
 

 

 ثِ ًبم خذا

 داًؽگبُ ػلَم پسؼكي كرهبًؽبُ 

پسؼكي ثیي الولل داًؽكذُ  

: (96-97دٍم ًیوعبل)قبلت ًگبرغ طرح درض

 

 دشؽکی چْبرمسزم داًؾجَیبى : هخبطجبى                           (                   ٍاػقبة خَى) فیشیَلَصی :ػٌَاى درض

خبرج 

داًؾکذُ  –دفشز کبر ) ؽٌجِ ّب :هؽبٍرُظبػت         (        ٍاحذ 6/1عْن اعشبد ) ٍاحذ 4سئَری   :تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ

( دشؽکی

  15/8-15/10 ؽٌجِ ّبعِ    :زهبى ارائِ 

فزؽبد هزاددَر دکشز   :هذرض

  :تؼذاد داًؽجَیبى                                                            سؾزیح  :درض پیػ ًیبز

 

 فزاگزفشي ػول علَل، اًذام، دعشگبّْبی ثذى ٍ ارسجبط آًْب ثب یکذیگز  :ٍرُ ّذف كلي د

 

(: جْت ّر جلعِ یک ّذف) جلعبت یاّذاف كل

 

  عبیشویّبی قزهش، ّوَگلَثیي، کن خًَجی ٍ دلیّبی گلجَلٍیضگیثب  اىیداًؾجَ ییآؽٌب -1

  هکبًیغن دفبػی ثذى در ثزار ػفًَزثب  اىیداًؾجَ ییآؽٌب -2

 ّوَعشبسی ٍ اًؼقبد خَى لػوبثب ا اىیٍداًؾج ییآؽٌب -3

 فیشیَلَصی حظ ٍ حزکز ّبی ػوَهی ثٌذی عیغشن ػقجی ٍ ٍیضگیعبسهبى آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب -4

 ّبی عَهبسیکفیشیَلَصی حظ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب -5

 ّبی ًخبػیٍ رفلکظآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  فیشیَلَصی ًخبع  -6

 در کٌشزل حزکزًقؼ قؾز ٍ عبقِ هغش آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  -7

 ای در کٌشزل حزکزّبی قبػذًُقؼ هخچِ ٍ ّغشِآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  -8

 ًقؼ قؾز هغش در ػولکزدّبی فکزی، یبدگیزی ٍ حبفظِآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  -9

 ّبی اًگیشؽی ٍ رفشبردعشگبُ لیوجیک در فؼبلیز ًقؼ آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب -10



 داری ٍ فزعفیشیَلَصی حبالر خَاة، ثیآؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  -11

 فؼبلیز عیغشن خَدهخشبر  آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  -12

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب جزیبى هبیغ هغشی ًخبػی -13

 

  :ثِ تفكیک اّذاف كلي ّر جلعِ رفتبری ٍیصُاّذاف 

 جلعِ اٍل .1

   یتنیعبیٍ پل یكن خَى ى،یقرهس، ّوَگلَة ّبیگلجَل ّبییشگیثب ٍ اىیداًؽجَ یيآؼٌب: كلي فّذ

  ختصبصيا افّذا

:  داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 .ّبی فیشیَلَصیک گلجَل قزهش را ثیبى کٌذٍیضگی .1.1

 .ػلز اًؼغبف دذیزی گلجَل قزهش را ؽزح دّذ .1.2

. ػَاهل هْن در عبخز گلجَل قزهش را سَضیح دّذ .1.3

.  ًحَُ عبخز ٍ سخزیت گلجَل قزهش را ؽزح دّذ .1.4

 .هشبثَلیغن اّي را ؽزح دّذ .1.5

. ام ثجزدُ ٍ ػلز آًْب را ؽزح دّذاًَاع کن خًَی ٍ دلی عبیشوی را ى .1.6

 

 دٍمجلعِ  .2

ثذى در ثرار ػفًَت   یدفبع ظنیثب هكبى اىیداًؽجَ یيآؼٌب: یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

: داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

.   ّبی عفیذ خَى را سَضیح دّذًحَُ ٍ هحل عبخز گلجَل .2.1

.  ّبی آًْب را ؽزح دّذّبی عفیذ را ًبم ثجزد ٍ ٍیضگیاًَاع گلجَل .2.2

.  .ّبی عفیذ را ًبم ثجزدٍظبیف اًَاع گلجَل .2.3

 .هفَْم لکَدٌی ٍ لکَعبیشَس را ؽزح دّذ .2.4

 

 ظَمجلعِ  .3

 ٍ اًؼقبد خَى یّوَظتبز لػوبثب ا اىیداًؽجَ یيآؼٌب: یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

  .فیشیَلَصی دالکز را سَضیح دّذ .3.1

. ػَاهل سبثیز گذار در لخشِ ؽذى را ًبم ثجزد .3.2

  .ّبی ضذ لخشِ را ؽزح دّذهکبًیغن  .3.3

 .ؽَد را ثیبى کٌذؽزایظ کِ در آى لخشِ ؽذى خَى دچبر هؾکل هی .3.4



 

جلعِ اٍل  .4

 یػصت تنیض ثٌذی¬آؼٌبیي داًؽجَیبى ثب ظبزهبى: یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

: داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

. را ثؾٌبعذ یٍ هزکش یطیاػقبة هح عشنیط .4.1

. راى را ًبم ثجزداػقبة آٍراى ٍ ٍاة ّبییصگیٍ .4.2

. را ثؾٌبعذ یهزکش یػقت ّبیعبخشبر یاجوبل آًبسَهی .4.3

. دّذ حسَضی را ّبآى ّبییصگیًبم ثجزد ٍ ٍ ّبراًبدظیاًَاع ط .4.4

. را ؽزح دّذ یًبدظیاًشقبل ط عنهکبًی .4.5

. را ًبم ثجزد ًبدغْبیط صُیٍ اریخقَؿ .4.6

. دّذ حیرا سَك یعلَل ػقت کیسحز یدر ط یکیالکشز رارییسغ .4.7

. را ؽزح دّذ ّبرًذُیل گػن عنهکبًی .4.8

.  را ًبم ثجزد یػقت یثزّبیف یثٌذ میاًَاع سقظ .4.9

. دّذ حیرا سَك یًَرٍى ّبیدر هجشوغ ّبامیح ثٌذیًحَُ اًشقبل ٍ جوغ .4.10

  

دٍم  جلعِ .5

 کیظَهبت ّبی¬حط یٍلَشیزیآؼٌبیي داًؽجَیبى ثب ف: یكل ّذف

 شُیٍ اّذاف

: داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

. ٍ فؾبر در دَعز را ًبم ثجزدلوظ  ّبی رًذُیاًَاع گ .5.1

. کٌذ حیرا سؾز کیعَهبر ّبی رًذُیگ ّبی یصگیٍ .5.2

. ثِ قؾز هغش را رعن کٌذ کیعَهبر ّبی اًشقبل حظ یرّبیهظ .5.3

. دّذ حیرا سَك کیعَهبر یقؾز حظ ّبی یصگیٍ .5.4

. هَجَد در ػضالر را ًبم ثجزد ریحظ ٍضغ ّبی رًذُیگ .5.5

. را ؽزح دّذ یدَعز ّبی هفَْم درهبسَم .5.6

. درد را ًبم ثجزد ّبی رًذُید ٍ گاًَاع در .5.7

. اًشقبل درد ثِ هغش را رعن کٌذ یرّبیهظ .5.8

. دّذ حیدرد را سَك لیسؼذ ّبی عنیهکبى .5.9

. را ؽزح دّذ یٍ ارجبع ییدرد احؾب .5.10

. عزدرد را ًبم ثجزد ّبی هٌؾبء .5.11

 

ظَم  جلعِ .6

 یًخبع ّبی¬داًؽجَیبى ثب  فیسیَلَشی ًخبع ٍ رفلكط آؼٌبیي

 شُیاّذاف ٍ 

:  جَ قبدر ثبؼذداًػ اىیپب در



. ثجزد را ّب اًَاع هَسَر ًَرٍى .6.1

. دّذ حیرا سَك ًخبػی عٌبة در ّب هَسًََرٍى ثٌذی عبسهبى .6.2

. دّذ حیحزکز را سَك مسٌظی در ّب را ًبم ثجزد ٍ ًقؼ آى یػضالى ّبی رًذُیاًَاع گ .6.3

. ثجزد ًبم را ّب کٌشزل کٌٌذُ گبهب هَسًََرٍى یهٌبعق هغش .6.4

. ثجزدرا ًبم  یػضالى یثزّبیاًَاع ف .6.5

. را ؽزح دّذ یًخبع ّبی اًَاع رفلکظ .6.6

 

چْبرم  جلعِ .7

داًؽجَیبى ثب ًقػ قؽر ٍ ظبقِ هغس در كٌترل حركت  آؼٌبیي

 شُیٍ اّذاف

 : داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 

. را ًبم ثجزد یهخشلف قؾز حزکز ّبی ثخؼ .7.1

. دّذ حیرا سَك یقؾز حزکز یافل ّبی ًقؼ .7.2

. را ؽزح دّذ ثِ ًخبع یحزکز ّبی امیاًشقبل ح یرّبیهظ .7.3

. ثجزد ًبم را ّب آى ّبی عبقِ هغش ٍ ًقؼ یحزکز یًَاح .7.4

. دّذ حیدر کٌشزل حزکز را سَك یسیهؾجک ٍ دّل ّبی ًقؼ ّغشِ .7.5

. در کٌشزل حزکبر را ؽزح دّذ یسیدّل عشنیعبخشبر ٍ ًقؼ ط .7.6

 

پٌجن  جلعِ .8

در كٌترل حركت  ای¬قبػذُ ّبی¬داًؽجَیبى ثب ًقػ هخچِ ٍ ّعتِ آؼٌبیي

 شُیٍ اّذاف

:  داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 

. دّذ حیهخچِ را سَك یػولکزد یآًبسَم .8.1

.  هخچِ را ًبم ثجزد ّبی یٍ خزٍج ّب یٍرٍد .8.2

. هخچِ ٍ هحل آًْب را ًبم ثجزد یػوق ّبی ّغشِ .8.3

.. هخچِ را رعن کٌذ یعبخشبر ٍاحذ ػولکزد .8.4

. هخچِ را ًبم ثجزد یاػوبل حزکز .8.5

.  هخچِ را ًبم ثجزد یاس ًقـ ػولکزد یًبػ یاخشالالر حزکز .8.6

. را ًبم ثجزد ای قبػذُ ّبی اجشاء ّغشِ .8.7

. را رعن کٌذ ای قبػذُ ّبی ّغشِ یٍ ؽٌبخز یحزکز یهذارّب .8.8

. را ؽزح دّذ یدَسبهي ٍ دم ّبی ّغشِ یاخشالالر هزثَط ثِ ًقـ ػولکزد .8.9

. کٌذ یرا جوغ ثٌذ یػقت عشنیط یًقؼ حزکز1 .8.10

 

ؼؽن  جلعِ .9



ٍ حبفظِ  یریادگی ،یفكر یدر ػولكردّبآؼٌبیي داًؽجَیبى ثب ًقػ قؽر هغس  

 شُیٍ اّذاف

:  داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 

. آى را ًبم ثجزد ّبی دّذ ٍ اًَاع علَل حیعبخشبر قؾز هغش سَك .9.1

.  هخشلف قؾز هغش را ًبم ثجزد ّبی قغوز یاػوبل اخشقبؿ .9.2

. دّذ حیغبلت را سَك هکزُیهفَْم ى .9.3

. را ًبم ثجزد یجگبُیگ-عزی دظ-ای اًِیآُ یارسجبط ُیًبح یػولکزدّب .9.4

. دزُ فزًٍشبل را ًبم ثجزد یارسجبط ُیًبح یػولکزدّب .9.5

. دّذ حیدر سکلن ٍ فْن کالم را سَك صُیٍ یًقؼ ًَاح .9.6

.  کٌذ حیآًْب را سؾز ّبی عنیاًَاع حبفظِ را ًبم ثجزد ٍ هکبى .9.7

 

ّفتن  جلعِ .10

ٍ رفتبر  یزغیاًگ ّبی¬تیدر فؼبل کیهتیداًؽجَیبى ثب ًقػ دظتگبُ ل آؼٌبیي

 شُیٍ اّذاف

:  داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 

. دّذ حیًگِ داؽشي قؾز را سَك داریعبقِ هغش در ة ّبی امیًقؼ ح .10.1

. دّذ حیقؾز هغش را سَك کیدر سحز یًَرٍَّرهَى ّبی عنیهکبى .10.2

. را ًبم ثجزد کیهتیل عشنیاجشاء ط .10.3

.  را ؽزح دّذ دَسبالهَطیُ یًجبر ّبی ًقؼ .10.4

. ًْب را ًبم ثجزدٍ ػولکزد آ دَسبالهَطیُ ّبی ّغشِ .10.5

. هزثَعِ را ًبم ثجزد یدَسبالهَطیُ ّبی ٍ ّغشِ یرفشبر ّبی ًقؼ  .10.6

. را ؽزح دّذ کیهتیل عشنیط ُیدبداػ ٍ سٌت عشنیط .10.7

. دّذ حیرا سَك دَکوخیًقؼ ُ .10.8

.  را ؽزح دّذ گذالیًقؼ آم .10.9

. دّذ حیرا سَك کیهتیًقؼ قؾز ل .10.10

 

ّؽتن  جلعِ .11

ٍ صرع   یداریحبالت خَاة، ة یٍلَشیزیداًؽجَیبى ثب ف آؼٌبیي

 شُیٍ اّذاف

:  داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 

. اًَاع خَاة را ًبم ثجزد .11.1

. الکشزٍاًغفبلَگزام هغش در حبالر هخشلف را ؽزح دّذ ّبی یصگیٍ .11.2

. دّذ حیخَاة را سَك ّبی یسئَر .11.3



.  کٌذ حیخَاة را ًبم ثجزد ٍ ػولکزد آًْب را سؾز یهزاکش ػقت .11.4

. خَاة را ؽزح دّذ یکیٍلَصیسیف ریاّن .11.5

. ثجزد ًبم را ّب ٍ هٌؾبء آى یاهَاج هغش یّبیصگیٍ .11.6

. کٌذ فیسؾٌج ٍ فزع را سؼز .11.7

. ًَاع فزع را ًبم ثجزدا .11.8

.  کٌذ فیالکشزٍاًغفبلَگزام ٌّگبم سؾٌج را سَؿ رارییسغ .11.9

. ٍ ػلز آى را ؽزح دّذ هزیآلشا یهبریة  .11.10

 

ًْن  جلعِ .12

 یخبعى یهغس عیهب اىیخَدهختبر ٍ جر ظتنیض تیداًؽجَیبى ثب فؼبل آؼٌبیي

 شُیاّذاف ٍ 

:  داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 

. کٌذ فیخَد هخشبر را سَؿ عشنیط .12.1

.. خَدهخشبر را ؽزح دّذ عشنیط ثٌذی عبسهبى .12.2

. دّذ حیرا سَك کیعوذبر عشنیط ُیدب ّبی عنیهکبى .12.3

. دّذ حیرا سَك کیدبراعوذبر عشنیط ُیدب ّبی عنیهکبى .12.4

.  دّذ حیرا سَك کیعوذبر عشنیػولکزد ط .12.5

. دّذ حیرا سَك کیدبراعوذبر سنطیػولکزد ط .12.6

. آدرًبل را ؽزح دّذ یًقؼ هذٍال .12.7

. را ؽزح دّذ کیاسًََم ّبی رفلکظ .12.8

 

دّن  جلعِ .13

 یًخبع یهغس عیهب اىیداًؽجَیبى ثب جر آؼٌبیي

 شُیاّذاف ٍ 

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ اىیپب در

 

. ٍ کٌشزل آى را ؽزح دّذ یخَى هغش اىیجز .13.1

.. را ًبم ثجزد یًخبع یهغش عیهب ّبی ًقؼ1 .13.2

. هغش را ًبم ثجزد صُیٍ کیهشبثَل ّبیاسیى .13.3

 هزٍر هغبلت گذؽشِ .13.4

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

فیشیَلَصی گبیشَى، فیشیَلَصی گبًًَگ ٍ فیشیَلَصی ثزى ٍ لَی : هٌبثغ

عخٌزاًی، دزعؼ ٍ دبعخ در کالط، ثحث گزٍّی   :رٍغ تذریط

  ثزد ٍایز – دئَدزٍصکشَریٍ  :رظبًِ ّبی كوک آهَزؼي 

ظٌجػ ٍارزؼیبثي 

 ظبػت تبریخ ًورُ رٍغ آزهَى ٍىآزم

قجل اس ؽزٍع  دزعؼ ؽفبییاًجبم 

 ّز جلغِ اس هغبلت جلغِ قجل

سؾزیحی جَاة کَسبُ 

 حضَر ٍ ػیبة
 ّز جلغِ 1

ثِ  جلغِ دٍم

 ثؼذ

 15/12 5/2/97 2 گشیٌِ ای چْبر خَى -آسهَى  هیبى سزم

 15/12 5/2/97 2 گشیٌِ ای چْبر اػقبة -آسهَى  هیبى سزم

 یا ًِیچٌذ گش ى سزمآسهَى دبیب
ًوزُ  3

 سئَری

عجق ثزًبهِ 

داًؾکذُ 

عجق ثزًبهِ 

 داًؾکذُ

 

 :هقررات درض ٍ اًتظبرات  از داًؽجَ

 

. داًؾجَیبى ثبیذ ثِ هَقغ در عزکالط حبضز ثبؽٌذ ٍ اسخزٍج درعی کالط خَدداری ًوبیٌذ .1

هغبلت را  (ًز ثزداری )عکَر را رػبیز کزدُ ٍثبسَجِ ثِ ٍجَدرفزًظ  فقظ ثقَرر اخشقبر  .2

یبداؽز کٌٌذٍکبهالً  ثِ ًکبر هغزح ؽذُ سَجِ ًوبیٌذ 

. ّزجلغِ ثب هغبلؼِ درٍط جلغبر گذؽشِ آهبدگی ثزای دزعؼ ؽفبیی داؽشِ ثبؽٌذ .3

در ثحث ّبی گزٍّی ؽزکز کٌٌذ  .4

. سلفي ّوزاُ خَد را در کالط خبهَػ کٌٌذ .5
 

 

 :ًبم ٍ اهضبی هذرض 

 :تبریخ تحَیل

 : اهضبی هذیر گرٍُ

ال تبریخ ارض
 

 EDO ًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 :داًؽكذُ

 :تبریخ ارظبل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  6/1 :سؼذاد ٍاحذ          96-97 دٍمًیوغبل   یٍلَصیسیف: ًبم درط

 15/10-15/12ؽٌجِ ّب عِ : سذریظ  عبػبر

 دکشز هزاددَر   یآقب: درط هغئَل                       

 یثزى ٍ لَ یٍلَصیسیف گبًًَگ، یٍلَصیسیف سَى،یگب یٍلَصیسیف: هٌجغ

 .هی ثبؽذ ----ؽٌجِ  عِرٍس حث علَل هت  سبریخ اهشحبى سئَری هیبى سزم*

 
هزاددَر   عبیشویی ٍ دلیّبی قزهش، ّوَگلَثیي، کن خَىثَلّبی گلٍیضگی 24/11/96ؽٌجِ  عِ

هزاددَر   هکبًیغن دفبػی ثذى در ثزار ػفًَز 8/12/96ؽٌجِ عِ 

هزاددَر  ّوَعشبسی ٍ اًؼقبد خَى لػوبثب ا اىیداًؾجَ ییآؽٌب 15/12/96ؽٌجِ عِ 

هزاددَر  فیشیَلَصی حظ ٍ حزکز ّبی ػوَهی ثٌذی عیغشن ػقجی ٍ ٍیضگیعبسهبى 22/12/96ؽٌجِ عِ 

هزاددَر  ّبی عَهبسیکفیشیَلَصی حظ 14/1/97ؽٌجِ عِ 

هزاددَر  ّبی ًخبػیٍ رفلکظفیشیَلَصی ًخبع  21/12/97ؽٌجِ عِ 

 هزاددَر  ًقؼ قؾز ٍ عبقِ هغش در کٌشزل حزکز 28/1/97ؽٌجِ عِ 

هزاددَر  ای در کٌشزل حزکزّبی قبػذًُقؼ هخچِ ٍ ّغشِ 4/1/97ؽٌجِ عِ 

هزاددَر  ًقؼ قؾز هغش در ػولکزدّبی فکزی، یبدگیزی ٍ حبفظِ 11/2/97ؽٌجِ عِ 

 ددَر هزا ّبی اًگیشؽی ٍ رفشبردعشگبُ لیوجیک در فؼبلیز ًقؼ 18/2/97ؽٌجِ عِ 



هزاددَر  فیشیَلَصی حبالر خَاة، ثیذاری ٍ فزع 25/2/97ؽٌجِ عِ 

هزاددَر  فؼبلیز عیغشن خَدهخشبر   1/3/97ؽٌجِ عِ 

 هزاددَر  جزیبى هبیغ هغشی ًخبػی 8/3/97ؽٌجِ عِ  

 


