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داًطکذُ 

ترهی  قالة ًگارش طرح درس

 94-93ًیوسال دٍم 
 

                 اختصاصی جٌیي ؽٌبعی:  ػٌَاى درس 

 پشؽىی رٍساًِ تزم عَم داًؾجَیبى :هخاطثاى

 آساد :پاسخگَیی تِ سَاالت فراگیر ساػت                               ٍاحذ نی: ٍاحذتؼذاد

  (عبػت 28) ٍلاًیوغبل  ، 8-10 ُ ؽٌجِط:   زهاى ارائِ درس

 ًذارد :پیص ًیازٍ درس                                                            دوتز هیتزا ثختیبری :هذرس

ًفز  120:تؼذاد داًطجَیاى 

 

ٍ ػَاهل هَثز در را ثذاًذ جٌیي عجیؼی عیغتن ّب هختلف ثذى تىبهل  تؾىیل ٍ داًؾجَ ثبیذ، ًحَُ :ٍرُّذف کلی د

 .ایجبد ًبٌّجبری ّبی هبدر سادی را ثؾٌبعذ

 

( جْت ّر جلسِ یک ّذف: )جلسات اّذاف کلی 

 ی هبدرسادی هزثَعِاٍ ًب ٌّجبری ُ للتوبهل ت آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب: جلسِ اٍل -1

 

 ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ػزٍقوبهل تتغییزات ایجبد ؽذُ در عی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  :جلسِ دٍم-2

 

ی هبدرسادی اًب ٌّجبری ُ ٍ ثذى، دعتگبُ تٌفظفزات حتىبهل چگًَگی تىبهل  ی داًؾجَیبى ثبآؽٌبی: جلسِ سَم -3

 هزثَعِ

 

  ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ عتگبُ گَارػد چگًَگی تىبهل آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب: جلسِ چْارم -4

 

ی اًب ٌّجبری ُ ٍ ری تٌبعلیدعتگبُ ادراوبهل ترؽذ ٍ تغییزات جٌیي عی دٍرُ  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب: جلسِ پٌجن -5

 هبدرسادی هزثَعِ

 

 ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ عز ٍ گزدىوبهل تهٌؾبء ٍ چگًَگی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب : جلسِ ضطن -6

 

  ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ر ٍ گزدى ٍ دعتگبُ ػقجیطتىبهل آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب : جلسِ ّفتن -7

ی هبدرسادی اًب ٌّجبری ُ ٍ فجی ٍ دعتگبُ پَؽؾیعتىبهل دعتگبُ  ٍ چگًَگی یبى ثب هٌؾبآؽٌبیی داًؾجَ :جلسِ ّطتن -8

هزثَعِ 

 

  ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ؽن ٍ گَػچتىبهل  هٌؾبء ٍ چگًَگی  :جلسِ ًْن -9
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: اّذاف ٍیژُ تِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ

 

 ی هبدرسادی هزثَعِاٍ ًب ٌّجبری ُ للتوبهل ت آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب :جلسِ اٍل ّذف کلی

 

جٌیٌی اتفبق هی افتذ تب ایٌىِ لَلِ  ثب رعن ؽىل حَادثی را وِ در عی ّفتِ عَم تب ؽؾن :اٍلجلسِ  اّذاف ٍیژُ

 .چگًَگی تؾىیل عپتَم ّب در حفزات للجی را ؽزح دّذ .للجی اٍلیِ ثِ ؽىل للت فزد ثبلغ تجذیل ؽَد را ؽزح دّذ

  .چگًَگی تؾىیل دریچِ ّبی عِ لتی، دٍلتی، آئَرتی ٍ ریَی را ثٌَیغذ

 

 ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ػزٍقوبهل تتغییزات ایجبد ؽذُ در عی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  :دٍمّذف کلی جلسِ 

ثبرعن  .یذ را تَضیح دّذگزدػ خَى جٌیٌی ٍ تغییزاتی وِ ثؼذ اس تَلذ در آى ثَجَد هی آ :دٍماّذاف ٍیژُ جلسِ 

ًبٌّجبری ّبی هبدر سادی دعتگبُ للجی  .ؽىل چگًَگی تؾىلی ػزٍق ؽزیبًی، ٍریذی لٌفبٍی ثشري ثذى را ؽزح دّذ

 .ػزٍلی را ًبم ثجزد ٍ چگًَگی ایجبد آًْب را اس ًظز جٌیي ؽٌبعی را هَرد ثحث لزار دّذ –

  

ی اًب ٌّجبری ُ ٍ ثذى، دعتگبُ تٌفظفزات حتىبهل چگًَگی تىبهل  ی داًؾجَیبى ثبآؽٌبی :سَمّذف کلی جلسِ 

 هبدرسادی هزثَعِ

چگًَگی تؾىیل حفزات  .یل علَم داخل رٍیبًی را ؽزح دّذهٌؾبء ٍ چگًَگی تؾه سَماّذاف ٍیژُ جلسِ 

اًَاع ٍ چگًَگی  .تىبهل هشاًتزّبی لذاهی ٍ خلفی را ثب رعن ًؾبى دّذ .ففبلی، جٌیٌی ٍ پزیىبردی را تَضیح دّذ

هٌؾبء ٍ چگًَگی تؾىیل جَاًِ ّبی تٌفغی را  .ایجبد فتك ّبی هبدرسادی دیبفزاگن را اس ًظز جٌیي ؽٌبعی ثیبى وٌذ

َّایی را  –عذ خًَی  .چْبر هزحلِ تىبهل ریِ را ًبم ثجزد ٍ تغییزات ّز هزحلِ را ؽزح دّذ .ثبر رعن ؽىل ؽزح دّذ

اس ًظز جٌیي ؽٌبعی  .دیغتزط تٌفغی را ثٌَیغذ سهبى تؾىیل هبدُ عَرفبوتبًت ٍ ًمؼ آى در عٌذرم .تَضیح دّذ

 عزس تؾىیل فیغتَل ّبی تزاوئَفبریٌضیبل ٍ آتزسی اسٍفبصیبل را ثحث ًوبیذ

 

 

ی هبدرسادی اًب ٌّجبری ُ ٍ عتگبُ گَارػدتىبهل چگًَگی تىبهل  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب :چْارمّذف کلی جلسِ 

 هزثَعِ
 .ثب رعن ؽىل چگًَگی تؾىیل رٍدُ اٍلیِ اس ثخؼ خلفی ویغِ سردُ را ؽزح دّذ :چْارماّذاف ٍیژُ جلسِ 

چگًَگی چزخؼ هؼذُ ٍ  .هؾتمبت رٍدُ پیؾیي، هیبًی ٍ پغیي را لیغت وٌذ ٍ ًحَُ تىبهل ّز یه را تَضیح دّذ

عن ؽىل چگًَگی تمغین ؽذى حفزُ ولَآوِ ٍ غؾبء ولَاوِ را ثب ر .رٍدُ ّب ٍ تؾىیل حفزُ لیز عبن را ؽزح دّذ

 ثٌَیغذ

 

ًب ٌّجبری  ٍ ری تٌبعلیدعتگبُ ادراوبهل ترؽذ ٍ تغییزات جٌیي عی دٍرُ  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب :پٌجنّذف کلی جلسِ 

 ی هبدرسادی هزثَعِاُ

را ؽزح ( پزًٍفزٍس، هشًٍفزٍس ٍ هتبًفزٍس)چگًَگی تؾىیل ٍ تىبهل ارگبى ّبی تزؽحی  :پٌجناّذاف ٍیژُ جلسِ 

ثب رعن ؽىل تىبهل هثبًِ ٍ پیؾبثزاُ را تَضیح  .دّذتىبهل ولیِ دائوی اس ثبفت هتبًفزٍس ٍ جَاًِ حبلجی را ؽزح  .دّذ

 ًبٌّجبری ّبی هبدرسادی دعتگبُ ادراری را ًبم ثجزد ٍ اس ًظز جٌیي ؽٌبعی ػلت ثَجَد اهذى آًْب را ثحث وٌذ .دّذ

 .هٌؾبء ٍ چًَگی تىبهل گًَبدّب، هجبری تٌبعلی ٍ اػضبء تٌبعلی خبرجی در ّز دٍ جٌظ را ثب رعن ؽىل ؽزح دّذ

ًٍگی تؾىیل وبًبل ایٌگَئیٌبل، ًشٍل يثب رعن ؽىل چ .چگًَگی تؾىیل غذد ٍاثغتِ ثِ دعتگبُ تٌبعلی را تَضیح دّذ
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ری ّبی هبدر سادی هزثَط ثِ دعتگبُ تٌبعلی را ًبم ثجزد ٍ دالیل ایجبد آًْب ًبٌّجب .ثیضِ ّب ٍ تخوذاى ّب را ؽزح دّذ

 را اس ًظز جٌیي ؽٌبعی ثحث وٌذ

 

 ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ عز ٍ گزدىوبهل تهٌؾبء ٍ چگًَگی آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  :ضطنّذف کلی جلسِ 

عز ٍ گزدى، هشاًؾیوی وِ ًبحیِ عز را تؾىیل هی دّذ، ووبًْبی حلمی  ٍ تىبهل  :ضطنّذاف ٍیژُ جلسِ ا

  .را تَضیح دٌّذ ثي ثغتْبی حلمی ٍ هؾتمبت ّز وذام

لی، ؽىبفْبی حلمی ٍ هؾتمبت آًْب، سثبى ٍ ػقت گیزی آى، غذُ تیزٍئیذ، ویغت ٍ هؾتمبت ثي ثغت ّبی حل

. را ؽزح دٌّذفیغتَل تیزٍگلَعبل 

 .

 ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ر ٍ گزدى ٍ دعتگبُ ػقجیطتىبهل آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  :ّفتنّذف کلی جلسِ 

 

تىبهل فَرت، وبم اٍلیِ ٍ وبم لغؼی، لت ؽىزی ٍ وبم ؽىزی ٍ ػَاهل هحیغی یب  :ّفتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

ٍ  یزی ٍ دائویتىبهل دًذاًْب، دًذاًْبی ػ .را تَفیف ًوبیٌذارثی هَثز در پیذایؼ آًْب، حفزُ ّبی ثیٌی 

دعتگبُ ػقجی هزوشی، تؾىیل لَلِ ػقجی، حجبثْبی هغشی تىبهل   .ًبٌّجبریْبی هبدرسادی آًْب را ثیبى ًوبیٌذ

اثتذایی ٍ عبختوبًْبی هؾتك اس آًْب، عٌبة ًخبػی ٍ الیِ ّبی ًَرٍاپی تلیبل ، پَؽبًٌذُ ٍ حبؽیِ ای، ففحبت 

 .را تَضیح دٌّذاعی دعتگبُ ػقجی توبیش ثبفت ؽي ٍ لبػذُ ای ، ثبلی ، عمفی ٍ وفی

 

ًب  ٍ فجی ٍ دعتگبُ پَؽؾیعتىبهل دعتگبُ ٍ چگًَگی تىبهل  یبى ثب هٌؾبآؽٌبیی داًؾجَ :ّطتنّذف کلی جلسِ 

آى   ی هبدرسادی هزثَعِاٌّجبری ُ

علَلْبی عتیغ ػقجی، هیلیي دار ؽذى اػقبة هحیغی، ًبٌّجبریْبی عٌبة ًمؼ  :ّطتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

رٍهجبًغفبل، هیالًغفبل، تىبهل  .را ؽزح دٌّذ تىبهل هخ ٍ ًخبػی، اعپبیٌبثیفیذا، هٌٌگَعل، هیلَعل، هٌٌگَهیلَعل

  .را ثیبى ًوبیٌذ هتبًغفبل، هخچِ، هشاًغفبل، دیبًغفبل

  -راثغْب  -الًغفبل، ًیوىزُ ّبی هخ، رؽذ لؾز هخ، ففحِ ثبلی، تبالهَط ٍ ّیپَتبالهَط، غذُ ّیپَفیش ت

ٍ هٌؾب  .تَضیح دٌّذ را اٌّجبریْبی هبدرسادی دعتگبُ اػقبة هزوشی، دعتگبُ ػقجی خَدوبر، غذد فَق ولیَیى

 .ًحَُ تىبهل ثخؼ ای هختلف عیغتن پَؽؾی را تَضیح دّذ

 

 ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ؽن ٍ گَػچتىبهل هٌؾبء ٍ چگًَگی تىبهل  :ًْنّذف کلی جلسِ 

ّبی هختلف خؼ ة .را تَضیح دّذ ؽنچثخؼ ّبی هختلف هٌؾبء ٍ چگًَگی تؾىیل  :ًْناّذاف ٍیژُ جلسِ 

هٌؾبء ٍ چگًَگی  .را لیغت ًوبیذ ٍ دلیل ایجبد آًْب را ثیبى وٌذ ؽنچًبٌّجبری ّبی هبدرسادی . را ؽزح دّذچؾن 

ًبٌّجبری ّبی هبدرسادی . را ؽزح دّذ ٍػيّبی هختلف خؼ ة. را تَضیح دّذ ٍػيلغوت ّبی هختلف تؾىیل 

.  را لیغت ًوبیذ ٍ دلیل ایجبد آًْب را ثیبى وٌذ ٍػي

 

در پایاى داًطجَ قادر تاضذ 

را ثِ آى  ی هبدرسادی هزثَطاٍ ًب ٌّجبری ُ ّن چٌیي لبدر ثبؽذ. را تَضیح دّذ آىگًَگی چٍ را ثذاًذ  للتوبهل تًحَُ   -1-1

 .تَضیح دّذ
 

 .را تَضیح دّذ ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍرا ثذاًذ  ػزٍقوبهل ت یجبد ؽذُ در عیتغییزات ا -2-1
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 .را ثذاًذ ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ثذى، دعتگبُ تٌفظفزات حتىبهل چگًَگی تىبهل  -3-1
 

 .را تَضیح دّذ ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍرا ثذاًذ  عتگبُ گَارػد چگًَگی تىبهل  -4-1

 

 .را ثذاًذ ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ را ثؾٌبعذ ری تٌبعلیدعتگبُ ادراوبهل ترؽذ ٍ تغییزات جٌیي عی دٍرُ  -5-1

 

 .تَضیح دّذ ثب رعن ؽىلرا  ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ عز ٍ گزدىوبهل تهٌؾبء ٍ چگًَگی   -6-1

 

 .را ثؾٌبعذ ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ر ٍ گزدى ٍ دعتگبُ ػقجیطتىبهل  -7-1
 

ی هبدرسادی هزثَعِ اًب ٌّجبری ُ ٍ فجی ٍ دعتگبُ پَؽؾیعدعتگبُ  ٍ چگًَگی تىبهل هٌؾب  -8-1

. آى را ثذاًذ

 

.  را تَضیح دّذ ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ؽن ٍ گَػچتىبهل  -9-1

 

: هٌاتغ

ؽٌبعی الًگوي  جٌیي

 

: رٍش تذریس

روت داًؾجَیبى در تىزار ا پزعؼ ٍ پبعخ اس داًؾجَیبى ٍ هؾبتذریظ ثِ ؽیَُ ارائِ عخٌزاًی تَعظ اعتبد ّوزاُ ة

. هغبلت هْن پظ اس تذریظ اعتبد در ّوبى جلغِ ٍ جلغبت ثؼذ

 

. اعتفبدُ اس ٍیذیَ پزٍصوتَر ٍ ٍایت ثَرد :آهَزضی  ٍسایل

 

آزهَى  رزضیاتیسٌجص ٍ ا

 عبػت تبریخ  (ثز حغت درفذ)عْن اس ًوزُ ول رٍػ       آسهَى

 تؾزیحی وَتبُ وَئیش

 چٌذگشیٌِ ای

 //////////////////////// ّز جلغِ 2

 //////////////////////// ٍعظ تزم 4 چٌذگشیٌِ ای آسهَى هیبى دٍرُ

 //////////////////////// آخز تزم 12 چٌذگشیٌِ ای آسهَى پبیبى تزم

حضَر فؼبل در 

 والط

 //////////////////////// ّز جلغِ 2 پزعؼ ٍ پبعخ
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: ٍ اًتظارات از داًطجَکالس هقررات 
 

حضَر فؼبل داًؾجَیبى در والط، هغبلؼِ هغبلت درعی ّز جلغِ پظ اس تذریظ ٍ آهبدگی جْت وَییش در آغبس 

. جلغِ ثؼذ
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 ............جٌیي ضٌاسی...زهاًثٌذی درس جذٍل                              

 8-10 ُ ضٌثِس :رٍز ٍ ساػت جلسِ                                     

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ             تاریخ   جلسِ

دوتزثختیبری ی هبدرسادی هزثَعِ اٍ ًب ٌّجبری ُ للتوبهل ت 25/8/95 1

دوتزثختیبری  ی هبدرسادی هزثَعِاًب ٌّجبری ُ ٍ ػزٍقوبهل ت 2/9/95 2

ی اًب ٌّجبری ُ ٍ ثذى، دعتگبُ تٌفظفزات حتىبهل  9/9/95 3

 هبدرسادی هزثَعِ
 

دوتزثختیبری 

ی هبدرسادی اًب ٌّجبری ُ ٍ عتگبُ گَارػدتىبهل  16/9/95 4

 هزثَعِ

دوتزثختیبری 

ی اًب ٌّجبری ُ ٍ ری تٌبعلیدعتگبُ ادراوبهل ت 23/9/95 5

 هبدرسادی هزثَعِ

دوتزثختیبری 

ی هبدرسادی اًب ٌّجبری ُ ٍ عز ٍ گزدىوبهل ت 30/9/95 6

 هزثَعِ
 

دوتزثختیبری 
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ًب ٌّجبری  ٍ ر ٍ گزدى ٍ دعتگبُ ػقجیطتىبهل   7/10/95

ی هبدرسادی هزثَعِ اُ

ی دوتزثختیبر

ًب ٌّجبری  ٍ فجی ٍ دعتگبُ پَؽؾیعتىبهل دعتگبُ  14/10/95 8

 ی هبدرسادی هزثَعِاُ

دوتزثختیبری 

ی هبدرسادی اًب ٌّجبری ُ ٍ ؽن ٍ گَػچتىبهل ججزاًی  9

 هزثَعِ

دوتزثختیبری 

 

 

 

ترًاهِ ػولیاتی هرتَط تِ ٍاحذ ترًاهِ ریسی آهَزضی  
 *********************************************

S12 اّذاف کَتاُ هذت :

هْبرت ثبلیٌی ثب اّذاف ایجبد اًگیشُ ٍ حفظ  اًتقبة هغئَل ثلجت ثب حىن اعتخذاهی ثزای هزوش -

( یه هبُ)ثجبت در هغئَل هزوش اس عزف هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ 

هؾخـ ؽذى هٌبثغ تبهیي ثَدجِ هَرد ًیبس هزوش هْبرتْبی ثبلیٌی ٍ هٌبثغ تبهیي تجْیشات هَرد  -

هبُ  3-4( هؼزفی هٌجغ ثبثت)ًیبس هزوش 
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ارتْای تالیٌی هطخص ضذى هٌاتغ تاهیي تَدحِ هرکس هِ

: اّذاف دراز هذت ٍ ترًاهِ ػولیاتی 

( یىغبل)تغییز هحل هزوش هْبرت ثبلیٌی اس هحل فؼلی ثِ ػلت ون ثَدى فضبی فیشیىی فؼلی  -

تبهیي حذالل پزعٌل پزعتبری ٍ خذهبت هَرد ًیبس هزوش وِ ًیزٍی عزحی ٍ گذرا ًجَدُ ٍ ًیزٍی  -

( یىغبل)ػاللوٌذ ٍ ثبثت ثبؽٌذ 

ٍالتَرّبی حزفِ ای ٍ تبهیي ٍ اختقبؿ هجلغ ثبثت جْت ػمذ لزارداد یب عویَالتَرّب آهَسػ عوی -

( یىغبل) OSCEثزای آهَسػ داًؾجَیبى ٍ اعتفبدُ در اهتحبًبت 

( یىغبل)اختقبؿ چبرت عبسهبًی ثِ هزوش هْبرت ثبلیٌی -

 (هبُ 3-4)اختقبؿ ثَدجِ خبؿ ثزای هزوش هْبرتْبی ثبلیٌی در ّز عبل هبلی  -

S16 ُافسایص تَاًوٌذی ّیات ػلوی جْت تذٍیي طرح درس ٍ طرح دٍر :

( حذالل یىغبل)ولیِ اعبتیذ در درجِ اٍل ثبلیٌی ٍ ػلَم پبیِ  ارائِ عزح درط تَعظ -1: ّذف

ارائِ عزح دٍرُ تَعظ هذیزگزٍُ یب ًوبیٌذُ گزٍّْبی پبیِ یب ثبلیٌی ثب ؽزط تبییذ اوثزیت اػضبی  -2

( هبُ 8-12)گزٍُ هزثَعِ 

:  رًاهِ ػولیاتیب

عغح د ًحَُ تذٍیي عزح درط ٍ عزح دٍرُ ثب اعتفبدُ اس اعبتیذتَاًوٌذ داّْبی هتغيوبر گذاؽتي -

وؾَر 

وبرؽٌبعی ػلوی عزح درط ٍ عزح دٍرُ ّبی تذٍییي ؽذُ ٍ دادى فیذثه ثِ فبحجبى عزح  -

جْت رفغ هؾىالت 

ثِ تذٍیي عزح درط ًوَدُ اًذ ٍ ایجبد اعتفبدُ اس عیغتن تؾَیك ٍ یب ارتمبء ثزای افزاد وِ الذام -

اًگیشُ در عبیز ّوىبراى 

:  فراگیراى

( ًظز عٌجی)اس هٌذرجبت عزح درط تجؼیت هی وٌٌذ "اعویٌبى اس ایٌىِ اعبتیذ ًگبرًذُ عزح ٍالؼب

  

   

 
 


