
 دانطکده

 ترهی قالب نگارش طرح درس

 پشػتبسیداًـدَیبى  هخبعجبى:             عوَهیآًبتَهی عٌَاى دسع :  

  آصاد :پبػخگَیی ثِ ػَاالت فشاگیش         عولی 5/0 تئَسی ٍاحذ 5/1:ٍاحذتعذاد

    96-95 دٍم ًیوؼبل - سٍص دٍؿٌجِ عولی ، 12-10، ًظشی چْبسؿٌجِسٍص )صهبى اسائِ دسع: 

 ًذاسد دسع پیؾ ًیبص:      دوتش ػتبسُ خَاًوشدی هذسع:          

هدبٍست اعضبی ثذى ًؼجت  هَلعیت  ٍ، آؿٌبیی داًـدَیبى ثب دػتگبُ ّبی ثذى  :ورههدف کلی د

 ًىبت آًبتَهی ثبلیٌیآؿٌبیی ثب ، ثِ یىذیگش 

 

  ثِ دسع آًبتَهیاصغالحبت  هشثَط ٍ آؿٌبیی ثب ٍضعیت آًبتَهیه ، همذهِ  :جلسه اول هدف کلی

اصغالحبت آًبتَهی ٍ ًحَُ هغبلعِ آًبتَهی ثهِ دٍ سٍؽ ًبحیهِ    آؿٌبیی ثب  :جلسه اول اهداف ویژه

 ای ٍ ػیؼتویه

 :در پایاى دانطجو قادر باضد

 % تعشیف اصغالحبت آًبتَهی سا ثیبى ًوبیذ.80ه پغ اص پبیبى والم حذالل 

 ه اصَل ولی هغبلعِ دسع آًبتَهی سا تَضیح دّذ.

 وبسثشد ٍ اّویت دسع آًبتَهی سا دسن ًوبیذه 

  و تحتانی آؿٌبیی داًـدَیبى ثب اػتخَاًْبی اًذام فَلبًی هدف کلی جلسه دوم :

 دوم :  اهداف ویژه جلسه

 ثشسػی اًَاع اػتخَاًْب)دساص، وَتبُ ٍ پْي( _

َاى ثبصٍ، آؿٌبئی ثب اػتخَاى ثٌذی اًذام فَلبًی ؿبهل ووشثٌذ ؿبًِ ای )وتف ٍ تشلَُ(، اػتخ_ 

اػتخَاى ّبی ػبعذ)سادیَع ٍ اٍلٌب(، اػتخَاًْبی هچ دػت)وبسپَع(، وف دػت)هتب وبسپَع(، ٍ 

 ثٌذّبی اًگـتبى



 آؿٌبیی ثب اػتخَاى ثٌذی اًذام تحتبًی ؿبهل:_

 اػتخَاًْبی ساى)فوَس( _

 وـىه _

 ػبق پب)تیجیب ٍ فیجَال(، اػتخَاًْبی هچ پب)تبسػَع(، پٌح اػتخَاى وف پب _

 تبسػَع( ٍ ثٌذّبی اًگـتبى)هتب 

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ه اًَاع دػتِ ثٌذی اػتخَاًْبی ثذى سا تَضیح دّذ.

 % خغب ًبم ثجشد.20ه اػتخَاًْبی اًذام فَلبًی سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20ه اػتخَاًْبی هچ دػت سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20ه اػتخَاًْبی ًبحیِ دػت سا تب 

 سا تعشیف وٌذ. ه ووشثٌذ ؿبًِ ای

 % خغب تَضیح دّذ30ه ولیبت سیخت ؿٌبػی اػتخَاًْبی اًذام فَلبًی سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20ه اػتخَاًْبی اًذام تحتبًی سا تب  

 % خغب ًبم ثجشد.20ه اػتخَاًْبی هچ پب سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.30ه ولیبت ؿىل ظبّشی اػتخَاًْبی اًذام تحتبًی سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.30ًْبی اًذام تحتبًی سا تب ه ظبّش اػتخَا

  لگي  آؿٌبیی داًـدَیبى ثب اػتخَاًْبی  ًبحیِ لفؼِ ػیٌِ ٍ : سوم هدف کلی جلسه 

 :  سوم اهداف ویژه جلسه 

 5هْشُ ًبحیِ ػیٌِ ای،  12هْشُ ًبحیِ گشدى،  5آؿٌبئی ثب اػتخَاًْبی ػتَى هْشُ ای ؿبهل: _

 هْشُ ًبحیِ ووشی

 اػتخَاى ّبی لفؼِ ػیٌِ ؿبهل: خٌبغ ٍ دًذُ ّبآؿٌبئی ثب  _

 آؿٌبیی ثب اػتخَاى ثٌذی لگي ؿبهل اػتخَاى ّبی: ّیپ ،  ػبوشٍم ، وَوؼیىغ_



 

 در پایاى دانطجو قادر باضد: 

 ه تشتیت ٍ تعذاد اػتخَاًْبی ًَاحی هختلف ػتَى هْشُ ّب سا ًبم ثجشد.

 .% خغب ًبهگزاسی وٌذ10ه ثخـْبی هختلف یه هْشُ سا تب 

 ه اػتخَاًْبی لفؼِ ػیٌِ سا ًبم ثجشد.

 ه ثخـْبی هختلف اػتخَاى خٌبغ سا ًبهگزاسی وٌذ.

 ه ثخـْبی هختلف اػتخَاًْبی  دًذُ ّب سا ًبهگزاسی وٌذ.

 % خغب ًبم ثجشد.10اػتخَاًْبی لگي سا تب  ه 

خغب  %20عشص لشاس گیشی اػتخَاًْبی لگي دس وٌبس ّوذیگش ٍ تـىیل اػتخَاى ثٌذی لگي سا تب _

 دّذ. تَضیح

 خودوِ آؿٌبیی داًـدَیبى ثب اػتخَاًْبی : چهارم هدف کلی جلسه 

ثشسػی اػىلت ػش ٍ صَست ؿبهل اػتخَاى پیـبًی، اتوَئیذ، اهداف ویژه جلسه چهارم : 

اػفٌَئیذ،آّیبًِ، پغ ػشی، گیدگبّی، فه فَلبًی ٍ فه تحتبًی، اػتخَاى ثیٌی، گًَِ، 

 ی ثیٌیاؿىی،اػتخَاى وبم، ؿبخه تحتبً

 ثشسػی ًوبّبی خودوِ ٍ ثشسػی فضبّبی وشاًیبل _

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 % خغب ًبم ثجشد.10اػتخَاًْبی ثخـْبی هختلف خودوِ سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.10ه اػتخَاًْبی ًبحیِ صَست سا تب 

 ه اػتخَاًْبی ًَاحی ػش ٍ صَست سا اص سٍی ؿىل ًبهگزاسی وٌذ.

 % خغب تَصیف وٌذ.30ی هختلف تب ه خودوِ سا اص ًوبّب

 .ه فضبّبی وشاًیبل سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد

 



 ٍ لگي آؿٌبیی داًـدَیبى ثب عضالت اًذام  فَلبًی ٍ تحتبًی : پنجن هدف کلی جلسه

 :  پنجن اهداف ویژه جلسه 

 عضالت اًذام فَلبًی ؿبهل گشٍُ ّبی صیش ّؼتٌذ:ثشسػی آًبتَهیه 

 ثِ ػتَى هْشُ ای هتصل هی وٌٌذ عضالتی وِ اًذام فَلبًی سا_

 عضالتی وِ اًذام فَلبًی سا ثِ خذاس لفؼِ ػیٌِ هتصل هی وٌٌذ _

 ٍ ثبصٍ عضالت ًبحیِ وتف_

 عضالت ػبعذ ٍ وف دػت_

 گشٍُ صیش هغبلعِ وشد: 4عضالت اًذام تحتبًی سا هی تَاى دس 

 عضالت ًبحیِ لگي خبصشُ ) ایلیَپؼَاع(_

 عضالت ًبحیِ  وفل ٍ ساى_

 ت  ًبحیِ ػبق ٍ حفشُ پَپلیتِ آلعضال_

 عضالت ًبحیِ  وف پب _

 آؿٌبیی ثب عضالت دیبفشاگن لگٌی ٍ هیبى دٍساُ -

 

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 % خغب ًبم ثجشد.20ه عضالتی وِ اًذام فَلبًی سا ثِ ػتَى هْشُ ای هتصل هی وٌٌذ سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20ی وٌٌذ سا تب ه عضالتی وِ اًذام فَلبًی سا ثِ خذاس لفؼِ ػیٌِ هتصل ه

 سا ًبم ثجشد.ٍ ثبصٍ  ه عضالت ًبحیِ وتف 

 ه عضالت ًبحیِ ػبعذ ٍ وف دػت سا ًبم ثجشد.

 ه عولىشد عضالت هْن اًذام فَلبًی وِ هتصل ثِ ػتَى هْشُ ّب ّؼتٌذ.

ب % خغه 30ه عولىشد عضالت هْن اًذام فَلبًی وِ آًشا ثِ خذاس لفؼِ ػهیٌِ هتصهل ههی وٌهذ سا تهب      

 تَضیح دّذ.



 % خغب ثیبى وٌذ.20سا تب ٍ ثبصٍ  ه هحل اهتذاد اًتْبی عضالت ًبحیِ وتف 

 % خغب ًبم ثجشد.20ه هحل اهتذاد اًتْبی عضالت ًبحیِ ػبعذٍ وف دػت سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20سا تب ٍ ساى  ه عضالت ًبحیِ لگي خبصشُ 

 بم ثجشد.% خغب 30ًه عضالت ًبحیِ ػبق ٍ حفشُ پَپلیتِ آل سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.30ه عضالت ًبحیِ وف پب سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.30ه هحل اهتذاد اًتْبی اتصبل عضالت وف ٍ ساى سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.40ه هحل اهتذاد اًتْبی اتصبل عضالت ػبق ٍ حفشُ پَپلیتِ آل سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20ه عضالت ًبحیِ دیبفشاگن لگٌی سا تب  -

 % خغب ًبم ثجشد.30الت هیبى دٍساُ سا تب ه عض

 

 آؿٌبیی داًـدَیبى ثب عضالت ًبحیِ تٌِ ٍ ػش ٍ گشدى : ضطن هدف کلی جلسه 

آؿٌبیی ثب عضالت تٌِ ؿبهل: عضالت ثیي دًذُ ای، عضلِ دیهبفشاگن ٍ   اهداف ویژه جلسه  ضطن :

 عضالت خذاس ؿىن

 الت گشدىعضالت ػش ٍ گشدى ؿبهل عضالت حبلت دٌّذُ صَست ٍ عض _

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 % خغب ًبم ثجشد.20ه عضالت ًبحیِ تٌِ سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.10ه ٍضعیت اتصبالت عضالت ثیي دًذُ ای سا تب 

 % خغب تَضیح ثذّذ.20ه اتصبالت عضلِ دیبفشاگن سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20ه عضالت خذاس ؿىن سا ثِ تشتیت اص خبسج ثذاخل تب 

 % خغب ًبم ثجشد.30ت ًبحیِ گشدى سا تب ه عضال

 % خغب ًبم ثجشد.40ه عضالت ًبحیِ صَست )حبلت دٌّذُ ّبی صَست( سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.40ه ٍضعیت اتصبالت )اثتذا ٍ اًتْبی( عضالت ًبحیِ گشدى سا تب 



 ًبتَهی هفبصل ثذىآثشسػی  هفتن :هدف کلی جلسه 

 : هفتناهداف ویژه جلسه  

تمؼین ثٌذی هفبصل ثش  -تمؼین ثٌذی هفبصل ثش اػبع داهٌِ حشوت -اًَاع هفبصل ثذى ثب آؿٌبیی-

ثشسػی اّویت  –صاًَ ثِ عٌَاى یىی اص هْوتشیي هفبصل ثذى  آؿٌبیی ثب هفصل -ػبختبس ثبفتیاػبع 

 ثبلیٌی هفبصل

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 شح دّذاًَاع هفبصل ثذى سا ثش اػبع ػبختبس ثبفتی ٍ داهٌِ حشوت ؿ -

 تغییشات آًبتَهیىی هفبصل ثب افضایؾ  ٍ اّویت ثبلیٌی آى سا ثیبى وٌذ -

 ػبختبس آًبتَهیىی هفصل صاًَ ٍ اّویت ثبلیٌی آى سا تَضیح دّذ. -

 اًَاع هفبصل ػیٌٍَیبل ٍ تمؼین ثٌذی آًْب ثش اػبع ؿىل هفصل سا ؿشح دّذ -

  آؿٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن للت ٍ عشٍقهطتن:هدف کلی جلسه 

 : هطتنداف ویژه جلسه  اه

 ثشسػی  خبیگبُ ٍ هَلعیت للت_

 فضبی هیبى ػیٌِ، تصَیش للت سٍی خذاس لفؼِ ػیٌِ، پَؿؾ ّبی للت، حفشُ ّبی داخلی للت _

 دػتگبُ ّذایتی للت، عشٍق ٍ اعصبة للت  _

ثشسػی ؿشیبى ّب ؿبهل: تٌِ سیَی، آئَست ؿبهل )آئهَست صهعَدی، لهَع آئهَست، ٍ ؿهبخِ ّهبی       _

 ذُ اص لَع آئَست(هٌـعت ؿ

 

 



 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 وٌذ. حی% خغب تـش10سا تب  ٌِیػ بىیه یه فضب

 % خغب تَضیح دّذ.10دس لفؼِ ػیٌِ تب  ساللت ٍ هدبٍسات ه هَلعیت 

 ه پَؿـْبی للت سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد.

 ه حفشُ ّبی داخلی للت سا اص سٍی ؿىل ثغَس وبهل ًبهگزاسی وٌذ.

 % خغب تشػین وٌذ.20بُ ّذایت للت سا تب ه هؼیش دػتگ

 % خغب ًبم ثجشد.20ه هؼیش ؿشیبى سیَی سا تب  % خغب ًبم ثجشد.20سا تب ٍ اعصبة للت  ه عشٍق

 % خغب ًبم ثجشد.10 آى سا تباًـعبثبت  ٍ هختلف آئَست یثخـْب ه

 

 آؿٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن گشدؽ خَى ٍ لٌفبٍی:   نهن هدف کلی جلسه 

 : نهنژه جلسه  اهداف وی

   ثشسػی  آئَست ؿبهل  آئَست ًضٍلی ٍ ؿبخِ ّبی هٌـعت ؿذُ اص آى_

ثشسػی ػیؼتن ٍسیذی ؿبهل ٍسیذّبی ػغحی ٍ عومی اًذام فَلبًی، اًذام تحتبًی، ٍسیذّبی تٌِ ٍ _

 ٍسیذّبی ًبحیِ ػش ٍ گشدى

 ثشسػی دػتگبُ لٌفبٍی ؿبهل:هدبسی لٌفبٍی، گشُ ّبی لٌفبٍی _

 ٍ عحبل یه تیوَعثشسػی آًبتَه _

  

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 % خغب ًبم ثجشد.10ه ؿبخِ ّبی هٌـعت اص آئَست ًضٍلی سا تب 

 % خغب ًبم ثجشد.20ه ؿبخِ ّبی ٍسیذی اصلی ثذى سا تب 

 تفبٍت ثیي دٍ ػیؼتن ٍسیذی وبٍا ٍ پَست  سا تَضیح دّذ . ه 



 بم ثجشد.% خغب 10ًه ثخـْبی هختلف دػتگبُ لٌفبٍی ثذى سا تب  

 % خغب تَضیح دّذ.20غذد لٌفبٍی سا تب عحبل ٍ   ه ػبختوبى

 % خغب تَضیح دّذ.10تیوَع سا تب  ٍ عولىشد  ه هحل لشاسگیشی

 دَیبى ثب ػیؼتن تٌفؼیًـآؿٌبیی دا:   دهن هدف کلی جلسه 

 : دهناهداف ویژه جلسه  

 ثشسػی ػیؼتن تٌفؼی ؿبهل ثیٌی )خبسخی ٍ حفشُ ثیٌی(_

 ثشسػی حٌدشُ ؿبهل غضشٍف ّبی حٌدشُ، عضالت ٍ فضبی دسًٍی حٌدشُ_- حلكآؿٌبئی ثب _ 

 آؿٌبئی ثب سیِ ، ًبی ٍ ًبیظُ،  حفشُ خٌت _

 آؿٌبئی ثب غذد تیشٍئیذ ٍ پبساتیشٍئیذ_

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ه تمؼین ثٌذی ػیؼتن تٌفؼی سا ثغَس وبهل تَضیح دّذ.

 % خغب ًبم ثجشد.10ت اص ثبال ثِ پبئیي تب ه ثخـْبی هختلف ػیؼتن تٌفؼی سا ثِ تشتی

 % خغب تَضیح دّذ.20سا تب  ، حلك ثیٌی ٍ آًبتَهی وبسثشدی آى   ه ثخـْبی هختلف ثیٌی

 % خغب ًبهگزاسی وٌذ.20ه ثخـْبی هختلف ػبختوبى حٌدشُ سا اص سٍی ؿىل تب 

 % خغب تشػین وٌذ.20ه ثخـْبی هختلف سیِ سا ثب تمؼین ثٌذیْبی آى تب 

 % خغب تَضیح دّذ.20سا تب  ٍ آًبتَهی وبسثشدی آى لشاسگیشی غذُ تیشٍئیذ ه هحل

 % خغب ثیبى وٌذ.10هحل لشاسگیشی غذد پبساتیشٍئیذ سا تب  _

 آؿٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن گَاسؽ ثذى :یازدهنهدف کلی جلسه 

 : یازدهناهداف ویژه جلسه  

 ثشسػی حفشُ دّبى، لجْب، دًذاى ّب، صثبى _



ٍ آًهبتَهی   خبیگبُ ٍ هَلعیت ٍ هدبٍسات غهذد ثٌبگَؿهی، غهذد تحهت فىهی، ٍ صیشصثهبًی      ثشسػی    _

  وبسثشدی ایي غذد

 ٍ آًبتَهی وبسثشدی آى ثشسػی ػبختوبى آًبتَهیىی ٍ ثخؾ ّبی تـىیل دٌّذُ هشی ٍ هعذُ _

  ثشسػی صفبق ٍ تعشیف اصغالحبت داخل صفبلی ٍ خلف صفبلی _ 

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ه لؼوتْبی هختلف ػیؼتن گَاسؽ سا اص ثبال ثِ پبئیي ثغَس وبهل ٍ ثِ تشتیت ًبم ثجشد.

 سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد.ٍ صثبى ه ثخـْبی هختلف لت 

 % خغب ثیبى وٌذ.10سا تب  ٍ صهبى سٍیؾ آًْب ه اًَاع دًذاًْب ٍ تشتیت لشاسگیشی آًْب دس دّبى

 % خغب ثیبى وٌذ.30سا تب  صیشصثبًی، تحت فىی ٍ ه هَلعیت ٍ هدبٍسات غذد ثٌبگَؿی

 ه ػبختوبى آًبتَهیه ٍ ثخـْبی هختلف هشی سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد.

 ػبختوبى آًبتَهیه ثخـْبی هختلف هعذُ ساثِ عَس وبهل تشػین وٌذ.ه 

 % خغب تَضیح دّذ. 20ه ػبختوبى صفبق سا تب 

 ثذى آؿٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن گَاسؽاداهِ  :دوازدهنهدف کلی جلسه 

 : دوازدهناهداف ویژه جلسه  

 ثشسػی سٍدُ ثبسیه ؿبهل: دئَدًَم، ططًَم، ایلیَم _

ثشسػی سٍدُ ثضسي ) وَلَى صعَدی، عشضی، ًضٍلی(، ػىَم )سٍدُ وَس(، وَلَى ػیگوَئیذ، سوتَم،  _

 آپبًذیغ ٍهدشای همعذی

 ٍ لَصالوعذُثشسػی غذد ضویوِ دػتگبُ گَاسؽ ؿبهل: وجذ، ویؼِ صفشا ، هدبسی صفشاٍی  _ 

 ثشسػی آًبتَهی وبسثشدی اعضبی ػیؼتن گَاسؽ

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ثبسیه سا ثِ تشتیت اص اثتذا تب اًتْب ثغَس وبهل ًبم ثجشد.سٍدُ  ه ثخـْبی هختلف 



 % خغب تَضیح دّذ.10ه هحذٍدٓ ّش وذام اص ثخـْبی سٍدُ ثبسیه سا تب 

 اص ثتذا تب اًتْب ثغَس وبهل ًبم ثجشد.ه ثخـْبی هختلف سٍدُ ثضسي سا ثِ تشتیت 

 % خغب ًبهگزاسی وٌذ.10ه ثخـْبی هختلف سٍدُ ثضسي سا تعییي ٍ هحذٍدُ ّش وذام تب 

 ػبختوبى ٍ ثخـْبی هختلف وجذ سا تَضیح دّذ.هَلعیت لشاسگیشی وجذ، ه 

 .دّذسا ثغَس وبهل تَضیح  ٍ ػیؼتن هدبسی صفشا ه هحل لشاسگیشی ویؼِ صفشا

 % ثغَس اص سٍی ؿىل ًبهگزاسی وٌذ.10سی صفشا سا تب ه ػیؼتن هدب

 % خغب ثیبى وٌذ.20بى آًبتَهیه لَصالوعذُ سا تب وػبختٍ   یشیهحل لشاسگه 

 آًبتَهی وبسثشدی ػبختوبى ّبی روش ؿذُ سا ثیبى وٌذ. -

ایي خلؼِ ثِ صَست هدبصی )آؿٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن ادساسی:  سیسدهنهدف کلی جلسه 

 (خَاّذ ثَد

 : سیسدهناهداف ویژه جلسه  

 ػیؼتن ادساسی ؿبهل ولیِ ّب ) لـش ٍ هذٍال(، غذُ فَق ولیَی، هیضًبی )حبلت( ثشسػی _

 هحل لشاسگیشی ٍ هدبٍسات هثبًِ دس صهبى پش ٍ خبلی ثَدى ِ ؿبهلًثشسػی هثب _

 ثشسػی آًبتَهیه ؿىل ظبّشی ، ػبختوبى داخلی ٍ  ػغَح هثبًِ دس صهبى پش ٍ خبلی ثَدى - 

 ٍ خٌغثشسػی آًبتَهی پیـبثشاُ دس ّش د -

 هثبًِ ٍ پیـبثشاُتغزیِ وٌٌذُ  عشٍق ٍ اعصبة ثشسػی  -

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 % خغب ًبم ثجشد.10ه ثخـْبی هختلف ػیؼتن ادساسی سا ثِ تشتیت اص ثبال ثِ پبئیي تب 

 دّذ. حی% خغب تَض10سا تب سا ٍ غذد فَق ولیَی لیِ ّب ٍ تمؼین ثٌذی و ه هحل آًبتَهیه 

 سا ثغَس وبهل تَضیح دّذ. حبلت هدبٍسات  شی ٍ لشاس گیه هحل 

 وٌذ.تَصیف % خغب 20هثبًِ سا تب  خبیگبُ ٍ ؿىل ظبّشی ٍ ػبختوبى داخله 



 % خغب ًبم ثجشد.20هثبًِ سا تب تغزیِ وٌٌذُ  ه عشٍق ٍ اعصبة 

 آى سا دس صى ٍ هشد تـشیح وٌذ.عشٍق اعصبة آًبتَهی پیـبثشاُ ٍ  ه 

 ٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن عصجیآؿ:  چهاردهنهدف کلی جلسه 

 : چهاردهناهداف ویژه جلسه  

 ثشسػی ػیؼتن عصجی ؿبهل: دٍ ثخؾ هشوضی ٍ هحیغی، خٌیي ؿٌبػی دػتگبُ عصجی_

 هیىشٍآًبتَهی دػتگبُ عصجی ؿبهل دٍ ًَع ػلَل) ًَسٍى ٍ ًَسٍگلیب(_ 

 ٍ هبدُ ػفیذثشسػی ًخبع ؿبهل: ؿىل خبسخی ًخبع، ػبختوبى داخلی ؿبهل: هبدُ خبوؼتشی  _

 ثشسػی ٍیظگی ّبی ظبّشی ثصل الٌخبع ٍ پل هغض ٍ ػبختوبى داخلی آًْب_

 ثشسػی هخچِ ؿبهل ؿىل خبسخی ٍ ػبختوبى داخلی هخچِ_

 ثشسػی ثغي چْبسم ؿبهل ػمف، وف ٍ ثخـْبی هختلف تـىیل دٌّذُ آى _

 ثشسػی هغض هیبًی ؿبهل ؿىل ظبّشی ٍ ػبختوبى داخلی هغض هیبًی_ 

 طجو قادر باضد:در پایاى دان

 ه تمؼین ثٌذی ولی ػیؼتن عصجی ثذى سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد.

 % خغب تَضیح دّذ.30ه خٌیي ؿٌبػی ػیؼتن عصجی سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.10ه ثخـْبی هختلف ػیؼتن عصجی ثذى سا تب 

 سا ًبم ثجشد. ٍ عولىشد اصلی آًْب ه اًَاع ػلَلْبی تـىیل دٌّذُ دػتگبُ عصجی

 % خغب تَضیح دّذ.20داخلی خبسخی ًخبع سا تب ه ػبختوبى 

 % خغب تَضیح دّذ.20ثصل الٌخبع سا تب ٍ ػبختوبى داخلی ه ٍیظگیْبی ظبّشی 

 % خغب ثیبى وٌذ.30ه ٍیظگیْبی ظبّشی پل هغض ٍ ثخـْبی هختلف آى سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.20هخچِ سا تب  آًبتَهیه 

 ؿىل ثغَس وبهل ًبهگزاسی وٌذ. ه ثخـْبی هختلف ثغي چْبسم هغض سا اص سٍی 



 تـشیح وٌذ.% خغب 20هغض هیبًی سا تب ٍ ػبختوبى داخلی  هـخصبت آًبتَهیه ، ه ؿىل ظبّشی 

 آؿٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن عصجی  اداهِ : پانسدهنهدف کلی جلسه 

 : پانسدهناهداف ویژه جلسه  

 ، اخؼبم پؼتبًی، ّیپَفیضثشسػی هغض ٍاػغِ ای ؿبهل تبالهَع، ّیپَتبالهَع، اپی تبالهَع

 ثشسػی خذاسّبی ثغي ػَم _

 ثشسػی لَة ّبی هغضی ؿبهل ػغَح ًیوىشُ ّبی هغضی اص خولِ ؿىٌح ّب ٍ ؿیبسّبی هغض_

 ثشسػی ساثظ ّبی ثیي دٍ ًیوىشُ ٍ خذاسُ ّبی تـىیل دٌّذُ ثغي ّبی عشفی_

 آؿٌبئی ثب پَؿؾ ّبی هغضی_

 ثشسػی ػیؼتن ػوپبتیه ٍ پبساػوپبتیه_ 

 ػی دػتگبُ عصت هحیغی ؿبهل اعصبة ًخبعیثشس_

 آؿٌبئی ثب ؿجىِ ّبی عصجی گشدًی، ثبصٍئی، ووشی ٍ ؿجىِ خبخی_

 ثشسػی اعصبة هغضی ؿبهل دٍاصدُ صٍج عصت هغضی_

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ه اخضای هغض ٍاػغِ ای سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد.

 % خغب تـشیح وٌذ.10سا تب ّیپَتبالهَع ّیپَفیض ٍ  ه هحل ٍ ػبختوبى آًبتَهیه 

 % خغب تَضیح دّذ.20ه هحل ٍ ٍیظگیْبی ثغي ػَم هغض سا تب 

 ثب ًبهگزاسی تشػین وٌذ.هغض سا ٍ لَثْبی  ه ؿیبسّب

 % خغب تَضیح دّذ.20ه هحل ٍ ٍیظگیْبی عشفی هغض سا تب 

 % خغب تَضیح دّذ.20ه ساثظ ّبی ثیي دٍ ًیوىشُ سا تب 

 خبسج ثِ داخل ثغَس وبهل ًبم ثجشد. ه پَؿـْبی هغض سا ثِ تشتیت اص

 ه تمؼین ثٌذی ػیؼتن اتًََم سا ثغَس وبهل ثبصگَ وٌذ.



 % خغب ثیبى وٌذ.10سا تب  ٍ پبساػوپبتیه ػیؼتن ػوپبتیه عولىشد ه

 سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد.ؿبهل اعصبة  ًخبعی  هحیغی  یه ثخـْبی هختلف دػتگبُ عصج

 % خغب ًبم ثجشد.20سا تب ٍ خبخی   ٍئی ،ووشیی ، ثبصه ثخـْبی داخلی ؿجىِ عصجی گشدً

 ه اعصبة دٍاصدُ گبًِ هغضی سا ثغَس وبهل ًبم ثجشد.

 صى آؿٌبیی داًـدَیبى ثب ػیؼتن تٌبػلی : ضانسدهنهدف کلی جلسه 

 :  ضانسدهناهداف ویژه جلسه  

خی ثشسػی ػیؼتن تٌبػلی هًَث ؿبهل: تخوذاى ، سحن ،لَلِ ّبی سحوی، ٍ ػیؼتن تٌبػلی خهبس _ 

 ؿبهل ٍاطى، لت ّبی ثضسي ٍ وَچه

 ثشسػی آًبتَهیىی پؼتبى_

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 داًـدَ ثبیذ پغ اص پبیبى تشم لبدس ثبؿذ وِ :

 ه ثخـْبی هختلف ػیؼتن تٌبػلی هًَث سا اص سٍی ؿىل ثغَس وبهل ًبهگزاسی وٌذ.

 % خغب تـشیح وٌذ.10تب ٍاطى سا  آًبتَهی ٍ هَلعیت لشاسگیشی تخوذاى ّب ، لَلِ ّبی سحن، سحن ٍه 

 دّذ. حی% خغب تَض10 تب پؼتبى سا ٍ ػبختوبى داخلی ه ٍضعیت آًبتَهیه

 َضیح دّذ.تدس هَسد اّویت ثبلیٌی ٍ آًبتَهی وبسثشدی ّش یه اص ایي اعضب ه 

  ػیؼتن تٌبػلی هشدآؿٌبیی داًـدَیبى ثب  :هفدهنهدف کلی جلسه 

 : هفدهناهداف ویژه جلسه  

ػیؼتن تٌبػلی هزوش ؿبهل ثیضِ ّب ٍ پَؿؾ ّبی آى، اپیذیذین، هدشای دفهشاى، ویؼهِ   ثشسػی  _

  ّبی هٌی ػبص ، پشٍػتبت

 در پایاى دانطجو قادر باضد:

 ه ثخـْبی هختلف ػیؼتن تٌبػلی هزوش اس اص سٍی ؿىل ثغَس وبهل ًبهگزاسی وٌذ.



 % خغب تَضیح دّذ.10ه ػبختوبى ثیضِ ٍ پَؿـْبی هختلف آى سا تب  

 هؼیش عجَس اػپشم سا ثیبى وٌذ. ه

 ه دس هَسد اّویت ثبلیٌی ٍ آًبتَهی وبسثشدی ّش یه اص ایي اعضب تَضیح دّذ.

 هنبغ اصلی درس : 

 علی ٍالیبًی،  دوتش فیتبل یعوَه یآًبتَهآًبتَهی عوَهی تبلیف دوتشفشدیي عویذی، 

 یدسػ خضٍُ، یهختلف آًبتَه یاعلؼْب

 آًبتَهی عوَهی تبلیف دوتش اهبهی هیجذی–-یف دوتشًَسا... سضبییآًبتَهی عوَهی تبلهنابغ فرػی : 

 ػخٌشاًی ٍ تشػین ؿىل روش تدریس:

 

  وسایل آهوزضی:

ه هَالط       

ه ٍایت ثشد ، هبطیه ه ًوًَِ ّبی  اػتخَاى  

 اص عشیك سایبًِ ٍ ٍیذیَپشٍطوتَس دس والع،  power pointه ًوبیؾ 

 .هیـَد پیـٌْبد عاللوٌذاى ثِ ًیض آًبتَهی هختلف اعلؼْبیسایبًِ ٍ   عشیك اص داًـدَ خَدآهَصی -

 آزهوى سنجص و ارزضیابی

 سهن از نوره کل  نوره آزهوى

 )بر حسب درصد(

 ساػت تاریخ 

 /////// //////// %20 4 کوئیس

  20/2/96 %25 5 آزهوى هیاى دوره

   %50 10 آزهوى پایاى ترم



   %5 1 پرسص و پاسخ کالسی

 و انتظارات از دانطجو:کالس هقررات 

 حضور  منظم دانشجو درکالس  --

 شركت فعال  و عالقه مندی دانشجو در یادگیری مطالب در کالس درس -
 چگونگی انجام تکالیف محوله - آمادگی برای پاسخ دادن به سواالت مباحث جلسه قبلی -
 شرکت در امتحان پایان ترم -- شرکت در امتحان میان ترم -

 

 دانشکده: EDOی مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:              نام و امضای مسئولنام و امضا
 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                      تاریخ ارسال :

 

 

 



 ) تئَسی( پشػتبسی آًبتَهی عوَهی خذٍل صهبًجٌذی دسع

 12-10چْبسؿٌجِ  سٍص ٍ ػبعت خلؼِ :                                           

 هدرس هوضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 تعبسیف  ٍ اصغالحبت آًبتَهیآؿٌبیی ثب علن آًبتَهی ،  20/11/95 1

 )ایي خلؼِ ثِ صَست هدبصی خَاّذ ثَد(

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی

2 27/11/95 

 

 بسُ خَاًوشدیدوتش ػت  یتحتبً فَلبًی ٍ اًذام یّب اػتخَاىآًبتَهی 

3 4/12/95 

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی لگيٍ  ٌِیلفؼِ ػ ِیًبح یّب اػتخَاىآًبتَهی 

4 11/12/95 

 

 خودوِ یّب اػتخَاىآًبتَهی 

 برگساری کوئیس

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی ٍ لگي ی ٍ تحتبًیعضالت اًذام فَلبً آًبتَهی 18/12/95 5

6 25/11/95 

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی وبػِ ػشتٌِ ٍ  ِیًبح ضالتعآًبتَهی 

7 16/1/96 

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی )ایي خلؼِ ثِ صَست هدبصی خَاّذ ثَد(آًبتَهی هفبصل ثذى 

8 23/1/96 

 

 للت ٍ عشٍق ؼتنیػآًبتَهی 

 برگساری کوئیس

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی

9 30/1/96 

 

 تبسُ خَاًوشدیدوتش ػ ثذى یگشدؽ خَى ٍ لٌفبٍ ؼتنیػآًبتَهی 

10 6/2/96 

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی یتٌفؼ ؼتنیػآًبتَهی 

  گَاسؽ ؼتنیػآًبتَهی  13/2/96 11

 گَاسؽ ؼتنیػآًبتَهی  اداهِ 20/2/96 12

 برگساری اهتحاى هیاى ترم 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی

13 27/2/96 

 

 تبسُ خَاًوشدیدوتش ػ )ایي خلؼِ ثِ صَست هدبصی خَاّذ ثَد(یادساس ؼتنیػآًبتَهی 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی یعصج ؼتنیػآًبتَهی  3/3/96 14



 

15 10/3/96 

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی یعصج ؼتنیػآًبتَهی اداهِ  

16 

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی  ی دس صىتٌبػل ؼتنیػآًبتَهی  17/3/96

17 24/3/96 

 

 دوتش ػتبسُ خَاًوشدی دس هشد یتٌبػل ؼتنیػ یآًبتَه

 


