
 ةـيَ جػانی
 داٌكگاه غهّم پؽقکی کؼىاٌكاه

 داٌكکغه پؼؿحاری وىاىایی
 كانب ٌگارش ظؼح درس
 

 : داٌكسّیان جؼم ؿّم کارقٍاؿی پؼؿحاری  ىعاظتان                ؿالىث زاىػَ:  غٍّان درس

 :ٌیو ؿاغث كتم از کالس ُای ىغدزّؿاغث پاؿعگّیی ةَ ٌیاز اصغ                                    و 5/1 : واصغجػغاد 

 فؼاٌک زػفؼی                                                                                         دکحؼ: ىغرس        95-96( اول 16-18ؿاغث) -قٍتَؿَ  زىان ارائَ درس:

                                              : ٌغارد درس پیف ٌیاز

 ُغف کهی درس : 

اٌحلال داٌف و  اظالغات الزم در زىیٍَ ةِغاقث زاىػَ و ىتاٌی آن ةَ داٌكسّ جا ةا ةَ کارگیؼی امّل ظغىات ةِغاقحی اونیَ 

 ةحّاٌغ در كانب پؼؿحاری ةِغاقث زاىػَ جغاةیؼ ىٍاؿب زِث صم ىكکالت زاىػَ را ارائَ ٌيایغ .

 

 : ) زِث ُؼ زهـَ یک ُغف (  اُغاف کهی زهـات

 

 ُای پؼؿحار ؿالىث زاىػَ و جیو ةِغاقثُا و فػانیثآقٍایی داٌكسّیان ةا ٌلف (1

 دٍُغه ظغىات ةِغاقحی در زِان و ایؼانُای ارائَآقٍایی داٌكسّیان ةا ٌظام (2

 (PHCآقٍایی داٌكسّیان ةا ىؼاكتحِای اونیَ ةِغاقحی ) (3

 ةِغاقثُای آىّزشةِغاقث،امّل و روقِای آىّزش و ىغلآقٍایی داٌكسّیان ةا فؼآیٍغ آىّزش  (4

 (EPIؿازی )آقٍایی داٌكسّیان ةا ةؼٌاىَ گـحؼش ایيً (5

 آقٍایی داٌكسّیان ةا ةؼٌاىَ ةِغاقث ىغارس (6

 پػیؼ  و ىؼاكتحِای پؼؿحاری ىؼةّظَُای آؿیباٌّاع گؼوه آقٍایی داٌكسّیان ةا (7

 ىفِّم اكحناد ؿالىث ةاآقٍایی داٌكسّیان  (8

 اُغاف ویژه رفحاری ةَ جفکیک اُغاف کهی ُؼ زهـَ : 

 زهـَ اول

 ؿالىث و ظیف ؿالىث و ةیياری،غّاىم ىّدؼ ةؼ ؿالىث،پیكگیؼی از ةیياری آقٍایی داٌكسّیان ةاُغف کهی : 

 اُغاف ویژه :  

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 ىفاُیو ىعحهف ىؼجتط ةا ؿالىحی و ةیياری را جػؼیف کٍغ. -1

 پیكگیؼی را ةا ُو ىلایـَ کٍغ.ؿعّح  -2

 غّاىم ىّدؼ ةؼ ؿالىحی را ٌام ةتؼد. -3

 جادیؼ فؼٍُگ ةؼ غيهکؼد پؼؿحاری را جسؽیَ و جضهیم کٍغ. -4

 ىّاٌع غيغه کـب ىلتّنیث فؼٍُگی را جّضیش دُغ. -5

 زهـَ دوم

حِای پؼؿحار ؿالىث جاریعچَ ةِغاقث غيّىی و پؼؿحاری ؿالىث زاىػَ؛ ٌلكِا و فػانیآقٍایی داٌكسّیان ةا ُغف  کهی : 

 زاىػَ. 

 اُغاف ویژه :



 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 

 .جاریعچَ و روٌغ ةِغاقث غيّىی را جّضیش دُغ -1

 جاریعچَ پؼؿحاری ؿالىث را قؼح دُغ. -2

 پؼؿحاری ؿالىث زاىػَ را جػؼیف کٍغ. -3

 ةؼظی از قعنیحِای ىِو و جادیؼگػار ةؼ پؼؿحاری را ٌام ةتؼد. -4

 پؼؿحاران ؿالىث را جكؼیش کٍغ. چگٌّگی گـحؼش صیعَ کار -5

 ُا و غيهکؼدُای امهی پؼؿحاری ؿالىث را ٌام ةتؼد.ٌلف -6

 غيهکؼد پؼؿحاری ؿالىث و پؼؿحار ةانیً را ةا ُو ىلایـَ کٍغ  -7

 ىضّر را ةا ُو ىلایـَ کٍغ.دو ىفِّم پؼؿحاری ىتحٍی ةؼ زاىػَ و پؼؿحار زاىػَ -8

 زهـَ ؿّم

 

 ارائَ ظغىات ةِغاقحی در زِان و ؿازىان ةِغاقحی زِاٌیآقٍایی داٌكسّیان ةا ٌظام ُغف کهی : 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 وضػیث ظغىات ةِغاقحی درىاٌی در زِان را جّضیش دُغ  -1

 ؿازىان ُای ارائَ دٍُغه ظغىات ةِغاقحی درىاٌی را در زِان ٌام ةتؼیغ  -2

 فػانیث ُای ؿازىان ُای ةِغاقحی را جكؼیش کٍغ  -3

 فػانیث ُای ؿازىان ةِغاقث زِاٌی را جكؼیش کٍغ  -4

 ٌظام ةِغاقحی در ایؼان را ةؼ ىتٍای فػانیث ُا و اُغاف ؿازىان ةِغاقث زِاٌی جكؼیش کٍغ  -5

 زهـَ چِارم

 آقٍایی داٌكسّیان ةا ٌظام ارائَ ظغىات ةِغاقحی در ایؼانُغف کهی:

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 وضػیث ظغىات ةِغاقحی در ایؼان را ةیان کٍغ  -1

 ؿیـحو قتکَ را جػؼیف کٍغ  -2

 ازؽاء ؿیـحو قتکَ را ٌام ةتؼد  -3

 ؿعّح ىعحهف قتکَ ةِغاقث و درىان قِؼؿحان و اؿحان را ٌام ةتؼد  -4

 وظایف ؿعّح ىعحهف قتکَ ةِغاقث و درىان اؿحان و قِؼؿحان را جّضیش دُغ  -5

 زیر صیاجی را جفـیؼ کٍغ  -6

 اكتث ُای اونیَ ةِغاقحی و ؿیـحو قتکَ ةِغاقحی را جكؼیش کٍغ راةعَ ىؼ -7

 پٍسوزهـَ 

 ُای اونیَ ةِغاقحی ىؼاكتثآقٍایی داٌكسّیان ةا ُغف کهی : 

 اُغاف ویژه:

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

  .را جػؼیف کٍغىؼاكتث ُای اونیَ ةِغاقحی -1

 .امّل ىؼاكتحِای ةِغاقحی را ةا جّزَ ةَ جػؼیف جّضیش دُغ -2



  .اةػاد ظغىات ةِغاقحی اونیَ را ةیان کٍغ-3

 .ویژگیِای ىؼاكتث ُای ةِغاقحی اونیَ را ةیان کٍغ -4

 .ازؽاء ىؼاكتث ُای اونیَ ةِغاقحی را ةیان کٍغ -5

 .فـیؼ کٍغ ىؼاكتث ُای ةِغاقحی در ایؼان را ج (PHC)ةؼ ىتٍای امّل و ازؽاء -6
 

 قكوزهـَ 

 ُای اونیَ ةِغاقحی ىؼاكتثآقٍایی داٌكسّیان ةا ُغف کهی : 

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 .آىّزش را جػؼیف کٍغ -1

  .آىّزش ةِغاقث را جػؼیف کٍغ-2

 .غّاىم ىؤدؼ ةؼ آىّزش ةِغاقث را جّضیش دُغ -3

 .ُغاف آىّزش ةِغاقث را ةیان کٍغ ا-4

 .ؿعّح جغییؼ در آىّزش را جّضیش دُغ -5

 .وش ُای آىّزقی ةِغاقث را ةیان کٍغ ر-6

 .ةؼ ىتٍای یکی از اونّیث ُای آىّزقی در ایؼان یک روش آىّزقی را ظؼح کٍغ -7
 

 ُفحو:هـَ ز

 آقٍایی داٌكسّیان ةا ایيٍی ؿازی و ةؼٌاىَ ُای گـحؼش آنُغف کهی : 

 اُغاف ویژه : 

 قغ : درپایان داٌكسّ كادر ةا

 .ؿیـحو ایيٍی را جػؼیف کٍغ -1

  .واکـیٍاؿیّن را جػؼیف کٍغ-2

 .اُيیث و واکـیٍاؿیّن را ةیان کٍغ -3

 .ةؼٌاىَ ایيً ؿازی ُيگاٌی کّدکان در ایؼان را ةیان کٍغ -4

 .زٌسیؼه ؿؼد در ىؼاکؽ ةِغاقحی درىاٌی را قؼح دُغ -5

 .ٌضّه جؽریق واکـً ُا را ةیان کٍغ -6

 .غّارض جؽریق ةغ واکـً ُا را ٌام ةتؼد -7

 .ةؼٌاىَ گـحؼش ایيً ؿازی در ایؼان را قؼح دُغ -8
  

 زهـَ ُكحو

  پؼؿحار و اكحناد ؿالىث آقٍایی داٌكسّیان ةاُغف کهی :

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 .راةعَ اكحناد ةا پؼؿحاری و ىؼاكتث ةِغاقحی را ةیان کٍغ .1

 اكحناد ظؼد و کالن را جّضیش دُغ.ُای جئّری .2

 ُای ىؼاكتث ةِغاقحی را ىكعل کٍغ.غّاىم امهی جادیؼگػار ةؼ ُؽیٍَ .3



کٍٍغگان قعل دانخ را در جاىیً ةّدزَ ىؼاكتث ةِغاقحی، جسؽیَ و جضهیم ٌلف دونث و ؿایؼ پؼداظث  .4

 کٍغ.

 ؿعّح پیكگیؼی ىؼجتط ةا اكحناد ؿالىث را ارزیاةی کٍغ.

 

 ٌِوزهـَ  

 وهپّیایی گؼآقٍایی داٌكسّیان ةا ُغف کهی : 

 اُغاف ویژه :  

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 

 ُا را ةٍّیـغ.گؼوه را جػؼیف کٍغ و اُيیث گؼوه .1

 اُيیث کار پؼؿحار ةا گؼوه را جّضیش دُغ. .2

 پّیایی گؼوه را جػؼیف کٍغ. .3

 ةٍغی ٌيایغ.ؿازىاٌی و جغاوم دؿحَُای ازحياغی را ةؼ صـب ٌلف و غيهکؼد،وؿػث و اةػاد،وضػیث گؼوه .4

 ُایی کَ پؼؿحار ةا آٌِا جياس دارد را جػییً ٌيّده و ٌلف پؼؿحار در ُؼ یک را ىكعل ٌيایغ.اٌّاع گؼوه .5

 ویژگیِای گؼوه را ٌام ةؼده و در ىّرد ُؼیک جّضیش دُغ. .6

 ٌکات ىذتث و ىٍفی گؼوه را قؼح دُغ. .7

 ؼ کٍغ.در ىّرد ُيتـحگی و نؽوم آن در گؼوه اظِارٌظ .8

 جػغاد غضّ ىٍاؿب ةؼای جكکیم گؼوه را ىكعل ٌيایغ. .9

 کٍف و واکٍف در گؼوه را جّضیش دُغ. .11

 

 دُوزهـَ 

   ُای پؼؿحار ةِغاقث ىغارسةِغاقث ىغارس و ٌلف :آ قٍایی داٌكسّیان ةا ُغف کهی

 اُغاف ویژه : 

 درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ : 

 

ُای ةِغاقحی ىحٍاؿب آن را ظغىات ةِغاقث ىغرؿَ و ةؼٌاىَاٌّاع ىعحهف درپایان داٌكسّ كادر ةاقغ :  .1

 جّضیش دُغ.

قغه در ىغارس را از ٌظؼ ؿعّح اونیَ،داٌّیَ و ؿعش ؿّم پیكگیؼی جسؽیَ و ُای پؼؿحاری ارائَىؼاكتث .2

 جضهیم کٍغ.

 اؿحاٌغاردُای ىضیط فیؽیکی ىغرؿَ را ٌام ةتؼد. .3

 وظایف ىؼةی ةِغاقث ىغرؿَ را قؼح دُغ. .4

 

 ده و دوازدهیاززهـَ 

 ارایَ فػانیث ُای کالؿی

 روش جغریؾ:

 و اؿحفاده از رؿاٌَ ُای آىّزقی ؿعٍؼاٌی ُيؼاه ةا پؼؿف و پاؿط 

 



 وؿایم آىّزقی:       

 و ٌؼم افؽار پاورپّیٍث رایاٌَ،ویغئّ پؼژکحّر 

 

 

 ؿٍسف و ارزقیاةی

 ؿاغث جاریط ٌيؼه روش جغریؾ آزىّن

 چِارگؽیٍَ ای کّئیؽ
 ٌيؼه1

 درمغ 5
  زهـَ چِارم

 چِارگؽیٍَ ای آزىّن ىیان دوره
 ٌيؼه3

 درمغ 15
  زهـَ ُفحو

 چِارگؽیٍَ ای آزىّن پایان دوره
 ٌيؼه11

 درمغ 5
  ـ

 فػانیحِای آىّزقی
  -ارائَ کٍفؼاٌؾ ةنّرت ؿعٍؼاٌی وارائَ ىعهب 

 ىعانػَ زىیٍَ ای درظنّص ىعانب ارائَ قغه

 ٌيؼه 5

 درمغ 25
  در ظّل جؼم

  پؼؿف و پاؿط
 ٌيؼه 1

 درمغ 5
  در ظّل جؼم

 

 ىلؼرات درس و اٌحظارات از داٌكسّ :
 صضّر ىٍظو ودكیق در کالس -1

 قؼکث در فػانیث درةضخ ةکارگؼوُی -2

 ارائَ کٍفؼاٌؾ گؼوُی در جاریط ىػیً وىعانػَ در ىّرد ىفاُیو ُؼزهـَ  -3

 ىؼازػَ ةَ ىٍاةع ىػؼفی قغُّةضخ در ُؼ زهـَ کالؿی -4

 11صاکذؼ ٌيؼه كتّنی  -5

 17/4زهـات ىساز غیتث در کالس جػغاد  -6

 

 داٌكکغه   EDOٌام و اىضاء ىغیؼ گؼوه                          ٌام و اىضاء ىـئّل          ٌام و اىضاء ىغرس                 

 :ارؿالجاریط                                    :             ارؿالجاریط             ّیم:                      جاریط جض 

  



 

 ؿالىث فؼد و ظاٌّاده : زغول زىاٌتٍغی درس         

 16-18ؿَ قٍتَ ؿاغث روز و ؿاغث زهـَ : 

 ىغرس ىّضّع ُؼ زهـَ جاریط زهـَ

1 23/6/95 

 

ؿالىث و ظیف ؿالىث و ةیياری،غّاىم ىّدؼ ةؼ  آقٍایی داٌكسّیان ةا

 ؿالىث،پیكگیؼی از ةیياری

 دکحؼ زػفؼی

2 31/6/95 
جاریعچَ ةِغاقث غيّىی و پؼؿحاری ؿالىث آقٍایی داٌكسّیان ةا 

 زاىػَ؛ ٌلكِا و فػانیحِای پؼؿحار ؿالىث زاىػَ.
 دکحؼ زػفؼی

3 6/7/95 
آقٍایی داٌكسّیان ةا ٌظام ارائَ ظغىات ةِغاقحی در زِان و ؿازىان 

 ةِغاقحی زِاٌی
 دکحؼ زػفؼی

 دکحؼ زػفؼی ظغىات ةِغاقحی در ایؼانآقٍایی داٌكسّیان ةا ٌظام ارائَ  13/7/95 4

 دکحؼ زػفؼی ُای اونیَ ةِغاقحیىؼاكتثآقٍایی داٌكسّیان ةا  21/7/95 5

 دکحؼ زػفؼی ُای اونیَ ةِغاقحیىؼاكتثآقٍایی داٌكسّیان ةا  27/7/95 6

 دکحؼ زػفؼی آقٍایی داٌكسّیان ةا ایيٍی ؿازی و ةؼٌاىَ ُای گـحؼش آن 4/8/95 7

 دکحؼ زػفؼی پؼؿحار و اكحناد ؿالىث آقٍایی داٌكسّیان ةا 11/8/95 8

 دکحؼ زػفؼی پّیایی گؼوهآقٍایی داٌكسّیان ةا  18/8/95 9

 دکحؼ زػفؼی ُای پؼؿحار ةِغاقثةِغاقث ىغارس و ٌلف قٍایی داٌكسّیان ةا آ 25/8/95 11

 دکحؼ زػفؼی ارایَ جکانیف 2/9/95 11

 زػفؼیدکحؼ  ارایَ جکانیف 9/9/95 12

 
 

 

 

 


