به نام خدا
دانشگاه علوم پسشكي هشهد
طرح درس آناتوهي تنه ( 2نظری)
نام درس :آ٘بسٔٛی س٘ - 2 ٝٙظطی
سؼساز ٚاحسٚ1/5 :احس
فراگیران :زا٘كجٛیبٖ دعقىی
هدرسین :اػضبی ٞئیز ػّٕی ٌط ٜٚػّ ْٛسكطیح
هدف كلي :در پایان دوره دانشجو باید ساختارهای آناتوهیک نواحي شكن و لگن را بداند.
جلسه
اَٚ

هدف كلي

اهداف ویژه

آقٙبیی ثب حفطٜ
قىٕی ٚ
ػضالر  ٚػطٚق
جساض قىٓ

فبؾیبٞبی جساض لسأی قىٓ ضا سٛضیح زٞس.
إٞیز فبؾ یبی ؾغحی قىٓ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ػضالر جساض لسأی -عطفی قىٓ  ٚاسصبالر آٟ٘ب ضا ٘بْ
ثجطز.
ٔٛلؼیز ػضالر جساض لسأی -عطفی قىٓ ضا ثیبٖ
ٕ٘بیس.
ػُٕ  ٚػصت ایٗ ػضالر ضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز آدٛ٘ٛضٚظ ػضالر زیٛاض ٜقىٓ ضا قطح زٞس.
اسصبالر ایٗ آدٛ٘ٛضٚظٞب  ٚإٞیز آٟ٘ب ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
ػضالر جساض ذّفی قىٓ ،اسصبالر ،ػُٕ  ٚػصت آٟ٘ب
ضا ٘بْ ثجطز.
ػطٚق  ٚاػصبة جساض ٞبی قىٓ ٙٔ ٚكبء ٞط یه ٚ
ٔؿیط آٟ٘ب ضا ٔكرص ٕ٘بیس.

اهداف ویژه

جلسه

هدف كلي

زْٚ

ٔٛلؼیز وب٘بَ ایٍٛٙئیٙبَ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
آقٙبیی ثب
ؾٛضاخ ٞبی ایٗ وب٘بَ ٔ ٚحُ ٞط یه ضا قطح زٞس.
وب٘بَ
ایٍٛٙئیٙبَ  ٚؾبذشٕبٖ ٞبی سكىیُ زٙٞسٞ ٜط یه اظ جساضٞ ٜبی
إٞیز ثبِیٙی وب٘بَ ضا ٘بْ ثجطز.
ٔحشٛیبر وب٘بَ ایٍٛٙئیٙبَ ضا قطح زٞس.
آٖ
٘مبط ضؼیف ٔطثٛط ث ٝوب٘بَ ضا سٛضیح زٞس.
ػٛأُ ٔٛثط زض سمٛیز وب٘بَ ضا سٛضیح زٞس.
فشك (ٞط٘ی) ٞبی ٔطثٛط ث ٝجساض قىٓ ضا قطح زٞس.
سفبٚر فشك ٞبی ایٗ ٘بحی ٝضا قطح زٞس.

شیوه تدریس و
رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

فعالیتهای

هدرس

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز آ٘بسٔٛی
ؾغحی ٚ
ثبِیٙی
ػضالر،

هدرس

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض ٔٛضز
آؾیت ٞبی
وب٘بَ
ایٍٛٙئیٙبَ
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جلسه

هدف كلي

اهداف ویژه

ؾْٛ

آقٙبیی ثب
صفبق

ٔٛلؼیز اػضبء زاذُ قىٓ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
دطز ٜصفبق ٛٔ ٚلؼیز آٖ ضا قطح زٞس.
صفبق جساضی  ٚاحكبیی ضا قطح زٞس.
٘ح ٜٛلطاضٌیطی صفبق زض ٔمبعغ ؾبغیشبَ  ٚػطضی ضا
قطح زٞس.
اػضبء زاذُ صفبلی ،ثیٗ صفبلی  ٚذّف صفبلی ضا
ٔكرص ٕ٘بیس.
چیٗ ٞبی صفبلی اظ جّٕ ٝاٙٔٚشٞ ْٛبٔ ،عٞٚب ِ ٚیٍبٔبٖ
ٞب ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
أٙشٞ ْٛب ٛٔ ٚلؼیز ٞط یه  ٚاسصبالر آٟ٘ب ضا قطح زٞس.
ٔٛلؼیز ٚ ٚضؼیز ٔعا٘شطٞب ضا قطح زٞس.

جلسه

هدف كلي

چٟبضْ

آقٙبیی ثب صفبق ٔٛلؼیز ؾبن ثعضي  ٚؾبن وٛچه ضا قطح زٞس.
ٔٛلؼیز  ٚإٞیز ؾٛضاخ ادیذّٛئیه ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
فضبٞبی زاذُ حفط ٜقىٓ ضا قطح زٞس.
إٞیز فضبٞبی زاذُ قىٓ ضا قطح زٞس.
وٕذبضسٕٙز ٞبی حفط ٜصفبلی  ٚإٞیز آٟ٘ب ضا ثیبٖ
ٕ٘بیس.
ٚضؼیز صفبق زض دبییٗ قىٓ  ٍِٗ ٚضا قطح زٞس.
ضؾؽ ٞبی سكىیُ قس ٜزض حفط ٜقىٓ ضا ٔكرص
ٕ٘بیس.
ٔرشصطی اظ چٍٍ٘ٛی سىبُٔ دطز ٜصفبق ضا ثیبٖ
ٕ٘بیس.
ػطٚق صفبق ٘ ٚح ٜٛػصت ٌیطی آٖ ضا قطح زٞس.
إٞیز  ٚوبضثطز ثبِیٙی صمبق ضا قطح زٞس.
ا٘ٛاع  ٚإٞیز ثطقٟبی جطاحی ٘بحی ٝقىٓ  ٍِٗ ٚضا
سٛضیح زٞس.

جلسه

هدف كلي

دٙج ٓ

آقٙبیی ثب
ٌِٛ ِٝٛاضـ

اهداف ویژه

اهداف ویژه

هدرس

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز ٞط٘ی بٞب
ٞب  ٚفضبٞبی
صفبلی

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز إٞیز
صفبق زض
جطاحی ٞب

شیوه تدریس و

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
ٔٛلؼیز ٔطی قىٕی ٘ ٚح ٜٛذ٘ٛطؾب٘ی آ٘طا ثیبٖ
دطؾف  ٚدبؾد،
ٕ٘بیس.
آ٘بسٔٛی ؾغحی ٔؼس ٜضا ثط اؾبؼ سمؿیٓ ثٙسی ٘ٛاحی دبٚضدٛیٙز
ٌ 9 ٚ 4ب٘ ٝقىٓ ٔكرص ٕ٘بیس.
ٚضؼیز صفبق ٔؼس ٜضا سٛضیح زٞس.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف ٔؼس ٜضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار ٔؼس ٜضا قطح زٞس.
ٔٛلؼیز ؾبن وٛچه ثب ٔؼس ٜضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
ؾبذشبض ٞبی زاذُ ٔؼس ٜضا قطح زٞس.

فعالیتهای

هدرس
زوشط ضجت
ظازٜ

هدرس

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالرٚ ،
سحمیك زض
ٔٛضز آ٘بسٔٛی
ثبِیٙی ٔطی
قىٕی،
ٔؼس ٚ ٜضٚزٜ
ثبضیه
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ٔٛلؼیز  ٚإٞیز وبضزیب  ٚدیّٛض ضا سٛضیح زٞس.
ػطٚق ٔؼس ٚ ٜسرّیِٙ ٝفبٚی ٔؼس ٜضا ٘بْ ثجطز.
اػصبة ٔؼس ٜضا قطح زٞس.
سىبُٔ جٙیٙی ٔؼس ٜضا قطح زٞس.
لؿٕشٟبی ٔرشّف ضٚز ٜثبضیه ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
آ٘بسٔٛی ؾغحی زئٛز٘ ْٛضا ثط اؾبؼ سمؿیٓ ثٙسی
٘ٛاحی ٌ 9 ٚ 4ب٘ ٝقىٓ ٔكرص ٕ٘بیس.
ٚضؼیز صفبق زئٛز٘ ْٛضا سٛضیح زٞس.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف زئٛز٘ٔ ٚ ْٛجبٚضار آٟ٘ب ضا قطح
زٞس.
ثٗ ثؿز ٞبی صفبلی اعطاف زئٛز٘ ْٛضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
ػطٚقِٙ ،ف  ٚاػصبة زئٛز٘ ْٛضا ٔكرص ٕ٘بیس.
إٞیز ثبِیٙی زئٛز٘ ْٛضا ثیبٖ ٕ٘بیس.

جلسه

هدف كلي

اهداف ویژه

قكٓ

آقٙبیی ثب
ٌِٛ ِٝٛاضـ

ٔٛلؼیز غ ٚغ ٚ ْٛ٘ٚایّئ ْٛزض سمؿیٕبر قىٓ ضا
ٔكرص ٕ٘بیس.
ٚضؼیز صفبق غٚغ ٚ ْٛ٘ٚایّئ ْٛضا سٛضیح زٞس.
سفبٚر ٞبی غٚغ ٚ ْٛ٘ٚایّئ ْٛضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ػطٚقِٙ ،ف  ٚاػصبة غٚغ ٚ ْٛ٘ٚایّئ ْٛضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
٘ح ٜٛسىبُٔ جٙیٙی ضٚز ٜثبضیه ضا قطح زٞس.
إٞیز آ٘بسٔٛی ثبِیٙی ضٚز ٜثبضیه ضا ث یبٖ ٕ٘بیس.
آ٘بسٔٛی ضازیِٛٛغیه ٔطی قىٕیٔ ،ؼس ٚ ٜضٚز ٜثبضیه
ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
ثرف ٞبی ٔرشّف ضٚز ٜثعضي (و )ِٖٛٛضا ٔكرص
ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز ؾى ْٛزض سمؿیٕبر قىٕی ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٚضؼیز صفبق ؾى ْٛضا سٛضیح زٞس.
ٔجبٚضار ؾى ْٛضا قطح زٞس.
ػطٚقِٙ ،ف  ٚاػصبة ؾى ْٛضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز  ٚصفبق آدب٘سیؽ ضا قطح زٞس.
ا٘ٛاع ٚاضیبؾیٞ ٖٛبی آدب٘سیؽ ضا سٛضیح زٞس.

جلسه

هدف كلي

اهداف ویژه

ٞفش ٓ

آقٙبیی ثب
ٌِٛ ِٝٛاضـ

ٔٛلؼیز لؿٕز ٞبی ٔرشّف ا٘ٛاع و ِٖٛٛضا قطح زٞس.
ٔجبٚضار ثرف ٞبی ٔرشّف و ِٖٛٛقىٕی ضا سٛضیح
زٞس.
ػطٚقٔ ،ؿیط سرّیِٙ ٝف  ٚاػصبة و ِٖٛٛقىٕی ضا ثیبٖ
ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز وجس ضا زض سمؿیٕبر قىٓ آٖ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز
ادب٘سیؿیز

هدرس
زوشط ضجت ظازٜ

هدرس

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز آؾیت
ٞبی وجس
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ٚضؼیز صفبق وجس ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
زضٚاظ ٜوجسی  ٚؾبحشٕبٖ ٞبی آٖ ضا قطح زٞس.
ضثبط ٞبی وجس ضا سٛضیح زٞس.
ٔجبٚضار وجس ضا ٘بْ ثجطز.
ٔجبضی وجسی ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ِت ٞبی وجس  ٚإٞیز آٟ٘ب ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
ػطٚق  ٚاػصبة وجس ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.

اهداف ویژه

جلسه

هدف كلي

ٞكش ٓ

آقٙبیی ثب
غسز ٌٛاضـ

جلسه

هدف كلي

ٟ٘ٓ

آقٙبیی ثب وّیٛٔ ٝلؼیز آ٘بسٔٛیه  ٚآ٘بسٔٛی ؾغحی وّیٞ ٝبی
ضاؾز  ٚچخ ٘ ٚح ٜٛصفبق آٖ ضا سٛضیح زٞس.
ٞب  ٚغسز فٛق
وّیٛی (آزض٘بَ) ؾیٛٙؼ وّیٛی  ٚػٙبصط ٘بف وّیٞ ٝب ضا قطح زٞس.
ؾبذشبض زاذّی وّیٞ ٝب ضا قطح زٞس.
ٔجبٚضار لسأی  ٚذّفی وّیٞ ٝبی ضاؾز  ٚچخ ضا
٘بْ ثجطز.
دٛقف ٞبی اعطاف وّی ٝضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
٘ح ٜٛذ٘ٛطؾب٘ی ،سرّیِٙ ٝفبٚی  ٚػصت زٞی وّیٝ
ٞب ضا قطح زٞس.
ٔؿیط جٕغ آٚضی  ٚذطٚج ازضاض ضا سٛضیح زٞس.
ٔٛلؼیز حبِت قىٕیٔ ،ؿیط ٔ ٚجبٚضار ٔ ٟٓآٖ ضا
٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز سٍٙی ٞبی حبِت  ٚإٞیز آٖ ضا ٔكرص

شیوه تدریس و

رسانه آهوزشي
ٔٛلؼیز ویؿ ٝصفطا ضا زض سمؿیٕبر قىٓ  ٚصفبق آٖ ضا ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
ٔكرص ٕ٘بیس.
دبٚضدٛیٙز
ٔجبٚضار ویؿ ٝصفطا ضا ٘بْ ثجطز.
ٔجبضی سرّی ٝوٙٙس ٜصفطا ضا قطح زٞس.
ٔٛلؼیز دب٘ىطا ؼ ضا زض سمؿیٕبر قىٓ  ٚصفبق آٖ ضا
ٔكرص ٕ٘بیس.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف دب٘ىطاؼ ضا ٘بْ ثجطز.
ٔجبٚضار دب٘ىطاؼ ضا ٘بْ ثجطز.
ٔجبضی دب٘ىطاؼ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز ثرف آ٘سٚوطیٗ زض دب٘ىطاؼ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ػطٚق  ٚاػصبة دب٘ىطاؼ ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز عحبَ ضا زض سمؿیٕبر قىٓ  ٚصفبق آٖ ضا
ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار عحبَ ضا ٘بْ ثجطز.
ػطٚق  ٚاػصبة عحبَ ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
إٞیز ثبِیٙی  ٚضازیِٛٛغیه آ٘بسٔٛی ویؿ ٝصفطا ٚ
عحبَ ضا سٛضیح زٞس.
اهداف ویژه

فعالیتهای

هدرس

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز ٚضٚز
ؾٞ ًٙبی
ویؿ ٝصفطا
ث ٝزاذُ
ضٚز ٜثبضیه

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز ا٘ٛاع
آؾیت ٞبی
وّیٚ ٝ
إٞیز ؾًٙ
ٞبی ازضاضی

هدرس
زوشط ضجت ظازٜ
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ٕ٘بیس.
٘ح ٜٛسىبُٔ جٙیٙی وّیٞ ٝب ضا ثی بٖ ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز آ٘بسٔٛیه  ٚآ٘بسٔٛی ؾغحی غسز فٛق
وّیٛی ضاؾز  ٚچخ ٘ ٚح ٜٛصفبق آٟ٘ب ضا سٛضیح
زٞس.
ٔجبٚضار غسز آزض٘بَ ضا ٘بْ ثجطز.
٘ح ٜٛذ٘ٛطؾب٘ی ،سرّیِٙ ٝفبٚی  ٚػصت زٞی غسز
فٛق وّیٛی ضا قطح زٞس.
٘ح ٜٛسىبُٔ جٙیٙی غسز فٛق وّیٛی ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
إٞیز ثبِیٙی  ٚضازیِٛٛغیه آ٘بسٔٛی وّیٞ ٝب  ٚغسز
فٛق وّیٛی ضا سٛضیح زٞس.
جلسه

هدف كلي

اهداف ویژه

زٓٞ

آقٙبیی ثب
ػطٚق ذ٘ٛی
ِٙ ٚفبٚی ٚ
اػصبة قىٓ

ٔٛلؼیز آئٛضر قىٕی ضا قطح زٞس.
ٔجبٚضار آئٛضر ضا ٘بْ ثجطز.
قبذٞ ٝبی جسا قس ٜاظ آئٛضر قىٕی ضا ٘بْ ثجطز.
ٔؿیط ٞط یه اظ قبذٞ ٝب  ٚذ ٖٛضؾب٘ی ٞط ػض ٛاظ
قبذٔ ٝطثٛع ٝضا ٘بْ ثجطز.
چٍٍ٘ٛی قىُ ٌیطی ثعضي ؾیبٞطي ظیطیٗ ضا قطح
زٞس.
ٔجبٚضار ؾیبٞطي ضا ٘بْ ثجطز.
ا٘كؼبثبر ایٗ ؾیبٞطي ضا ٘بْ ثجطز.
ؾیبٞطي دٛضر ٔ ٚجبٚضار آٖ ضا قطح زٞس.
ا٘بؾشٛٔٛظ ٞبی دٛضس - ٛوبٚأ ،حُ  ٚإٞیز اٖ ضا ٘بْ
ثجطزٚ .ضؼیز س ٝٙؾٕذبسیه زض قىٓ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار اٖ ضا ٘بْ ثجطز.
چٍٍ٘ٛی اضسجبط اػصبة ٘ربػی ثب س ٝٙؾٕذبسیه ضا
ٔكرص ٕ٘بیس.
٘ح ٜٛسٛشیغ اػصبة ؾٕذبسیه ضا زض قىٓ ٔكرص
وٙس.
قجىٞ ٝبی ػصجی ضا زض قىٓ قطح زٞس.
سٛشیغ اػصبة اظ ایٗ قجىٞ ٝب ث ٝاػضبء ضا قطح زٞس.
ٔٛلؼیز ػصت ٚاي ضا زض قىٓ ٔكرص ٕ٘بیس.
چٍٍ٘ٛی ػصت زٞی اػصبة دبضاؾٕذبسیه زض قىٓ ضا
قطح زٞس.

جلسه

هدف كلي

اهداف ویژه

ی بظزٓ ٞ

آقٙبیی ثب
اؾشرٛاٖ
ثٙسیٔ ،فبصُ
 ٚػضالر ٍِٗ

٘ح ٜٛزض جب ٌصاضی ٛٔ ٚلؼیز آ٘بسٔٛیه اؾشرٛاٖ
ٞیخ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف ایٗ اؾشرٛاٖ ضا ٘بْ ثجطز.
ٚیػٌی ٞبی زلیك اؾشرٛا٘ی ٞط ثرف ضا ٔكرص
ٕ٘بیس.

هدرس

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز
آ٘بؾشبٔٛظٞبی
قطیب٘ی ٚ
ٚضیسی ِِٝٛ
ٌٛاضقی ٚ
٘یع آ٘بسٔٛی
ؾغحی ٚ
ثبِیٙی قجىٝ
ٞبی ػصجی

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز آ٘بسٔٛی
ؾغحی ٚ

زوشط ضجت ظازٜ

هدرس
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قىؿشٍی
ٞبی ٍِٗ

ٚیػٌی ٞبی ٔرشّف اؾشرٛاٖ ذبجی  ٚز٘جبِچ ٝضا ٘بْ
ثجطز.
چٍٍ٘ٛی ٔفصُ قسٖ ایٗ اؾشرٛاٖ ٞب ضا سٛضیح
زٞس.
ا٘ٛاع ٍِٗ ٔ ٚكرصٞ ٝبی وّی ٞط یه ضا ٘بْ ثجطز.
الغبض ،ظٚایبٔ ،حٛض  ٞب  ٚؾغٛح ٍِٗ ضا سٛضیح زٞس.
زٞب٘ٞ ٝبی ٚضٚزی  ٚذطٚجی ٍِٗ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
الغبض ٞط یه ٘ ٚح ٜٛا٘ساظٌ ٜیطی آٟ٘ب ضا سٛضیح زٞس.
٘حٔ ٜٛفصُ قسٖ اؾشرٛاٖ ٞبی ٘بحی ٍِٗ ٝضا قطح
زٞس.
ضثبط ٞبی ٔٔ ٟٓفبصُ  ٚإٞیز آٟ٘ب ضا ٘بْ ثجطز.
ػضالر ٛٔ ٚلؼیز ٞط یه اظ ػضالر زیٛاض ٜػمجی ٚ
عطفی ٍِٗ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
اسصبالر ،ػُٕ  ٚػصت ٞط ػضّ ٝضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز زیبفطٌٓ ٍِٙی  ٚثرف ٞبی ٔرشّف آٖ ضا
٘بْ ثجطز.
اسصبالر ،ػُٕ  ٚػصت ػضالر زیبفطآٌ ٍِٙی ضا ٘بْ
ثجطز.
ػضِّٛ ٝاسٛض آ٘ی إٞیز ٘ ٚمف آٖ ضا قطح زٞس.
فبقیبٞبی ٔرشّف ٘بحی ٍِٗ ٝضا ٔكرص ٕ٘بیس.
اس صبالر فبقیبٞبی ایٗ ٘بحی ٝضا سٛضیح زٞس.

آ٘بسٔٛی ثبِیٙی زیبفطآٌ ٍِٙی ضا سٛضیح زٞس.
جلسه

هدف كلي

زٚاظز ٓٞآقٙبیی ثب
احكبء ٍِٙی

اهداف ویژه
ٔٛلؼیز وٞ ِٖٛٛبی ایّیبن  ٚؾیٍٕٛئیس ٘ ٚحٜٛ
لطاضٌیطی صفبق آٟ٘ب ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز ضوش ٚ ْٛصفبق آٖ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار ضوش ْٛضا ٘بْ ثجطز.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف ضوش ْٛضا سٛضیح زٞس.
ٔٛلؼیز وب٘بَ آ٘بَ ضا قطح زٞس.
ٔجبٚضار وب٘ بَ آ٘بَ ضا ٘بْ ثجطز.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف وب٘بَ آ٘بَ ضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز حفط ٜایؿىیٛآ٘بَ (ایؿىیٛضوشبَ) ضا ٔكرص
ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار حفط ٜایؿىیٛضوشبَ ضا ٘بْ ثجطز.
ٔحشٛیبر حفط ٜضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز ٔثب٘ ٚ ٝصفبق آٖ ضا قطح زٞس.
ؾغٛح  ٚلؿٕز ٞبی ٔثب٘ ٝضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار ٔثب٘ ٝزض ز ٚجٙؽ ضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز اٚضسطا زض ز ٚجٙؽ ضا قطح زٞس.
آ٘بسٔٛی ثبِیٙی  ٚضازیِٛٛغیه احكبء ٍِٙی ضا قطح زٞس.

هدرس

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض ٔٛضز
حفطار اعطاف
ضوش ٚ ْٛوب٘بَ
آ٘بَ
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جلسه

هدف كلي

ؾ یعزٓٞ

آقٙبیی ثب
زؾشٍبٜ
سٙبؾّی زض
ٔطز

جلسه

هدف كلي

چٟبضز ٓٞآقٙبیی ثب
زؾشٍبٜ
سٙبؾّی زض
ظٖ

اهداف ویژه

شیوه تدریس و

رسانه آهوزشي
لؿٕز ٞبی ٔرشّف زؾشٍب ٜسٙبؾّی زض ٔطز ضا ٘بْ ثجطز .ؾرٙطا٘ی،
ٔٛلؼیز ٞط ثرف ضا ٔكرص ٔ ٚجبٚضار ٔ ٟٓضا ٘بْ ثجطز .دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز
ٔؿیط ػجٛض اؾذطْ ضا زض ایٗ زؾشٍب ٜسٛضیح زٞس.
غسز ایٗ زؾشٍب ،ٜإٞیز ٛٔ ٚلؼیز ٞط یه ضا قطح زٞس.
الیٞ ٝبی ٔرشّف ویؿ ٝثیض ٝضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز ثیضٞ ٝب ضا زض ویؿ ٝثیضٔ ٝكرص ٕ٘بیس.
ٔجبضی ؾٕیٙی فطٚؼٔ ،ؿشمیٓ ،قجى ٝثیض ٚ ٝافط٘ز ضا
قطح زٞس.
ٔٛلؼیز ادیسیسیٓ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف ادیسیسیٓ ضا ٘بْ ثطز.
عٙبة اؾذطٔبسیه ٔ ٚؿیط آٖ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔحشٛیبر عٙبة اؾذطٔبسیه ضا ٘بْ ثجطز.
ٔجطای زفطاٖ ضا قطح زٞس.
ٔٛلؼیز ٔ ٚجبٚضار ویؿؿٛٙٔ ٝی ضا قطح زٞس.
چٍٍ٘ٛی سكىیُ ٔجطای ا٘عاِی ضا سٛضیح زٞس.
ٔٛلؼیز ٔ ٚجبٚضار غس ٜدطٚؾشبر ضا قطح زٞس.
ٔجبٚضار غس ٜضا ٘بْ ثجطز.
ٔجبضی غس ٜضا ثیبٖ ٕ٘بیس.
غسز ثِٛجٛاٚضسطا ٛٔ ٚلؼیز آٖ ضا قطح زٞس.
دٙیؽ  ٚفبقیبٞبی آٖ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ػطٚق  ٚاػصبة اٖ ضا ٘بْ ثجطز.
اجؿبْ ٔرشّف آٖ ضا سٛضیح زٞس.

اهداف ویژه
ثرف ٞبی ٔرشّف زؾشٍب ٜسٙبؾّی زض ظٖ ضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز سرٕساٖ  ٚصفبق آٖ ضا قطح زٞس.
ؾبذشٕبٖ ٞبی زض٘ٚی سرٕساٖ ضا زض لجُ  ٚثؼس اظ ثّٛؽ
سٛضیح زٞس.
ایٗ ؾبذشٕبٖ ٞب ضا زض ظ ٔبٖ ٞبی ٔرشّف یه ؾیىُ ٚ
ثبضزاضی قطح زٞس.
ٔٛلؼیز ِ ِٝٛضحٓ  ٚصفبق ٔطثٛط ث ٝآٖ ضا قطح زٞس.
ثرف ٞبی ٔرشّف ِ ِٝٛضحٓ ضا ٘بْ ثجطز.
آ٘بسٔٛی ثبِیٙی سرٕساٖ  ِِٝٛ ٚضحٓ ضا قطح زٞس.
ٔٛلؼیز ضحٓ  ٚصفبق آٖ ضا قطح زٞس.
لؿٕز ٞبی ٔرشّف ضحٓ ضا ٘بْ ثجطز.
ضثبط ٞبی ٔرشّف ٔطسجظ ثب ضحٓ  ٚؾطٚیىؽ  ٚإٞیز
ٞط یه ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار ضحٓ  ٚؾطٚیىؽ ضا ٘بْ ثجطز.
ظٚایب ٔ ٚحٛض ٞبی ٔرشّف ضحٓ  ٚؾطٚیىؽ  ٚإٞیز ٞط
یه ضا قطح زٞس.

فعالیتهای

هدرس

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض ٔٛضز
آ٘بسٔٛی ثبِیٙی ٚ
٘بثبضٚضی ٔطزاٖ

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض ٔٛضز
ػٛأُ ٘بثبضٚضی
زض ظ٘بٖ

هدرس
زوشط ضجت ظازٜ
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ثرف ٞبی ٔرشّف زاذُ ضحٓ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔٛلؼیز ٚاغٖ ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
ٔجبٚضار ٔ ٟٓآٖ ضا ٘بْ ثجطز.
ثرف ٞبی ٔرشّف اوؿشط٘بَ غ٘یشبَ ضا سٛضیح زٞس.
إٓٞیز آ٘بسٔٛی ثبِیٙی  ٚضازیِٛٛغیه ؾیؿشٓ سٙبؾّی ظٖ
ضا ثیبٖ ٕ٘بیس.

جلسه

هدف كلي

اهداف ویژه

د ب٘عزٓ ٞ

آقٙبیی ثب
٘بحی ٝدطیٝٙ

ٔٛلؼیز ٘بحی ٝدطی ٝٙضا ٔكرص ٕ٘بیس.
چٍٍ٘ٛی سمؿیٓ ثٙسی ٘بحی ٝدطی ٝٙضا سٛضیح زٞس.
ػضالر ٔرشّف ٘بحی ٝدطی ٝٙضا ٘بْ ثجطز.
اسصبالر ،ػُٕ  ٚػصت ایٗ ػضالر ضا ٘بْ ثجطز.
فبقیبٞبی ٘بحی ٝدطی ٝٙضا ٘بْ ثجطز.
ٔٛلؼیز ایٗ فبقیبٞب ضا ٔكرص ٕ٘بیس.
اسصبالر فبقیبٞبی د طی ٝٙضا ٔكرص ٕ٘بیس.
إٞیز جؿٓ دطی ٝٙضا سٛضیح زٞس.
ٔٛلؼیز فضبی دطی ٝٙؾغحی ٔ ٚحشٛیبر اٖ ضا قطح
زٞس.
ٔٛلؼیز فضبی دطی ٝٙػٕمی ٔ ٚحشٛیبر آٖ ضا قطح زٞس.

جلسه

هدف كلي

اهداف ویژه

ق ب٘عز ٓٞآقٙبیی ثب
ػطٚق ٍِٗ

ٔٛلؼیز ؾطذطي اصّی ٍِٗ (ایّیبن زاذّی) ضا ٔكرص
ٕ٘بیس.
قبذٞ ٝبی ایٗ ؾطذطي ٔٛلؼیز ٔ ٚؿیط ٞط یه ضا ٘بْ
ثجطز.
ٔجبٚضار ؾطذطي ٔ ٟٓضا ٘بْ ثجطز.
ٔ ٛلؼیز ،ا٘كؼبثبر ؾیبٞطي ایّیبن زاذّی ضا قطح زٞس.
چٍٍ٘ٛی سرّیِٙ ٝفبٚی اػضبء ٘بحی ٍِٗ ٝضا سٛضیح زٞس.
ٔٛلؼیز اػصبة ؾٔٛبسیه  ٚاسٔٛ٘ٛیه ٘بحی ٍِٗ ٝضا
سٛضیح زٞس.
ػصت زٞی دٛؾشی ٘بحی ٚ ٍِٗ ٝقبذٞ ٝبی ٞط یه ضا
٘بْ ثجطز.
٘ح ٜٛسٛشیغ اػصبة ؾٕذبسیىی  ٚدبضاؾٕذبسیىی اػضبء
ٍِٗ ضا قطح زٞس.
قجىٞ ٝبی ػصجی اسٔٛ٘ٛیه ٘بحی ٚ ٍِٗ ٝچٍٍ٘ٛی
سكىیُ آٟ٘ب ضا قطح زٞسثبِیٙی زؾشٍب ٜسٙبؾّی ظٖ ضا
قطح زٞس

هدرس

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض ٔٛضز
إٞیز دطی ٝٙزض
ظایٕبٖ

هدرس

شیوه تدریس و

فعالیتهای

رسانه آهوزشي
ؾرٙطا٘ی،
دطؾف  ٚدبؾد،
دبٚضدٛیٙز

دانشجویان
زوشط ضجت ظازٜ
دبؾد ثٝ
ؾٛاالر،
سحمیك زض
ٔٛضز إٞیز
ػطٚق  ٚاػصبة
ٍِٗ  ٚثیحؿی
ٞبی ٔٛضؼی
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اضظقیبثی:
آظٔٞ ٖٛبی ثس ٖٚاعالع لجّی  ٚدطؾف ٞبی قفبٞی
أشحبٖ ٔیبٖ سطْ سب دبیبٖ ٔجحث ٌِٛ ِٝٛاضـ
آظٔٞ ٖٛبی ثس ٖٚاعالع لجّی  ٚدطؾف ٞبی قفبٞی
أشحبٖ دبیبٖ سطْ ٔج بحث غسز ٌٛاضقی ،ػطٚق ذ٘ٛی  ٚاػصبة قىٓ ٔ ٚجحث ٍِٗ

ٔجٕٛػب ٕ٘ 8طٜ
ٔجٕٛػب ٕ٘ 12طٜ
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