ّای ادراری تٌاظلیرٍغ هعایٌِ ؼکن، ٍ دظتگآؼٌایی داًؽجَ تا  -7

 رٍغ هعایٌِ اًذام ّا ٍ ظتَى فقرات، اعصاب ٍ رٍاىآؼٌایی داًؽجَ تا  -8

 آزهَى پایاى ترم -9

 

 

 

 

 

 

 



 ی ّر جلعِ:اّذاف ٍیصُ رفتاری تِ تفکیک اّذاف کلّ

 آؼٌایی داًؽجَ تا رٍغ ّای تؽخیص تیواری ّا، طرز ترخَرد تا تیوار، ٍ ؼرٍع هصاحثِ :جلعِ اٍل کلّیّذف 

  اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ اٍل:

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 ًوایذ. اصَل هصاحثِ تا تیوار در تخػ را -5

 تؽریح ًوایذ.را  ًکات الزم در گرفتي ؼرح حال -2

 .تیاى ًوایذدر ترخَرد تا تیوار را  ضرٍریٍیصگی ّای  -9

 رٍغ ّای ؼایغ تؽخیص تیواری را ًام تثرد. -4

 

ًؽجَ تا هراحل هختلف آهادُ کردى تیوار ترای هؼایٌِ، لَازم هَرد ًیاز، ٍ ًحَُ اًجام هؼایٌات آؼٌایی دا :جلعِ دٍم کلّیّذف 

 فیسیکی
  :دٍماّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 رٍغ گرفتي ػالین حیاتی را تیاى کٌذ. .5

 تَضیح دّذ.را  هراحل هختلف آهادُ کردى تیوار ترای هؼایٌِ .2

 را ؼرح دّذ. لَازم هَرد ًیاز .9

 را تَضیح دّذ. ًحَُ اًجام هؼایٌات فیسیکی .4

 ظر ٍ گردى، چؽنًاخي، داًؽجَ تا رٍغ هؼایٌِ پَظت، هَ،  آؼٌایی :جلعِ ظَم کلّیّذف 

 :اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ ظَم

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 دّذ. ؼرحرا هراحل هؼایٌِ پَظت، هَ، ٍ ًاخي  .5

 .رٍی ػکط تؽخیص دّذضایؼات ؼایغ هَ ٍ ًاخي را از  .2

 .تَضیح دّذ ًحَُ هؼایٌِ ظرٍ گردى، ٍ چؽن را .9

 رٍغ هؼایٌِ گَغ، تیٌی، ظیٌَض ّا، غذد داخلی آؼٌایی داًؽجَ تا :جلعِ چْارم کلّیّذف 

  :اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ چْارم

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 دّذ. ؼرحرا  غذد داخلیٍ گَغ، تیٌی، ظیٌَض ّا، هراحل هؼایٌِ  .5

 .، تیٌی، ٍ ظیٌَض ّا را ًام تثردگَغهؽکالت ؼایغ  .2

 را تَضیح دّذ.تا افتالوَظکَج  چؽن  ًحَُ هؼایٌِ تِاّویت ٍ  .9

 هؼایٌِ هیذاى تیٌایی را تَضیح دّذ.اّویت ٍ ًحَُ  .4

 تیرٍییذ ٍ غذد لٌفاٍی را ؼرح دّذ.هؼایٌِ اّویت ٍ ًحَُ  .1



 

 ِتا رٍغ هؼایٌِ ریآؼٌایی داًؽجَ  :جلعِ پٌجن کلّیّذف 

  :اّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ پٌجن

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 ًقاط هرجغ قفعِ ظیٌِ را از رٍی ػکط ؼٌاظایی ًوایذ. .5

 تا یکذیگر هقایعِ کٌذ.صذای ؼٌیذُ ؼذُ در ظوغ ریِ ظالن ٍ ًاظالن را  .2

 را ؼرح دّذ. ترتیة صحیح ظوغ قفعِ ظیٌِ .9

 قلة رٍغ هؼایٌِآؼٌایی داًؽجَ تا  :نؼؽجلعِ  کلّیّذف 

  :ناّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ ؼؽ

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 .تَضیح دّذرا  ًحَُ هؼایٌِ ؼریاى ّای هحیطی تیوار -5

 هراحل هؼایٌِ قلة ٍ ػرٍق را تَضیح دّذ. -2

 اّویت ٍ ًحَُ هؼایٌِ ٍریذ شٍگَالر را تَضیح دّذ. -9

 را تا هَارد غیر طثیؼی هقایعِ ًوایذ.صذای ًاؼی از ضرتاى قلة طثیؼی  -4

 ؼکن، ٍ دظتگاُ ّای ادراری تٌاظلیآؼٌایی داًؽجَ تا  :ّفتنجلعِ  کلّیّذف 

  :نّفتاّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 .احؽای داخل ؼکن را ًام تثرداػضا ٍ  -5

 تیاى ًوایذ. تقعیوات ؼکن جْت هؼایٌِ را از رٍی ػکط -2

 َُ ظوغ ؼکن را تَضیح دّذ.اّویت ٍ ًح -9

 صذاّای طثیؼی دق ؼکن را ؼرح دّذ. -4

 .را ؼرح دّذ رٍغ لوط احؽای ؼکوی -1

 تا رٍغ هؼایٌِ اًذام ّا ٍ ظتَى فقرات، اػصاب ٍ رٍاىآؼٌایی داًؽجَ  :ّؽتنجلعِ  کلّیّذف 

  :نّؽتاّذاف ٍیصُ رفتاری جلعِ 

 :در پایاى داًؽجَ قادر تاؼذ
 ؼرح دّذ. ضالًی راهراحل هؼایٌِ ظیعتن اظکلتی ػ -5

 ػالین التْاب هفصل را ًام تثرد. -2

 تَضیح دّذ. هؼایٌِ ظطح َّؼیاری تیوار را -9

 هؼایٌِ رفلکط ّای تیوار را تَضیح دّذ. -4

 درجِ تٌذی رفلکط ّای تیوار را تَضیح دّذ. -1

  آزهَى پایاى ترم: ًْنجلعِ  کلّیّذف 



   هٌاتغ:

 
ّای هرتثط تا هَضَع درض، پاظخ تِ پرظػ ّای هطرح ؼذُ در  Caseارائِ ، ترًاهِ ریسی ؼذُ ظخٌراًی رٍغ تذریط:

 ارایِ کٌفراًط تَظط داًؽجَیاىکالض، 

 

 ٍایت ترد، ٍیذئَ پرٍشکتَر رظاًِ ّای کوک آهَزؼی :

 ظٌجػ ٍ ارزؼیاتی

 ظاػت تاریخ ًورُ هَىزرٍغ آ آزهَى
هؽارکت در هثاحث 

 کالظی
ؼرکت فؼال در  -حضَر در کالض

 درظیهثاحث 
 8: 00-50 ل تذریطدر طَ 4

 --- ْنًجلعِ  59 کتثی آزهَى پایاى ترم

 

 هقررات درض ٍ اًتظارات از داًؽجَ:

 
 

 

 

 

 

 



 جذٍل زهاًثٌذی درض

 جلعِ 8تِ هذت  8 :00-50ؼٌثِ  چْار :رٍز ٍ ظاػت جلعات تؽکیل کالض

 کثَدی تیصىهذرض: دکتر 
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2 
 هراحل هختلف آهادٍ کردى تیوار ترای هعایٌَ، لوازمتا آشٌایی داًشجو 

 هورد ًیاز، و ًحوٍ اًجام هعایٌات فیسیکی

 داًشجو تا روش هعایٌَ پوست، هو، ًاخي، سر و گردى، چشنآشٌایی  9

 آشٌایی داًشجو تا روش هعایٌَ گوش، تیٌی، سیٌوش ُا، غذد داخلی 4

 روش هعایٌَ ریَداًشجو تا آشٌایی  1

 روش هعایٌَ قلةآشٌایی داًشجو تا  9

شکن، و دستگاٍ ُای دستگاٍ ُای روش هعایٌَ  ًشجو تاآشٌایی دا 7

 ادراری تٌاسلی

روش هعایٌَ اًذام ُا و ستوى فقرات، اعصاب و  آشٌایی داًشجو تا 8

 رواى

 آزهوى پایاى ترم 9



 چک لیعت ارزؼیاتی طرح درض

 8395-96تحصیلی: دٍمظال  ًین           کثَدی تیصىدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی هذرض: 

 ًؽاًِ ؼٌاظی ٍ هعایٌات فیسیکیًام درض:                       تاریخ تررظی :

 

ًورُ کعة  هَضَع ردیف

 ؼذُ

ًورُ چک 

 لیعت

 5   هؽخص تَدى ػٌَاى درض 5

 5  هؽخص تَدى هخاطثاى 2

 2  هؽخص تَدى تؼذاد ٍاحذ 9

 5  هؽخص تَدى زهاى ارائِ درض 4

 5  هؽخص تَدى ًام هذرض 1

 5  َدى  درض پیػ ًیازهؽخص ت 9

 1  دٍرُ کلّیهؽخص تَدى ّذف  7

 4  جلعات )ّر جلعِ یک ّذف ( کلّیهؽخص تَدى اّذاف  8

 9  ّر جلعِ کلّیهؽخص تَدى اّذاف ٍیصُ رفتاری تِ تفکیک اّذاف  9

 4  رػایت تؼذاد جلعات تا تَجِ تِ هیساى ٍاحذ 50

 4  هؽخص تَدى هٌاتغ هَرد اظتفادُ 55

 4  تَدى رٍغ تذریطهؽخص  52

 4  هؽخص تَدى رظاًِ ّای کوک آهَزؼی 59

 4  اًجام کَئیسترای ارزؼیاتی داًؽجَیاى  54

 4  اًجام آزهَى هیاى دٍرُ ترای ارزؼیاتی داًؽجَیاى 51

 4  اًجام آزهَى پایاى ترم ترای  ارزؼیاتی داًؽجَیاى 59

 10 جوغ ًورُ

  ًورُ ًْایی


