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داًؽکذُ 

ترهی  قالب ًگارغ طرح درض

 95-96 اٍلًیوعال 
 

                    (ٗحتٞیبت ؽٌٖ ٝ ِٓٚ)آٛبتٞٗی ت٠ٜ :  عٌَاى درض 

  رٝسا٠ٛ ٝ پززیظ زاٛؾدٞیبٙ پشؽٌی :هخاطباى

 آساز :پاظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر ظاعت                                تئٞری ١ؾتبزٝ ع٠ فسٕ:ٍاحذتعذاد

  (عبػت 20) اّٝٛی٘غبّ  ، ١ز ١لت٠ 10-12ؽٜج٠ ع٠ ، (یي ١لت٠ زر ٗیبٙ) 8-10ؽٜج٠  زٝ:  اى ارائِ درضزم

 ٛسارز :پیػ ًیازٍ درض                                                            زًتز ٗیتزا ثرتیبری :هذرض

ٛلز  150:تعذاد داًؽجَیاى 

 

زر . ثب آٛبتٞٗی احؾب ؽٌٖ ٝ عبیز ٗحتٞیبت آٙ  ٝ آٛبتٞٗی ِٓٚ ٝ ٗحتٞیبت آٙآؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ  :ٍرُّذف کلی د

 .پبیبٙ زٝرٟ زاٛؾدٞ ثبیس آٛبتٞٗی عبذت٘بٙ ١بی ٛبحی٠ ؽٌٖ ٝ ِٓٚ را ثساٛس

 

( جْت ّر جلعِ یک ّذف: )اّذاف کلی جلعات 

 ثبریيٝزٟ ٗؼسٟ ٝر، ٗزی ؽٌ٘ی، فلبمتوغیٖ ثٜسی حلزٟ ؽٌٖ، آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب : جلعِ اٍل -1

 

 ًجس، پبٌٛزاط ٝ عحبّرٝزٟ ثشرٍ، آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب آٛبتٞٗی  :جلعِ دٍم-2

 

 ػزٝم ٝ اػقبة ؽٌٖ آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب: جلعِ ظَم -3

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب آٛبتٞٗی ًٔی٠ ١ب، ؿسز كٞم ًٔی٠ حبٓت ١ب ٝ ػٜبفز ذٔق فلبهی ؽٌٖ: جلعِ چْارم -4

 

 ٝیبٙ ثب اعترٞاٙ ِٓٚ ٝ عبًزٕٝآؽٜبیی زاٛؾح: جلعِ پٌجن -5

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب ػضالت ِٓٚ، رًتٕٞ، ًبٛبّ آٛبّ ٝ ٗثب٠ٛ: جلعِ ؼؽن -6

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب ػزٝم ٝ اػقبة ِٓٚ: جلعِ ّفتن -7

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب زعتِبٟ تٜبعٔی سٛب٠ٛ : جلعِ ّؽتن -8

 

 ٗززا٠ٛزاٛؾدٞیبٙ ثب زعتِبٟ تٜبعٔی آؽٜبیی  :جلعِ ًْن -9

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب آٛبتٞٗی ٛبحی٠ پزی٠ٜ ٝ ػزٝم ٝ اػقبة آٙ: جلعِ دّن -10 
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: اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ

 

 ثبریيٗزی ؽٌ٘ی، ٗؼسٟ ٝرٝزٟ ، آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب توغیٖ ثٜسی حلزٟ ؽٌٖ، فلبم :جلعِ اٍل ّذف کلی

 

را ؽزح ٝ ثشرٍ ًٞچي  ٗٞهؼیت ٝ ٗدبٝرات عبىداًؽجَ بایذ بتَاًذ  پایاى جلعِ اٍل زر :اٍلجلعِ  اّذاف ٍیصُ

ا١٘یت كضب١بی زاذْ ؽٌٖ را  .كضب١بی زاذْ حلزٟ ؽٌٖ را ؽزح ز١س .ٗٞهؼیت ٝ ٗدبٝرات عٞراخ اپیپٔٞئیي را ثیبٙ ٛ٘بیس .ز١س

رثبط ١بی ٗزثٞط ث٠  .١سٝضؼیت فلبم ًجس را ؽزح ز. ً٘پبرتٜ٘ت ١بی حلزٟ فلبم ٝ ا١٘یت آ٢ٛب را ثیبٙ ٛ٘بیس ؽزح ز١س ٝ

رعظ ١بی تؾٌیْ ؽسٟ زر حلزٟ ؽٌٖ را ٗؾرـ  .ٝضؼیت فلبم زر پبییٚ ؽٌٖ ٝ ِٓٚ را ؽزح ز١س .فلبم را تٞضیح ز١س

ٝضؼیت فلبم ٗؼسٟ را  .ٗٞهؼیت ٗؼسٟ زر توغی٘بت ؽٌٖ را ٗؾرـ ٛ٘بیس .چِِٞٗی توغیٖ ثٜسی ؽٌٖ را ؽزح ز١س .ٛ٘بیس

ٗٞهؼیت عبى ًٞچي ثب ٗؼسٟ را ثیبٙ  .ٗدبٝرات ٗؼسٟ را ؽزح ز١س .ٗؾرـ ٛ٘بیس هغ٘ت ١بی ٗرتٔق ٗؼسٟ را .تٞضیح ز١س

ٗٞهؼیت زئٞزٕٛٞ زر توغی٘بت  .ٗٞهؼیت ٝ ا١٘یت ًبرزیب ٝ پیٔٞر را تٞضیح ز١س .عبذتبر ١بی زاذْ ٗؼسٟ را ؽزح ز١س .ٛ٘بیس

 زئٞزٕٛٞٗدبٝرات  .ا ٗؾرـ ٛ٘بیسهغ٘ت ١بی ٗرتٔق زئٞزٕٛٞ ر .ٝضؼیت فلبم زئٞزٕٛٞ را تٞضیح ز١س .ؽٌٖ را ٗؾرـ ٛ٘بیس

 .ٝضؼیت فلبم صٝصٕٝٛٞ ٝ ایٔئٕٞ را تٞضیح ز١س .ٗٞهؼیت صٝصٕٝٛٞ ٝ ایٔئٕٞ زر توغی٘بت ؽٌٖ را ٗؾرـ ٛ٘بیس .را ؽزح ز١س

 .تلبٝت ١بی صٝصٕٝٛٞ ٝ ایٔئٕٞ را ٗؾرـ ٛ٘بیس

 

 

 اًّجس، پبٌٛزاط ٝ عحرٝزٟ ثشرٍ، آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب آٛبتٞٗی  :دٍمّذف کلی جلعِ 

 .ٝضؼیت فلبم عٌٞٗزا تٞضیح ز١س .ٗٞهؼیت عٌٕٞ زر توغی٘بت ؽٌٖ را ٗؾرـ ٛ٘بیس :دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 .اٛٞاع ٝاریبعیٞٙ ١بی آپبٛسیظ را تٞضیح ز١س .ٗٞهؼیت ٝ فلبم آپبٛسیظ را ؽزح ز١س .ٗدبٝرات عٌٕٞ را ؽزح ز١س

ٗٞهؼیت پبٌٛزاط را زر توغی٘بت ؽٌٖ ٝ  .را تٞضیح ز١سٗدبٝرات ًٞٓٞٙ  .ٗٞهؼیت هغ٘ت ١بی ٗرتٔق اٛٞاع ًٞٓٞٙ را ؽزح ز١س

ٗدبری پبٌٛزاط را ٗؾرـ  .ٗدبٝرات پبٌٛزاط را ٛبٕ ثجزز .هغ٘ت ١بی ٗرتٔق پبٌٛزاط را ٛبٕ ثجزز .فلبم آٙ را ٗؾرـ ٛ٘بیس

ز را زر ٗٞهؼیت ًت .ٗدبٝرات عحبّ را ٛبٕ ثجزز .ٗٞهؼیت عحبّ را زر توغی٘بت ؽٌٖ ٝ فلبم آٙ را ٗؾرـ ٛ٘بیس .ٛ٘بیس

 .زرٝاسٟ ًجسی ٝ عبحت٘بٙ ١بی آٙ را ؽزح ز١س .ٝضؼیت فلبم ًجس را ٗؾرـ ٛ٘بیس .توغی٘بت ؽٌٖ آٙ را ٗؾرـ ٛ٘بیس

ٓت ١بی ًجس ٝ ا١٘یت آ٢ٛب را ثیبٙ  .ٗدبری ًجسی را ٗؾرـ ٛ٘بیس .ٗدبٝرات ًجس را ٛبٕ ثجزز .رثبط ١بی ًجس را تٞضیح ز١س

ٗدبری ترٔی٠  .ٗدبٝرات ًیغ٠ فلزا را ٛبٕ ثجزز .ؽٌٖ ٝ فلبم آٙ را ٗؾرـ ٛ٘بیس ٗٞهؼیت ًیغ٠ فلزا را زر توغی٘بت .ٛ٘بیس

 .ًٜٜسٟ فلزا را ؽزح ز١س

 

 ػزٝم ٝ اػقبة ؽٌٖ آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب :ظَمّذف کلی جلعِ 

خسا ؽسٟ اس ٜٗلزز ؽبذ٠ ١بی  .ٗدبٝرات آئٞرت را ٛبٕ ثجزز .ٗٞهؼیت آئٞرت ؽٌ٘ی را ؽزح ز١س :ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ 

ؽبذ٠ ١ب ی خسا ؽسٟ اس ت٠ٜ عیٔیبى را ٛبٕ ثززٟ ٝ ٗغیز ١ز ًسإ اس ؽبذ٠ ١ب را ؽزح  .آئٞرت ؽٌ٘ی را ٛبٕ ثجززٛ٘بی هساٗی 

ؽبذ٠ ١ب ی خسا ؽسٟ اس ؽزیبٙ ٗشاٛتزیي كٞهبٛی را ٛبٕ ثززٟ ٝ ٗغیز ١ز  .ذٞٙ رعبٛی ١ز ػضٞ اس ؽبذ٠ ٗزثٞع٠ را ٛبٕ ثجزز . ز١س

ؽبذ٠ ١ب ی خسا ؽسٟ اس ٗشاٛتزیي تحتبٛی را  .ذٞٙ رعبٛی ١ز ػضٞ اس ؽبذ٠ ٗزثٞع٠ را ٛبٕ ثجزز . ًسإ اس ؽبذ٠ ١ب را ؽزح ز١س

ٝضؼیت ت٠ٜ ع٘پبتیي زر  ..ذٞٙ رعبٛی ١ز ػضٞ اس ؽبذ٠ ٗزثٞع٠ را ٛبٕ ثجزز . ٛبٕ ثززٟ ٝ ٗغیز ١ز ًسإ اس ؽبذ٠ ١ب را ؽزح ز١س

یغ ٛحٟٞ تٞس .ط اػقبة ٛربػی ثب ت٠ٜ ع٘پبتیي را ٗؾرـ ٛ٘بیسچِِٞٛی ارتجب .ٗدبٝرات اٙ را ٛبٕ ثجزز .ؽٌٖ را ٗؾرـ ٛ٘بیس

یغ اػقبة اس ایٚ ؽج٠ٌ ١ب ث٠ اػضبء را تٞس .ؽج٠ٌ ١بی ػقجی را زر ؽٌٖ ؽزح ز١س .اػقبة ع٘پبتیي را زر ؽٌٖ ٗؾرـ ًٜس

 . زچِِٞٛی ػقت ز١ی اػقبة پبراع٘پبتیي زر ؽٌٖ را ؽزح زٟ .ٗٞهؼیت ػقت ٝاٍ را زر ؽٌٖ ٗؾرـ ٛ٘بیس .ؽزح ز١س
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آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب آٛبتٞٗی ًٔی٠ ١ب، ؿسز كٞم ًٔی٠ حبٓت ١ب ٝ ػٜبفز ذٔق فلبهی  :چْارمّذف کلی جلعِ 

 ؽٌٖ

 .عبذتبر آٛبتٞٗی زاذْ ًٔی٠ ١ب را ٛبٕ ثجزز .ٗٞهؼیت ًٔی٠ ١ب ٝ فلبم آٙ را تٞضیح ز١س :چْارماّذاف ٍیصُ جلعِ 

 .ٗغیز خ٘غ آٝری ٝ ذزٝج ازرار را تٞضیح ز١س. تٞضیح ز١س پٞؽؼ ١بی ًٔی٠ را .ٗدبٝرات ًٔی٠ ١ب را ٛبٕ ثجزز

ػٜبفز  .ٗٞهؼیت تِٜی ١بی حبٓت ٝ ا١٘یت آٙ را ٗؾرـ ٛ٘بیس .ٗٞهؼیت حبٓت، ٗغیز ٝ ٗدبٝرات ٢ٖٗ آٙ را ٛبٕ ثجزز

ٝٗی آٛبت. ٗدبٝرات ٝ ٗغیز ؽزیبٙ ٝ ٝریس ًٔی٠ راعت ٝ چپ را ثساٛس. ٛبف ًٔی٠ ٝ ٛحٟٞ هزارُیزی آٙ ١ب را تٞضیح ز١س

چِِٞٛی . ترٔی٠ ٝریسی ؿسز كٞم ًٔی٠ را ثساٛس. ذٞٛزعبٛی ؽزیبٛی ؿسز كٞم ًٔی٠ را ثساٛس. ؿسز كٞم ًٔی٠ را ؽزح ز١س

عیب١زٍ  .عیب١زٍ را ٛبٕ ثجززاٛؾؼبثبت ایٚ  .ٗدبٝرات عیب١زٍ را ٛبٕ ثجزز .ؽٌْ ُیزی ثشرٍ عیب١زٍ سیزیٚ را ؽزح ز١س

 ًبٝا، ٗحْ ٝ ا١٘یت اٙ را ٛبٕ ثجزز -١بی پٞرتٞ اٛبعتٞٗٞس .پٞرت ٝ ٗدبٝرات آٙ را ؽزح ز١س

 

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب اعترٞاٙ ِٓٚ ٝ عبًزٕٝ :پٌجنّذف کلی جلعِ 

هغ٘ت ١بی  .ٛحٟٞ زر خب ُذاری ٝ ٗٞهؼیت آٛبتٞٗیي اعترٞاٙ ١یپ را ٗؾرـ ٛ٘بیس :پٌجناّذاف ٍیصُ جلعِ 

ٝیضُی ١بی ٗرتٔق   .ر ثرؼ را ٗؾرـ ٛ٘بیسٝیضُی ١بی زهین اعترٞاٛی ٟ .ٗرتٔق ایٚ اعترٞاٙ را ٛبٕ ثجزز

اٛٞاع ِٓٚ ٝ ٗؾرق٠  .چِِٞٛی ٗلقْ ؽسٙ ایٚ اعترٞاٙ ١ب را تٞضیح ز١س .اعترٞاٙ ذبخی ٝ زٛجبٓچ٠ را ٛبٕ ثجزز

ز١ب٠ٛ ١بی ٝرٝزی ٝ ذزٝخی ِٓٚ را  .اهغبر، سٝایب، ٗحٞر ١ب ٝ عغٞح ِٓٚ را تٞضیح ز١س .١بی ًٔی ١ز یي را ٛبٕ ثجزز

ٛحٟٞ ٗلقْ ؽسٙ اعترٞاٙ ١بی ٛبحی٠ ِٓٚ را  .عبر ١ز یي ٝ ٛحٟٞ اٛساسٟ ُیزی آ٢ٛب را تٞضیح ز١سام .ٗؾرـ ٛ٘بیس

ًبٛبّ ١بی ارتجبعی . تلبٝت ِٓٚ سٛب٠ٛ ٝ ٗززا٠ٛ را ثساٛس. رثبط ١بی ٢ٖٗ ٗلبفْ ٝ ا١٘یت آ٢ٛب را ٛبٕ ثجزز .ؽزح ز١س

  .كضبی ِٓٚ را ثبٛٞاحی ٗدبٝر ثؾٜبعس

 

 اٛؾدٞیبٙ ثب ػضالت ِٓٚ، رًتٕٞ، ًبٛبّ آٛبّ ٝ ٗثب٠ٛآؽٜبیی ز :ؼؽنّذف کلی جلعِ 

 .ػضالت ٝ ٗٞهؼیت ١ز یي اس ػضالت زیٞارٟ ػوجی ٝ عزكی ِٓٚ را ٗؾرـ ٛ٘بیس :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 .ٗٞهؼیت زیبكزُٖ ِٜٓی ٝ ثرؼ ١بی ٗرتٔق آٙ را ٛبٕ ثجزز .اتقبالت، ػْ٘ ٝ ػقت ١ز ػض٠ٔ را ٛبٕ ثجزز

 .ػض٠ٔ ٓٞاتٞر آٛی ا١٘یت ٝ ٛوؼ آٙ را ؽزح ز١س .یبكزاُٖ ِٜٓی را ٛبٕ ثجززاتقبالت، ػْ٘ ٝ ػقت ػضالت ز

عغٞح ٝ هغ٘ت ١بی  .ٗٞهؼیت ٗثب٠ٛ ٝ فلبم آٙ را ؽزح ز١س .ٛ٘بیسكبؽیب١بی ٗرتٔق ٛبحی٠ ِٓٚ را ٗؾرـ 

هؼیت ٗٞ .ٗٞهؼیت اٝرتزا زر زٝ خٜظ را ؽزح ز١س .ٗدبٝرات ٗثب٠ٛ زر زٝ خٜظ را ٛبٕ ثجزز .ٗثب٠ٛ را ٗؾرـ ٛ٘بیس

ٗٞهؼیت  .هغ٘ت ١بی ٗرتٔق رًتٕٞ را تٞضیح ز١س .ٗدبٝرات رًتٕٞ را ٛبٕ ثجزز .رًتٕٞ ٝ فلبم آٙ را ٗؾرـ ٛ٘بیس

 .هغ٘ت ١بی ٗرتٔق ًبٛبّ آٛبّ را ٛبٕ ثجزز .ٗدبٝرات ًبٛبّ آٛبّ را ٛبٕ ثجزز .ًبٛبّ آٛبّ را ؽزح ز١س

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب ػزٝم ٝ اػقبة ِٓٚ :ّفتنّذف کلی جلعِ 

 

ؽبذ٠ ١بی ایٚ عزذزٍ  .را ٗؾرـ ٛ٘بیس( ایٔیبى زاذٔی)ٗٞهؼیت عزذزٍ افٔی ِٓٚ  :ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

ٗدبٝرات ٢ٖٗ . ٝضؼیت ؽزیبٙ رح٘ی را ثساٛس .ٗدبٝرات عزذزٍ ٢ٖٗ را ٛبٕ ثجزز .ٗٞهؼیت ٝ ٗغیز ١ز یي را ٛبٕ ثجزز

ٗٞهؼیت، اٛؾؼبثبت عیب١زٍ . ٌٛبت ثبٓیٜی زر راثغ٠ ثب ذٞٛزعبٛی احؾب ِٜٓی را ؽزح ز١س. ؽزیبٙ رح٘ی را ثؾٜبعس

چِِٞٛی ترٔی٠ ٜٓلبٝی اػضبء . ِٓٚ را تٞضیح ز١س ٗغیز ت٘بٗی ؽبذ٠ ١بی ٝریس١بی .ایٔیبى زاذٔی را ؽزح ز١س

ػقت ز١ی پٞعتی ٛبحی٠  .ٗٞهؼیت اػقبة عٞٗبتیي ٝ اتٞٛٞٗیي ٛبحی٠ ِٓٚ را تٞضیح ز١س .ز١س ٛبحی٠ ِٓٚ را تٞضیح
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ؽج٠ٌ  .یغ اػقبة ع٘پبتیٌی ٝ پبراع٘پبتیٌی اػضبء ِٓٚ را ؽزح ز١سٛحٟٞ تٞس .ِٓٚ ٝ ؽبذ٠ ١بی ١ز یي را ٛبٕ ثجزز

 .١بی ػقجی اتٞٛٞٗیي ٛبحی٠ ِٓٚ ٝ چِِٞٛی تؾٌیْ آ٢ٛب را ؽزح ز١س

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب زعتِبٟ تٜبعٔی سٛب٠ٛ  :ّؽتنُ ّذف کلی جلط

ٗٞهؼیت تر٘ساٙ ٝ فلبم آٙ را  .ثرؼ ١بی ٗرتٔق زعتِبٟ تٜبعٔی زر سٙ را ٛبٕ ثجزز .:ّؽتناّذاف ٍیصُ جلعِ 

ایٚ عبذت٘بٙ ١ب را زر سٗبٙ ١بی  .عبذت٘بٙ ١بی زرٝٛی تر٘ساٙ را زر هجْ ٝ ثؼس اس ثٔٞؽ تٞضیح ز١س .ؽزح ز١س

١بی ٗرتٔق ثرؼ  .ٗٞهؼیت ٠ٓٞٓ رحٖ ٝ فلبم ٗزثٞط ث٠ آٙ را ؽزح ز١س .ًْ ٝ ثبرزاری ؽزح ز١سٗرتٔق یي عی

رثبط ١بی ٢ِٛسارٛسٟ رحٖ را ٛبٕ ثجزز ٝ ٗرتقز . آٛبتٞٗی ثبٓیٜی تر٘ساٙ ٝ ٠ٓٞٓ رحٖ را ؽزح ز١س .٠ٓٞٓ رحٖ را ٛبٕ ثجزز

. ٛث را ثساٛسذٞٛزعبٛی عیغتٖ تٜبعٔی ٗٞ. رثبط ١بی تر٘ساٛی را ثؾٜبعس. تٞضیح ز١س

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب عیغتٖ تٜبعٔی ٗززا٠ٛ: ًْنّذف کلی جلعِ 

ٗٞهؼیت ١ز ثرؼ را ٗؾرـ ٝ  .هغ٘ت ١بی ٗرتٔق زعتِبٟ تٜبعٔی زر ٗزز را ٛبٕ ثجزز :ًْناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 .یض٠ را ٛبٕ ثجززالی٠ ١بی ٗرتٔق ًیغ٠ ة .ٗغیز ػجٞر اعپزٕ را زر ایٚ زعتِبٟ تٞضیح ز١س .ٗدبٝرات ٢ٖٗ را ٛبٕ ثجزز

هغ٘ت  .ٗدبری ع٘یٜی كزٝط، ٗغتویٖ، ؽج٠ٌ ثیض٠ ٝ اكزٛت را ؽزح ز١س .ٗٞهؼیت ثیض٠ ١ب را زر ًیغ٠ ثیض٠ ٗؾرـ ٛ٘بیس

ٗٞهؼیت ٝ ٗدبٝرات  .ٗدزای زكزاٙ را ؽزح ز١س .ٗحتٞیبت عٜبة اعپزٗبتیي را ٛبٕ ثجزز .١بی ٗرتٔق اپیسیسی٘یظ را ٛبٕ ثزز

ؿسز  .ٗٞهؼیت ٝ ٗدبٝرات ؿسٟ پزٝعتبت را ؽزح ز١س .ِٝٛی تؾٌیْ ٗدزای اٛشآی را تٞضیح ز١سچَ .ًیغغ٠ ٜٗٞی را ؽزح ز١س

 .ثٞٓجٞاٝرتزا ٝ ٗٞهؼیت آٙ را ؽزح ز١س

 

 آؽٜبیی زاٛؾدٞیبٙ ثب آٛبتٞٗی ٛبحی٠ پزی٠ٜ ٝ ػزٝم ٝ اػقبة آٙ :دّنّذف کلی جلعِ 

 .ی توغیٖ ثٜسی ٛبحی٠ پزی٠ٜ را تٞضیح ز١سچَِٞٛ .ٗٞهؼیت ٛبحی٠ پزی٠ٜ را ٗؾرـ ٛ٘بیس :دّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

كبؽیب١بی ٛبحی٠ پزی٠ٜ را ٛبٕ  .اتقبالت، ػْ٘ ٝ ػقت ایٚ ػضالت را ٛبٕ ثجزز .ػضالت ٗرتٔق ٛبحی٠ پزی٠ٜ را ٛبٕ ثجزز

ا١٘یت خغٖ پزی٠ٜ را تٞضیح  .اتقبالت كبؽیب١بی پزی٠ٜ را ٗؾرـ ٛ٘بیس .ٗٞهؼیت ایٚ كبؽیب١ب را ٗؾرـ ٛ٘بیس .ثجزز

ٗٞهؼیت كضبی پزی٠ٜ ػ٘وی ٝ ٗحتٞیبت آٙ را ؽزح  .هؼیت كضبی پزی٠ٜ عغحی ٝ ٗحتٞیبت اٙ را ؽزح ز١سٗٞ .ز١س

ٗحتٞیبت  .ٗدبٝرات حلزٟ ایغٌیٞرًتبّ را ٛبٕ ثجزز .را ٗؾرـ ٛ٘بیس( ایغٌیٞرًتبّ)ٗٞهؼیت حلزٟ ایغٌیٞآٛبّ . ز١س

ٗغیز ػقت پٞزٛساّ را زر . آٙ را تٞضیح ز١س ٗغیز ؽزیبٙ پٞزٛساّ زاذٔی ٝ ٛحٟٞ تٞسیغ ؽبذ٠ ١بی .حلزٟ را ٛبٕ ثجزز

 .ؽبذ٠ ١بی ػقت پٞزٛساّ ٝ ٛحٟٞ تٞسیغ آٙ را ٛبٕ ثجزز. حلزات ایغٌیٞ رًتبّ ٝ ٛبحی٠ پزی٠ٜ ثساٛس
 

در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ 

ى ٝضؼیت آٛبتٞٗی. م ٝ توغی٘بت آٙ را ثساٛسفلبتوغیٖ ثٜسی حلزٟ ؽٌٖ را تٞضیح ز١س ٝ آٛبتٞٗی ٝ ٗٞهؼیت  -1-1

. راثؾٜبعسٝ ٗدبٝرات ١ز ًسإ ثبریي ٗزی ؽٌ٘ی، ٗؼسٟ ٝرٝزٟ 

 

ٗحْ  .ٗٞهؼیت آٛبتٞٗیي ًجس ٝ ًیغ٠ فلزا را ثساٛس. رٝزٟ ثشرٍ ٝ هغ٘ت ١بی ٗرتٔق آٙ را ثؾٜبعسآٛبتٞٗی  -2-1

. ٝ ٗؾرقبت آٛبتٞٗیي آٙ را تٞضیح ز١س عحبّخبیِبٟ  .ٗدبٝرات آٙ را تٞضیح ز١س پبٌٛزاط ٝهزارُیزی 

 

ؽج٠ٌ . ترٔی٠ ٜٓلبٝی ؽٌٖ را ثؾٜبعس. را زر ٛبحی٠ ؽٌٖ ؽبْٗ ؽزیبٙ ١ب ٝ ٝریس ١ب ثساٛس ػزٝم حٟٞ تٞسیغ ٙ -3-1

  .ٝ تٞسیغ آٙ ١ب را تٞضیح ز١س اػقبة ؽٌٖ ١بی

 

را زر  ػٜبفز ذٔق فلبهی .را ثساٛسحبٓت ١ب ٗغیز ٝ ٗدبٝرات  .را تٞضیح ز١س ؿسز كٞم ًٔی٠ آٛبتٞٗی ًٔی٠ ١ب ٝ -4-1
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. ٛبعسثؼ ؽٌٖ حلزٟ

 

ٝ ًًٞغیٌظ را  عبًزٕٝ ٗؾرقبت اعترٞاٙ ١بی. هغ٘ت ١بی ٗرتٔق آٙ را ؽزح ز١س اعترٞاٙ ِٓٚ ٝ  -5-1

. ثؾٜبعس

 

 

را  رًتٕٞ، ًبٛبّ آٛبّ ٝ ٗثب٠ٛ ٗٞهؼیت آٛبتٞٗیي ٝ ٗدبٝرات. را ثساٛس ًِٓٚق ٝ زیٞارٟ ١بی ػضالت ٗؾرقبت   -6-1

. زر ١ز زٝ خٜظ تٞضیح ز١س

 

 ؽج٠ٌ ١بی. ترٔی٠ ٜٓلبٝی ِٓٚ را ثؾٜبعس. را زر ٛبحی٠ ِٓٚ ؽبْٗ ؽزیبٙ ١ب ٝ ٝریس ١ب ثساٛس ػزٝم ٛحٟٞ تٞسیغ  -7-1

.  ِٜٓی ٝ تٞسیغ آٙ ١ب را تٞضیح ز١ساػقبة 

 

.  را ٛبٕ ثجزز ٝ خبیِبٟ ١ز ًسإ را زر ِٓٚ ثؾٜبعسزعتِبٟ تٜبعٔی سٛب٠ٛ هغ٘ت ١ب ی ٗرتٔق تؾٌیْ ز١ٜسٟ   -8-1

 

.  را ٛبٕ ثجزز ٝ خبیِبٟ ١ز ًسإ را زر ِٓٚ ثؾٜبعس ٗززا٠ٛزعتِبٟ تٜبعٔی ز١ٜسٟ هغ٘ت ١ب ی ٗرتٔق تؾٌیْ  -9-1

 

. را تٞضیح ز١س ػزٝم ٝ اػقبة آٙٛحٟٞ تٞسیغ ٝ را ثؾٜبعس آٛبتٞٗی ٛبحی٠ پزی٠ٜ  -10-1

 

: هٌابع

آٛبتٞٗی ُزی ثزای زاٛؾدٞیبٙ خٔس اّٝ ت٠ٜ 

آٛبتٞٗی ثبٓیٜی ت٠ٜ اعْٜ 

آٛبتٞٗی ت٠ٜ زًتز ث٢زإ ا٢ٓی 

 

: ٍغ تذریطر

رًت زاٛؾدٞیبٙ زر تٌزار ا پزعؼ ٝ پبعد اس زاٛؾدٞیبٙ ٝ ٗؾبتسریظ ث٠ ؽیٟٞ ارائ٠ عرٜزاٛی تٞعظ اعتبز ١٘زاٟ ة

. ٗغبٓت ٢ٖٗ پظ اس تسریظ اعتبز زر ١٘بٙ خٔغ٠ ٝ خٔغبت ثؼس

 

. ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت بَرد، هَالش ٍ کاداٍر :آهَزؼی  ٍظایل
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آزهَى  ظٌجػ ٍ ارزؼیابی

بر حعب )ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

( درصذ

ظاعت تاریخ  

تؾزیحی ًٞتبٟ کَئیس 

ٝ چٜس ُشی٠ٜ 

ای 

 ١ز خٔغ٠ ٛ٘زٟ  5

  1/9/95زٝ ؽٜج٠ ٛ٘زٟ  5چٜس ُشی٠ٜ ای آزهَى هیاى دٍرُ 

عجن ثزٛب٠ٗ  پبیبٙ تزٕٛ٘زٟ  9چٜس ُشی٠ٜ ای آزهَى پایاى ترم 

اٗتحبٛبت زاٛؾٌسٟ 

 

حضَر فعال در 

کالض 

 ١ز خٔغ٠ ٛ٘زٟ  1 

 

: ٍ اًتظارات از داًؽجَکالض هقررات 
 

حضٞر كؼبّ زاٛؾدٞیبٙ زر ًالط، ٗغبٓؼ٠ ٗغبٓت زرعی ١ز خٔغ٠ پظ اس تسریظ ٝ آٗبزُی خ٢ت ًٞییش زر آؿبس 

. خٔغ٠ ثؼس
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 ...........(ؼکن ٍ لگي)آًاتَهی تٌِ....جذٍل زهاًبٌذی درض

 ١ز ١لت٠ 10-12ؽٜج٠ ع٠ ، (ٗیبٙ یي ١لت٠ زر) 8-10ؽٜج٠  زٝ :رٍز ٍ ظاعت جلعِ 

 

عٌَاى  هذرض تاریخ 

ٍ رٍدُ  هعذُ-شكوی هري – صفبق -شكن حفرُ ثٌذي تقسين -درس  طرح ثررسی دكترثختيبري 2/9/95شٌجِ  سِ 1

ثبریک 

 كجذ-طحبل-پبًكراس  -ثسرگ رٍدُ دكترثختيبري 95/ 9/9سِ شٌجِ  2

 شكن اعصبة ٍ عرٍق                                               دكترثختيبري 15/9/95شٌجِ دٍ 3

 عٌبصر خلف صفبقی -حبلت – ّب كليِ دكترثختيبري 16/9/95شٌجِ  سِ 4

 سبكرٍم ٍ لگي استخَاى دكترثختيبري 23/9/95سِ شٌجِ  5

 ٗثب٠ٛ -ًبٛبّ آٛبّ -رًتٕٞ -ػضالت ِٓٚ دكترثختيبري 29/9/95شٌجِ  دٍ 6

عرٍق ٍ اعصبة لگي اري دكتر ثختی 30/9/95شٌجِسِ  7

دستگبُ تٌبسلی هرداًِ دكتر ثختيبري  7/10/95سِ شٌجِ  8

زًبًِ دستگبُ تٌبسلی ثختيبري  دكتر 13/10/95 شٌجِ دٍ 9

پریٌئَم ٍ عرٍق ٍ اعصبة آى ثختيبري  دكتر 14/10/95سِ شٌجِ  10

 

برًاهِ عولیاتی هربَط بِ ٍاحذ برًاهِ ریسی آهَزؼی  
****************** ***************************

S12 اّذاف کَتاُ هذت :

اٛتقبة ٗغئّٞ ثٔجت ثب حٌٖ اعترساٗی ثزای ٗزًش ٢ٗبرت ثبٓیٜی ثب ا١ساف ایدبز اِٛیشٟ ٝ حلظ  -

( یي ٗبٟ)ثجبت زر ٗغئّٞ ٗزًش اس عزف ٗؼبٝٛت آٗٞسؽی زاٛؾِبٟ 

ٛبثغ تبٗیٚ تد٢یشات ٗٞرز ٗؾرـ ؽسٙ ٜٗبثغ تبٗیٚ ثٞزخ٠ ٗٞرز ٛیبس ٗزًش ٢ٗبرت٢بی ثبٓیٜی ٝ ٕ -

ٗبٟ  3-4( ٗؼزكی ٜٗجغ ثبثت)ٛیبس ٗزًش 

هؽخص ؼذى هٌابع تاهیي بَدحِ هرکس هْارتْای بالیٌی 

: اّذاف دراز هذت ٍ برًاهِ عولیاتی 

( یٌغبّ)تـییز ٗحْ ٗزًش ٢ٗبرت ثبٓیٜی اس ٗحْ كؼٔی ث٠ ػٔت ًٖ ثٞزٙ كضبی كیشیٌی كؼٔی  -

ٗبت ٗٞرز ٛیبس ٗزًش ٠ً ٛیزٝی عزحی ٝ ُذرا ٛجٞزٟ ٝ ٛیزٝی تبٗیٚ حساهْ پزعْٜ پزعتبری ٝ ذس -

( یٌغبّ)ػالهٜ٘س ٝ ثبثت ثبؽٜس 

آٗٞسػ ع٘یٞالتٞر١بی حزك٠ ای ٝ تبٗیٚ ٝ اذتقبؿ ٗجٔؾ ثبثت خ٢ت ػوس هزارزاز یب ع٘یٞالتٞر١ب  -

( یٌغبّ) OSCEثزای آٗٞسػ زاٛؾدٞیبٙ ٝ اعتلبزٟ زر اٗتحبٛبت 

( یٌغبّ)٢ٗبرت ثبٓیٜیاذتقبؿ چبرت عبسٗبٛی ث٠ ٗزًش  -

 (ٗبٟ 3-4)اذتقبؿ ثٞزخ٠ ذبؿ ثزای ٗزًش ٢ٗبرت٢بی ثبٓیٜی زر ١ز عبّ ٗبٓی  -

S16 ُافسایػ تَاًوٌذی ّیات علوی جْت تذٍیي طرح درض ٍ طرح دٍر :
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( حساهْ یٌغبّ)ًٔی٠ اعبتیس زر زرخ٠ اّٝ ثبٓیٜی ٝ ػٕٔٞ پبی٠  ارائ٠ عزح زرط تٞعظ -1: ١سف

ٗسیزُزٟٝ یب ٛ٘بیٜسٟ ُز٢١ٝبی پبی٠ یب ثبٓیٜی ثب ؽزط تبییس اًثزیت اػضبی  ارائ٠ عزح زٝرٟ تٞعظ -2

( ٗبٟ 8-12)ُزٟٝ ٗزثٞع٠ 

:  برًاهِ عولیاتی

عغح ز ٛحٟٞ تسٝیٚ عزح زرط ٝ عزح زٝرٟ ثب اعتلبزٟ اس اعبتیستٞاٜٛ٘س زا٢١بی ٗتغًٍبر ُذاؽتٚ -

ًؾٞر 

زٙ كیسثي ث٠ فبحجبٙ عزح ًبرؽٜبعی ػٔ٘ی عزح زرط ٝ عزح زٝرٟ ١بی تسٝییٚ ؽسٟ ٝ زا -

خ٢ت ركغ ٗؾٌالت 

اعتلبزٟ اس عیغتٖ تؾٞین ٝ یب ارتوبء ثزای اكزاز ٠ً اهسإ ث٠ تسٝیٚ عزح زرط ٛ٘ٞزٟ اٛس ٝ ایدبز -

اِٛیشٟ زر عبیز ١ٌ٘براٙ 

:  فراگیراى

( ٛظز عٜدی)اس ٜٗسرخبت عزح زرط تجؼیت ٗی ًٜٜس "اع٘یٜبٙ اس ای٠ٌٜ اعبتیس ِٛبرٛسٟ عزح ٝاهؼب

  

   

 
 


