
 

 

 به نبم خذا

 دانؽگبه ػلوم پسؼكي كرهبنؽبه 

پسؼكي دانؽكذه  

: (97-98اول  نیوعبل)قبلب نگبرغ طرح درض

 

 Aتطم اٍل گطٍُ  پعقکی زاًكجَیبى: هخبطببى                      (                   ؾلَل) فیعیَلَغی :ػنواى درض

( زاًكکسُ پعقکی –زفتط کبض ) قٌجِ ّب :هؽبورهظبػت                                  احسٍ 8/0تئَضی   :تؼذاد و نوع واحذ

  15/10-15/12 قٌجِ ّب   :زهبى ارائه 

فطقبز هطازپَض زکتط   :هذرض

  :تؼذاد دانؽجویبى                                                            تكطیح  :درض پیػ نیبز

 

 ، اًسام، زؾتگبّْبی ثسى ٍ اضتجبط آًْب ثب یکسیگطفطاگطفتي عول ؾلَل  :هذف كلي دوره 

 

(: جهت هر جلعه یک هذف) جلعبت یاهذاف كل

 

ّبی ؾلَل ٍ اضگبًل ثسى ایعبتّبی مؼ ٍ ثرفّوَؾتبظیفیعیَلَغی، ثب علن  زاًكجَیبىآقٌبیی  -1

ظ غكبء هَاز اّبی اًتقبل هکبًیؿن  –ؾبذتوبى ٍ فیعیَلَغی غكبء ؾلَل آقٌبیی زاًكجَیبى ثب   -2

پصیط  تحطیك ثبفتْبی غكبء فیعیَلَغی –پتبًؿیل غكبء  -پسیسُ اؾوع زاًكجَیبى ثب   ییآقٌب -3

 

عصجی  تبض زض عول پتبًؿیل –پتبًؿیل عول ٍ اًتكبض آى آقٌبیی زاًكجَیبى ثب   -4

اؾکلتی ٍ اًقجبض زض عضلِ  کیجفت قسى تحطٍ  آقٌبیی زاًكجَیبى ثب اًقجبض  -5

 عصجی عضالًیاًتقبل هکبًیؿن ایجبز ًیطٍ زض عضلِ اؾکلتی ٍ اى ثب قٌبیی زاًكجَیآ -6

ّب آى یهَلکَل ؾنیهکبى ٍ صبفاًقجبض عضلِ  هکبًیؿن آقٌبیی زاًكجَیبى ثب – 7

 

 

 

 

 

 



 

  :به تفكیک اهذاف كلي هر جلعه رفتبری ویصهاهذاف 

جلعه اول 

ّبی ؾلَل ٍ اضگبًل ثسى ایعبتای مؼ ٍ ثركِّوَؾتبظیفیعیَلَغی، ثب علن  زاًكجَیبىآقٌبیی : هذف كلي

 اهذاف ویصه

: دانؽجو قبدر ببؼذپبیبى در 

. زىک فیضا تعط فیعیَلَغی -1-1

. زضصس تَظیع هبیعبت ثسى زض قؿوت ّبی هرتلف ثسى ضا ثساًس – 2-1

. ضا ثساًس تطکیجبت هبیعبت زاذل ٍ ذبضج ؾلَلیتفبٍت  -3-1

هکبًیؿن حطکتی آهیجی  -4-1

. ّب ضا تكطیح کٌسهػکهکبًیؿن حطکت  -5-1

. لی ضا ًبم ثجطز.ّبی ؾلعولکطزّبی اصلی اضگبًل -6-1

 

 دومجلعه 

   هَاز اظ غكبءّبی اًتقبل هکبًیؿن  –آقٌبیی زاًكجَیبى ثب  ؾبذتوبى ٍ فیعیَلَغی غكبء ؾلَل : یهذف كل

 شهیو اهذاف

  :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

. ززُ حیتَض ات غكبء ضاؾبذتبض ٍ تطکیت – 1-2

. اّویت تطکیجبت هرتلف غكبء ضا ثساًس -2-2

. ض تكگیل غكبء ضا تَضیح زّسًقف فؿفَلیپیسّب ز -3-2

 .ضاّْبی گصض هَاز اظ غكبء ضا ًبم ثجطًس – 4-2

 .ذصَصیبت اًتكبض ؾبزُ، تؿْیل قسُ ٍ اًتقبل فعبل ضا قطح زٌّس -5-2

 .ٌّساًَاع اًتقبل فعبل ضا ًبم ثجطًس ٍ تفبٍت آًْب ضا قطح ز -6-2

 

 ظومجلعه 

 پصیط تحطیك ثبفتْبی غكبء فیعیَلَغی –پتبًؿیل غكبء  -پسیسُ اؾوع زاًكجَیبى ثب   ییآقٌب: یهذف كل

 شهیو اهذاف

 :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

 اؾوع ٍ قَاًیي آى ضا قطح زٌّس 1-3
. اؾوع ٍ قَاًیي آى ضا قطح زٌّس -2-3

. پتبًؿیل اؾتطاحت غكبء ضا تعطیف کٌٌس -2-3

 .علل ایجبز پتبًؿیل اؾتطاحت غكبء ضا ًبم ثجطًس  -3-3

. هعبزلِ ّبی ًطًؿت ٍ گلسهي ضا قطح زٌّس -4-3

. هیعاى اثط عَاهل هرتلف ثط پتبًؿیل اؾتطاحت ضا قطح زٌّس -5-3

 

 

 



 چهبرمجلعه 

  عصجی تبض زض عول پتبًؿیل –آقٌبیی زاًكجَیبى ثب  پتبًؿیل عول ٍ اًتكبض آى  :هذف كلي

 شهیو اهذاف

 :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

. پتبًؿیل عول ضا تعطیف کٌٌس -1-4

  .فبظّبی پتبًؿیل عول ضا قطح زٌّس -2-4

. تغییطات ًفَشپصیطی غكبء ٌّگبم ایجبز پتبًؿیل عول ضا تَضیح زٌّس -3-5

 .کبًبل ّبی یًَی زذیل زض ایجبز  پتبًؿیل عول ٍ ًقف ّط کسام ضا قطح زٌّس -4-4

. ًحَُ اًتكبض پتبًؿل عول ٍ قَاًیي آى ضا تَضیح زٌّس -5-4

 .ّبی تحطیك پصیط ضا قطح زٌّستحطیکی زض ثبفت ٍزخ -6-4

 

 

 پنجن جلعه

اظكلتي و انقببض در ػضله  کیجفت ؼذى تحرو  آؼنبیي دانؽجویبى بب انقببض : یهذف كل

 شهیو اهذاف

  :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

  .قطح زّس ؾبذتبض عضلِ اؾکلتی ضا -1-5

  .هکبًیؿن اًقجبض عضلِ اؾکلتی ضا قطح زّس – 2-5

. زپطٍتئیي ّبی اًقجبضی ضا تَضیح زُذصَصیبت هَلکَلی  – 3-5

. زًبثع اًطغی ؾلَل عضالًی ضا ثكٌبؼم -4-5

 

 ؼؽن جلعه

عصجی عضالًی اًتقبل هکبًیؿن ایجبز ًیطٍ زض عضلِ اؾکلتی ٍ آقٌبیی زاًكجَیبى ثب : یهذف كل

 هشیو اهذاف

  :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

. قطایظ اًقجبض ایعٍتًَیك ٍ ایعٍهتطیك ضا قطح زّس – 1-6

. هکبًیؿن افعایف ًیطٍ زض عضلِ اؾکلتی ضا تَضیح زّس -2-6

. ضا تعطیف کٌٌس عضالًی-هحل اتصبل عصجی -3-6

  .عضلِ اؾکلتی ضا قطح زٌّس –فیعیَلَغی ٍ آًبتَهی هحل اتصبل عصت  –4-6

 .ؾن اًتقبل عصجی عضالًی ضا قطح زّسهکبًی -5-6

 

 هفتن جلعه

ّب آى یهَلکَل ؾنیٍ هکبى، صبفاًقجبض عضلِ  هکبًیؿن آقٌبیی زاًكجَیبى ثب: یهذف كل

 شهیو اهذاف

  :دانؽجو قبدر ببؼذ اىیپب در

. اذتبض عضلِ صبف ضا تَضیح زّسؼ –1-7



  .هکبًیؿن تَلیس ًیطٍ زض عضلِ صبف ضا قطح زّس –2-7

 .زعضلِ صبف ضا ًبم ثجط اًَاع -3-7

  .زؾبذتبض عضلِ صبف ضا ًبم ثجط  -7-7

 .زعضلِ صبف ضا ثكٌبؼ-هحل اتصبل عصتآًبتَهی   -8-7

. ًسکهکبًیؿن تحطیك ٍ اًقجبض عضلِ صبف ضا تَضیح زٌّس ٍ آى ضا ثب عضلِ اؾکلتی هقبیؿِ   -9-7
 

 

لَی فیعیَلَغی گبیتَى، فیعیَلَغی گبًًَگ ٍ فیعیَلَغی ثطى ٍ : هنببغ

ؾرٌطاًی، پطؾف ٍ پبؾد زض کالؼ، ثحث گطٍّی   :روغ تذریط

  ثطز ٍایت – زئَپطٍغکتَضیٍ  :رظبنه هبی كوک آهوزؼي 

ظنجػ وارزؼیببي 

 ظبػت تبریخ نوره روغ آزهوى آزهوى

قجل اظ قطٍع  پطؾف قفبییاًجبم 

 ّط جلؿِ اظ هغبلت جلؿِ قجل
 ّط جلؿِ 1 تكطیحی جَاة کَتبُ

ثِ  جلؿِ زٍم

 ثعس

 گعیٌِ ای چْبض هَى  هیبى تطمآظ
ًوطُ  9

 تئَضی

قٌجِ 

26/8/97 
15/12 

 یا ًِیچٌس گع آظهَى پبیبى تطم
ًوطُ  10

 یتئَض
 پبیبى تطم

ثط اؾبؼ 

ثطًبهِ آهَظـ 

 زاًكکسُ

 

 :هقررات درض و انتظبرات  از دانؽجو

 

. ززاًكجَیبى ثبیس ثِ هَقع زض ؾطکالؼ حبضط ثبقٌس ٍ اظذطٍج زضعی کالؼ ذَززاضی ًوبیي .1

هغبلت ضا ( ًت ثطزاضی )ؾکَت ضا ضعبیت کطزُ ٍثبتَجِ ثِ ٍجَزضفطًؽ  فقظ ثصَضت اذتصبض  .2

یبزاقت کٌٌسٍکبهالً  ثِ ًکبت هغطح قسُ تَجِ ًوبیٌس 

. ّطجلؿِ ثب هغبلعِ زضٍؼ جلؿبت گصقتِ آهبزگی ثطای پطؾف قفبیی زاقتِ ثبقٌس .3

زض ثحث ّبی گطٍّی قطکت کٌٌس  .4

. اهَـ کٌٌستلفي ّوطاُ ذَز ضا زض کالؼ خ .5
 

 

 :نبم و اهضبی هذرض 

 :تبریخ تحویل

 : اهضبی هذیر گروه

تبریخ ارظبل 
 

 EDO نبم و اهضبی هعئول 

 :دانؽكذه

 :تبریخ ارظبل

 



      8/0 :تعساز ٍاحس          97-98 اٍلًیوؿبل   یٍلَغیظیف: ًبم زضؼ

 15/10-15/12قٌجِ ّب : تسضیؽ  ؾبعبت

 زکتط هطازپَض   یآقب: زضؼ هؿئَل

 یثطى ٍ لَ یٍلَغیظیگبًًَگ، ف یٍلَغیظیف تَى،یگب یٍلَغیظیف: هٌجع

 .هی ثبقس 26/8/97قٌجِ  ؾِضٍظ حث ؾلَل هت  تبضید اهتحبى تئَضی هیبى تطم*

 
هطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل  14/7/97قٌجِ 

هطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل  21/7/97قٌجِ  ؾِ

هطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل  28/7/97چْبضقٌجِ 

هطازپَض   فیعیَلَغی ؾلَل 5/8/97قٌجِ 

هطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل  12/8/97قٌجِ  ؾِ

هطازپَض   فیعیَلَغی ؾلَل 19/8/97چْبضقٌجِ 

 هطازپَض فیعیَلَغی ؾلَل   26/8/97قٌجِ ؾِ 

 


