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داًطکذُ 

ترهی  قالب ًگارش طرح درس

 98-99  اٍل ًیوسال
 

 (آ٘بسٛٔی) ٚارػ،لّت ٚ ػزٚق، سٙفظ ٚ يسؾزیح عیغشٓ :  عٌَاى درس 

 زْٚسزْ دشؽىی  زا٘ؾجٛیبٖ :هخاطباى

ٚاحس  8/1: ٍریئت :سْن استاد از ٍاحذ                                      ٚاحس 2/4: ٍاحذتعذاد

( ٚاحسی 1ٌزٜٚ  6)ٚاحس 8 :عولی                   

 آساز :پاسخگَیی بِ سَاالت فراگیر ساعت

  8-10 ٞب ؽٙجٝچٟبرٚ  10-12 ٞب ؽٙجٝعٝ : زهاى ارائِ درس

ٔمسٔبر ػّْٛ  :پیص ًیاز                                                           ایرج رضیذیدکتر  :هذرس

 سؾزیحی

  ٘فز  92 :تعذاد داًطجَیاى 

 

عبذشبر آ٘بسٛٔیىی اجشای ٔرشّف زعشٍبٜ لّت ٚ ػزٚق، زعشٍبٜ سٙفظ ٚ زعشٍبٜ زا٘ؾجٛ ثبیس،  :ٍرُّذف کلی د

.  ٌٛارػ را یبز ثٍیزز

 

 

( جْت ّر جلسِ یک ّذف: )اّذاف کلی جلسات 

اعشرٛاٖ ثٙسی لفغٝ عیٙٝ ٚ ز٘سٜ ٞب ٚ ٟٔزٜ ٞبی عشٖٛ ٟٔزٜ ای وّیبر  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :جلسِ اٍل -1

 

اعشرٛاٖ اعشزْ٘ٛ، سمغیٓ ثٙسی ٔفبفُ، ٔفبفُ لفغٝ عیٙٝ ٚ  ٘ىبر ثبِیٙی آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :جلسِ دٍم-2

ٔزثٛط ثٝ اعشرٛاٖ ثٙسی لفغٝ عیٙٝ ٚ ٔفبفُ آٖ 

 

ػضالر سٙفغی ٚ ٔجبٚر ٚ زیبفزآٌ : ػضالر جسار لفغٝ عیٙٝ ؽبُٔآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب : جلسِ سَم -3

 

 ػزٚق ٚ اػقبة جسار لفغٝ عیٙٝزا٘ؾجٛیبٖ ثب  آؽٙبیی: جلسِ چْارم -4

 

ٔسیبعشیْٙٛ ٚ عبذشبر لّت  سمغیٓ ثٙسی زا٘ؾجٛیبٖ ثب آضٌایی : جلسِ پٌجن -5
 

عیغشٓ ٞسایشی لّت، دزیىبرزیْٛ، ؽجىٝ ٞبی لّجی، عیٙٛط ٞبی دزیىبرزی ٚ  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب: ضطنجلسِ  -6
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 آ٘بسٛٔی عغحی لّت ٚ فسای زریچٝ ٞبی لّت
 

 ؽزیبٖ ٞبی ثسٖآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :ّفتنسِ جل-7

 

ٚریسٞبی ثسٖ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب : ّطتنجلسِ  -8

 

( ثیٙی، حّك ٚ حٙجزٜ)زعشٍبٜ سٙفظ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب : ًْنجلسِ  -9

 

( ٘بی، ثزٚ٘ىٛط ٞب، ریٝ ٚ دّٛرا)زعشٍبٜ سٙفظ زا٘ؾجٛیبٖ ثب آضٌایی : دّنجلسِ  -10

 

( حفزٜ زٞبٖ، حّك ٚ ٔزی)زعشٍبٜ ٌٛارػ  یی زا٘ؾجٛیبٖ ثبآؽٙب: یازدّنجلسِ  -11
 

 ػضالر ٚ فبعیبٞبی جسار ؽىٓ، ٘ٛاحی ٘ٝ ٌب٘ٝ ؽىٕی، جسار ؽىٓ،آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :دٍازدّنجلسِ -12

وب٘بَ ایٍٙٛیٙبَ  

  ففبق ، فضبٞبی ففبلی ٚ ٘بٚزاٖ ٞب ٚ ثٗ ثغز ٞبی ٟٔٓ ثبِیٙی آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب: سیسدّنجلسِ  -13

 

ٔؼسٜ ٚ عبذشبر آ٘بسٛٔیىی ٔزی  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب : دّنجلسِ چْار -14

  عبذشبر آ٘بسٛٔیىی رٚزٜ ی وٛچه ٚ رٚزٜ ی ثشري زا٘ؾجٛیبٖ ثب آؽٙبیی: پاًسدّنجلسِ  -15
 

دب٘ىزاط، وجس ، ویغٝ ففزا ٚ عحبَ آ٘بسٛٔی آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب : ضاًسدّنجلسِ  -16

  

زعشٍبٜ ِٙفبی لفغٝ ی عیٙٝ ٚ ؽىٓ  زا٘ؾجٛیبٖ ثب آؽٙبیی: ّفذّنجلسِ  -17
 

 

: اّذاف ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ

اعشرٛاٖ ثٙسی لفغٝ عیٙٝ ٚ ز٘سٜ ٞب ٚ ٟٔزٜ ٞبی عشٖٛ ٟٔزٜ وّیبر  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :ّذف کلی جلسِ اٍل

ای 

عٕز ٞبی ٔرشّف یه ٟٔزٜ سمغیٓ ثٙسی اعشرٛاٖ ٞبی ثسٖ، ق ثب اٖیزا٘ؾجٛ ییآؽٙب :اٍلاّذاف ٍیژُ جلسِ 

سیذیه، سفبٚر ٞبی ا٘بسٛٔیىی ٟٔزٜ ٞبی ٘بحیٝ ی ٌززٖ، عیٙٝ ٚ وٕز، عبذشبر آ٘بسٛٔیىی ٚ سمغیٓ ثٙسی ز٘سٜ ٞب، 

. ٘ىبر ثبِیٙی اعشرٛاٖ ثٙسی لفغٝ ی عیٙٝ

 

ار اعشرٛاٖ اعشزْ٘ٛ، سمغیٓ ثٙسی ٔفبفُ، ٔفبفُ لفغٝ عیٙٝ ٚ  ٘هآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :دٍمّذف کلی جلسِ 

 ثبِیٙی ٔزثٛط ثٝ اعشرٛاٖ ثٙسی لفغٝ عیٙٝ ٚ ٔفبفُ آٖ

آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب عبذشبر آ٘بسٛٔیىی اعشرٛاٖ اعشزْ٘ٛ ٚ ٘حٜٛ ی اسقبَ ز٘سٜ ٞب ثب  :دٍماّذاف ٍیژُ جلسِ 

اٞبی اعشزْ٘ٛ، وّیبسی ٔزثٛط ثٝ ٔفبفُ ثسٖ، ا٘ٛاع ٔفبفُ زر لفغٝ ثٙسی عیٙٝ، ٘ىبر ثبِیٙی زر ارسجبط ثب ز٘سٜ ٞب، فض

.   ثیٗ ز٘سٜ ای ،عشٖٛ ٟٔزٜ ٞب ٚ ٔفبفُ لفغٝ ی عیٙٝ

  

  ػضالر سٙفغی ٚ ٔجبٚر ٚ زیبفزآٌ: ػضالر جسار لفغٝ عیٙٝ ؽبُٔآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :سَمّذف کلی جلسِ 
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آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب ففحبر ثسٖ، فضبٞبی ثیٗ ز٘سٜ ای، ػضالر سٙفغی جسار لفغٝ ی  :سَماّذاف ٍیژُ جلسِ 

یضٜ ػضالر ثیٗ ز٘سٜ ای، ػضالر ٔجبٚر لفغٝ ی عیٙٝ، عبذشبر آ٘بسٛٔیىی زیبفزآٌ ،عٛراخ ٞبی زیبفزآٌ ٚ عیٙٝ ثٛ

 .  ػٙبفز ػجٛری اس آٟ٘ب، ػُٕ ػضالر سٙفغی، فشك ٞبی ٔزثٛط ثٝ عٛراخ ٞبی زیبفزآٌ

 

 ػزٚق ٚ اػقبة جسار لفغٝ عیٙٝآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :چْارمّذف کلی جلسِ 

ؽزیبٖ ٞبی سغذیٝ وٙٙسٜ جسار لفغٝ ی عیٙٝ ؽبُٔ ؽزیبٟ٘بی  ثب آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ: چْارمُ اّذاف ٍیژُ جلس

آٌشیالری ، عبثىالٚیٗ، آئٛرسبی عیٙٝ ای، عیٙٝ ای زاذّی، اػقبة حزوشی ػضالر جسار لفغٝ عیٙٝ ٚ زیبفزآٌ ٚ 

ٚ ٕٞی آسیٍٛط ٚ ٔجزای اػقبة حغی جسار لفغٝ ی عیٙٝ، اػقبة ثیٗ ز٘سٜ ای ٚ ػقت فز٘یه، ٚریسٞبی آسیٍٛط 

. عیٙٝ ای

 

ٔسیبعشیْٙٛ ٚ عبذشبر لّت  سمغیٓ ثٙسی زا٘ؾجٛیبٖ ثب آضٌایی  :پٌجنّذف کلی جلسِ 
 

آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب ٔسیبعشْٙٛ ٚ سمغیٓ ثٙسی آٖ، ٔحشٛیبر ٔسیبعشیْٙٛ فٛلب٘ی ٚ  :پٌجناّذاف ٍیژُ جلسِ 

راعز، ثغٗ راعز، زّٞیش چخ ٚ ثغٗ چخ، عبذشبر  فضبی زرٚ٘ی زّٞیشػٙبفز سحشب٘ی، عغٛح ٚ وٙبرٜ ٞبی لّت، 

 .ؽبذٝ ٞبی ؽزیبٖ وٛرٚ٘زی، ٚریسٞبی لّجی زریچٝ ٞبی لّت،

 

ؽجىٝ ٞبی لّجی، عیٙٛط ٞبی  ، دزیىبرزیْٛ،لّت عیغشٓ ٞسایشی آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :ضطنّذف کلی جلسِ 

 ٚ فسای زریچٝ ٞبی لّت ٚ آ٘بسٛٔی عغحی لّت دزیىبرزی

ٌزٜ ٞبی عیٙٛعی زّٞیشی ٚ زّٞیشی ثغٙی، الیٝ ٞبی دزیىبرزیْٛ  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :ضنشاّذاف ٍیژُ جلسِ 

آ٘بسٛٔی عغحی لّت، ٔحُ ؽٙیسٖ  ؽجىٝ ٞبی عغحی ٚ ػٕمی لّت، عیٙٛط ٞبی دزیىبرزی ٔبیُ ٚ ػزضی،  لّت،

 .فساٞبی زریچٝ ٞبی لّت

 

 ؽزیبٖ ٞبی ثسٖآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :ّفتنّذف کلی جلسِ 

 

سمغیٓ ثٙسی آئٛرر، ؽبذٝ ٞبی آئٛرر فؼٛزی، ؽبذٝ ٞبی لٛط  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :ّفتنٍیژُ جلسِ اّذاف 

.  آئٛرر، ؽبذٝ ٞبی آسٛرسبی عیٙٝ ای، ؽبذٝ ٞبی آئٛرسبی ؽىٕی

  

ٚریسٞبی ثسٖ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :ّطتنّذف کلی جلسِ 

 

، ٚ٘بوبٚا ایٙفزیٛر، ٚریسٞبی ا٘ساْ فٛلب٘ی ٚسحشب٘ی، ٚ٘بوبٚاعٛدزیٛرآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :ّطتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 ٚریسٞبی عغحی ا٘سأٟب،ٚریس دٛرسبَ 

 

( ثیٙی، حّك ٚ حٙجزٜ)زعشٍبٜ سٙفظ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :ًْنّذف کلی جلسِ 

 

ٚ  عبذشبر آ٘بسٛٔیىی حفزٜ ی ثیٙی،سمغیٕبر حفزٜ ی ثیٙی، حّك ثب آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ: ًْناّذاف ٍیژُ جلسِ 

حٙجزٜ، ٚ ػزٚق ٚ اػقبة  ، عبذشبر آ٘بسٛٔیىی حٙجزٜ، غضزٚف ٞبی حٙجزٜ، ػضالر، ػضالر حّكیٓ ثٙسی آٖسمظ

  ، حّك ٚ حٙجزٜ،    ثیٙیحفزٜ ی 
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( ٘بی، ثزٚ٘ىٛط ٞب، ریٝ ٚ دّٛرا)زعشٍبٜ سٙفظ زا٘ؾجٛیبٖ ثب آؽٙبیی  :دّنّذف کلی جلسِ 

 

اسٛٔیىی ٘بی، ثزٚ٘ىٛعٟب، سفبٚر ثزٚ٘ىٛط ٞبی راعز ٖآعبذشبر آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :دّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

ٚچخ، عغٛح ٚ وٙبرٜ ٞبی ریٝ، ػٙبفز عغح ٔسیبعشیٙبَ ریٝ، اثز ػٙبفز ثز رٚی عغح ٔسیبعشیٙبَ ریٝ راعز ٚ چخ، 

   .ثزٚ٘ىٛط ٞب ، ٘بی ٚ ریٝ، ؽجىٝ ٞبی ی ریٛی سفبٚر ٞبی ریٝ راعز ٚ چخ، دّٛرا، ػزٚق ٚ اػقبة

 

( حفزٜ زٞبٖ، حّك )زعشٍبٜ ٌٛارػ  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :یازدّنّذف کلی جلسِ 

عبذشبر آ٘بسٛٔیىی حفزٜ ی زٞبٖ ٚ سمغیٓ ثٙسی آٖ، ػضالر  ثب اٖیزا٘ؾجٛ ییآؽٙب :یازدّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

. سثبٖ، ػقت حزوشی ػضالر سثبٖ، حّك، ػزٚق ٚ اػقبة حفزٜ ی زٞبٖ 

 

ػضالر ٚ فبعیبٞبی جسار  ٘ٝ ٌب٘ٝ ؽىٕی، جسار ؽىٓ، ٘ٛاحیآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :دٍازدّنّذف کلی جلسِ 

وب٘بَ ایٍٙٛیٙبَ  ؽىٓ،

سمغیٓ ثٙسی ٘ٛاحی ٘ٝ ٌب٘ٝ ؽىٕی، ػضالر جسار لسأی ؽىٓ،  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :دٍازدّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

اػقبة جسار  فبعیبٞبی عغحی ٚ ػٕمی جسار ؽىٓ، زیٛارٜ ٞبی وب٘بَ ایٍٙٛیٙبَ، ٔحشٛیبر وب٘بَ ایٍٙٛیٙبَ، ػزٚق ٚ

ؽىٓ 

  

  ففبق ، فضبٞبی ففبلی ٚ ٘بٚزاٖ ٞب ٚ ثٗ ثغز ٞبی ٟٔٓ ثبِیٙیآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :سیسدّنّذف کلی جلسِ 

ففبق، ٌزیشز عبن، ِغز عبن، أٙشْٛ وٛچه ٚ ثشري، فٛرأٗ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :سیسدّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

رثبط ٞبی ففبلی، ثٗ ثغز ٞبی ففبلی، ٘ىبر ثبِیٙی، ػزٚق ٚ ضی، ٚیٙغّٛ ٚ زیٛارٜ ٞبی آٖ، ٔشا٘شز، ٔشٚوِٖٛٛ ػز

. اػقبة ففبق

 

  عبذشبر آ٘بسٛٔیىی ٔزی ٚ ٔؼسٜ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :چْاردّنّذف کلی جلسِ 

سمغیٕبر ٔزی، سٍٙی ٔجبٚرار آٖ،،عبذشبر آ٘بسٛٔیىی ٔزی ثب آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ: چْاردّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

. ؽزیبٖ ٞبی ٔؼسٜسمغیٕبر ٔؼسٜ، ٔجبٚرار ٔؼسٜ، اة ٔزی، عبذشبر آ٘بسٛٔیىی ٔؼسٜ، ٞبی ٔزی، ػزٚق ٚ اػـ

 

  عبذشبر آ٘بسٛٔیىی رٚزٜ ی وٛچه ٚ رٚزٜ ی ثشريآؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :پاًسدّنّذف کلی جلسِ 

ْ٘ٛ، سمغیٕبر رٚزٜ ی وٛچه، عبذشبر آ٘بسٛٔیه زئٛزْ٘ٛ، صصٚ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :پاًسدّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

حبِز ٞبی ٔجبٚرار زٚاسزٞٝ، عبذشبر ٚ سمغیٕبر رٚزٜ ی ثشري،  ارسجبط زٚاسزٞٝ ثب دب٘ىزاط ٚ ویغٝ ففزا، ایّئْٛ، 

. سٙیب وِٛی، ػزٚق ٚ اػقبة رٚزٜ ی وٛچه ٚ رٚزٜ ی ثشرئرشّف آدب٘سیظ، ٔجبٚرار رٚزٜ ی ثشري، 

 

وجس ، ویغٝ ففزا ٚ عحبَ دب٘ىزاط، آ٘بسٛٔی  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :ضاًسدّنّذف کلی جلسِ 

دب٘ىزاط، لغٕز ٞبی ٔرشّف دب٘ىزاط،  عبذشبر آ٘بسٛٔیىی ثب آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ: ضاًسدّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

وجسی، اثز ػٙبفز ثز عغح احؾبیی وجس، ویغٝ ففزا، ٔجبری ففزاٚی ٚ H ٔجبٚرار دب٘ىزاط، عغٛح وجس، عبذشبر

. ر آٖ، رثبط ٞبی ٔزسجظ ثب وجس ٚ عحبَ، ػزٚق ٚ اػقبة عغٛح ٚ وٙبرٞبی عحبَ ٚ ٔجبٚرااعفٍٙزٞبی آٖ، 
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زعشٍبٜ ِٙفبی لفغٝ ی عیٙٝ ٚ ؽىٓ آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب  :ّفذّنّذف کلی جلسِ 

عیغشٓ ِٙفبٚی ثسٖ، ٔجزای عیٙٝ ای، ٔجزای ِٙفبٚی راعز،  آؽٙبیی زا٘ؾجٛیبٖ ثب :ّفذّناّذاف ٍیژُ جلسِ 

. ػزٚق ِٙفبٚی لفغٝ عیٙٝ ٚ ؽىٓ

 

 

: اى داًطجَ قادر باضذدر پای

سفبٚسٟبی ٟٔزٜ ٞبی ٌزز٘ی، عیٙٝ ای ٚ وٕزی را . لغٕز ٞبی ٔرشّف یه ٟٔزٜ ی سیذیه را سٛضیح زٞس -1-1

  . لغٕز ٞبی ٔرشّف یه ز٘سٜ را سٛضیح زٞس ٚ ٔحُ ٔفقُ ؽسٖ ز٘سٜ ٞب را ثٝ ٟٔزٜ ٞب ثسا٘س. ثسا٘س

ٔحُ . ساٚیٝ ِٛییظ را ثؾٙبعس ٚ ٔٛارز اعشفبزٜ ی آ٘زا زر وّیٙیه ثسا٘س. لغٕز ٞبی ٔرشّف اعشزْ٘ٛ را سٛضیح زٞس -2-1

ٔحُ . ٘ؾبٖ زٞسحسٚز ٟٔزٜ ای ػٙبفز ٟٔٓ را اس رٚی ساٚئس ذبری ٟٔزٜ ٞب را . سرّیٝ ٔبیغ دّٛراَ را زر فضبی ثیٗ ز٘سٜ ای ثسا٘س

 .ؽشی ثیٕبر ٘ؾبٖ زٞساس ٕ٘بی ح سرّیٝ ی ٔبیغ ٔغشی ٘ربػی را
 

لغٕز ٞبی ٔرشّف زیبفزآٌ ٚ اسقبالر آ٘زا  .ثرقٛؿ ػضالر ثیٗ ز٘سٜ ای را سٛضیح ثسٞس ػضالر سٙفغی -3-1

ا٘ٛاع فشك ٞب را . عٛراذٟبی زیبفزآٌ ٚ ػٙبفز ػجٛری اس آ٘زا ثؾٙبعس .ػّٕىزز ػضالر سٙفغی را ثّس ثبؽس. سٛضیح زٞس

. ثؾٙبعس

 

اػقبة ثیٗ . ؽبذٝ ٞبی ٔرشّف ؽزیبٖ سٛراعیه زاذّی را ثسا٘س. سٛراوظ را سٛضیح زٞسٔٙؾب ؽزیبٟ٘بی جسار  -4-1

ٔغیز ٚریسٞبی . ریؾٝ ٞب، ٔغیز ٚ ٘ٛاحی سغذیٝ وٙٙسٜ ثٛعیّٝ ػقت فز٘یه را ثؾٙبعس. ز٘سٜ ای را سٛضیح زٞس

. آسیٍٛط ٚ ٕٞی آسیٍٛط را سٛضیح زٞس

 

. ار ٔسیبعشیْٙٛ فٛلب٘ی، ذّفی، ٔیب٘ی ٚ لسأی را ثؾٙبعسٔحشٛی. ٔسیبعششیْٙٛ ٚ سمغیٕبر آ٘زا سٛضیح زٞس -5-1

زریجٝ ٞبی زّٞیشی ثغٙی ٚ زریچٝ ٞبی . ػٙبفز زرٚ٘ی زّٞیش راعز را ثّس ثبؽس. عغٛح ٚ ٘برٜ ٞبی لّت را ثّس ثبؽس

.   ؽزیبٟ٘بی وٛرٚ٘زی راعز ٚ چخ ٚ ؽبذٝ ٞبی آ٘زا ؽزح زٞس. عیٙی را سٛضیح زٞس

 

. الیٝ ٞبی دزیىبرزیْٛ را ثؾٙبعس. ی عیٙٛعی زّٞیشی ٚ زّٞیشی ثغٙی را سٛضیح زٞسٔٛلؼیز ٚ ػّٕزز ٌزٜ ٞب -6-1

.  ٔحُ ؽٙیسٖ فساٞبی زریچٝ ٞبی لّت را اس رٚی لفغٝ ی عیٙٝ ٘ؾبٖ زٞس. آ٘بسٛٔی عغحی لّت را ثّس ثبؽس

 

٘ٙسٜ ا٘ساْ فٛلب٘ی را ؽزیبٟ٘بی سغذیٝ ن. ؽبذٝ ٞبی لٛط ائٛرر را ثّس ثبؽس. آئٛرر ٚ ا٘ؾؼبثبر آ٘زا سٛضیح زٞس -7-1

. ؽبذٝ ٞبی آئٛرسبی ؽىٕی ٚ ٔحُ سغذیٝ ٞزیه را ثّس ثبؽس. ؽبذٝ ٞبی آئٛرسبی سٛراعیه را ٘ب ثجزز. ثؾٙبعس

. ؽزیبٟ٘بی ا٘ساْ سحشب٘ی را ٘بْ ثجزز

 

ٚریسای عغحی . ٚریسٞبی عٛدزیٛر ٚ٘بوبٚا ٚ ایٙفزیٛر ٚ٘بوبٚا ٚ ؽبذٝ ٞبی سؾىیُ زٞٙسٜ ی آ٘زا سٛضیح زٞس -8-1

  .ٚریس دٛرسبَ را ؽزح زٞس. ٘ساْ ٞب را ثؾٙبعسا

 

عبذشبر حٙجزٜ را . لغٕز ٞبی ٔرشّف حفزٜ ی ثیٙی را سٛضیح زٞس. سمغیٓ ثٙسی زعشٍبٜ سٙفظ را ثّس ثبؽس -9-1

. ثیبٖ وززٜ ، غضزٚف ٞب، ػضالر ٚ ػزق ٚ اػقبة حٙجزٜ را سٛضیح زٞس

 

عغٛح ٚ وٙبرٜ . ای ثزٚ٘ىٛط ٞبی راعز ٚ چخ را ؽزح زٞسسفبٚر ٜ. ٔٛلؼیز، عَٛ ٚ اثؼبز ٘بی را ثّس ثبؽس -10-1

سفبٚر ٞبی ریٝ . ػٙبفزی وٝ ثز رٚی عغح ٔسیبعشیٙبَ ریٝ راعز ٚ چخ اثز ٔیٍذار٘س را ثسا٘س. ٞبی ریٝ را ثسا٘س
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. دّٛرا را سٛضیح زٞس ٚ حس سحشب٘ی ریٝ ٚ دّٛرا را ثؾٙبعس. راعز ٚ چخ را ثّس ثبؽس

 

حّك ثیٙی ، . ػضالر سثبٖ را ثؾٙبعس ٚ ػُٕ ٞزیه را سٛضیح زٞس. راؽزح زٞسسمغیٓ ثٙسی حفزٜ زٞبٖ  -11-1

.  حّك زٞب٘ی، حّك حٙجزٜ ای را ثؾٙبعس

 

فبعیبٞبی . ػضالر ٔبیُ ٚ ػزضی ٚ رسٛط اثسٚٔیٙیظ ؽىٓ را ثؾٙبعس. ٘ٛاحی ٘ٝ ٌب٘ٝ ؽىٕی را ثؾٙبعس -12-1

  .ٔحشٛیبر وب٘بَ ایٍٙٛیٙبَ را ٘بْ ثجزز. را ثّس ثبؽس ٘بَیٚایًٙزیٛارٜ ٞبی وب٘بَ . عغحی ٚ ػٕمی ؽىٓ را سٛضیح زٞس

 

. ففبق را ثغٛر وبُٔ سٛضیح زازٜ ٚ عبذشبر أٙشْٛ ثشري  وٛچه ٚ ِغز عبن ٚ ٌزیشز عبن را ثّس ثبؽس -13-1

. ٔشا٘شز ٚ ٔشٚوِٖٛٛ ػزضی را سٛضیح زٞس. ػٙبفز زاذُ ففبلی ٚ ذّف ففبلی را ٘بْ ثجزز. ٔشٚٞبی ففبق را ثؾٙبعس

. عز ٞبی ففبلی را ٘بْ ثجززثٗ ة

 

. سٍٙی ٞبی ٔزی ٚ فبفّٝ ی ایٗ سٍٙی ٞب سب ز٘ساٖ ٞبی دیؾیٗ را ثّس ثبؽس. ٔؾرقبر ٔزی را سٛضیح زٞس -14-1

ؽزیبٖ ٞبی . ٔجبٚرار ٔزی ٚ ٔؼسٜ را ثّس ثبؽس. لغٕز ٞبی ٔؼسٜ را ٘ب ثجزز. ػزٚق سغذیٝ ٘ٙسٜ ی ٔزی را ٘بْ ثجزز

. ٘بْ ثجززسغذیٝ وٙٙسٜ ی ٔزی ٚ ٔؼسٜ را 

 

ارسجبط زئٛزْ٘ٛ ثب ٔجبری دب٘ىزاعی ٚ . لغٕشٟبی رٚزٜ ی وٛچه، زئٛزْ٘ٛ ، صصْٚ٘ٛ ٚ ایّئْٛ را ثؾٙبعس -15-1

. لغٕز ٞبی رٚزٜ ثشري را سٛضیح زٞس. ٔشا٘شز ٚ سفبٚسٟبی اٖ زر صصْٚ٘ٛ ٚ ایّئْٛ را ثّس ثبؽس. ففزاٚی را ثّس ثبؽس

ػزٚق سغذیٝ . لؼیز آدب٘سیظ را ثز رٚی ؽىٓ ثیٕبر ثشٛا٘س ٘ؾبٖ زٞسٔٛ. ٔٛلؼیز ٞبی ٔرشّف آدب٘سیظ را ثّس ثبؽس

.   وٙٙسٜ ی رٚزٜ ی ثشري را ٘بْ ثجزز

 

اثز ػٙبفز . عغٛح ثس را ٘بْ ثجزز. ٔجبٚرار دب٘ىزاط را ثّس ثبؽس. لغٕز ٞبی ٔرشّف دب٘ىزاط را سٛضیح زٞس -16-1

عغٛح عحبَ را . وجس ٚ لغٕز زْٚ زئٛزْ٘ٛ ثّس ثبؽس ارسجبط ویغٝ ففزا ثب. ثز رٚی عغح احؾبیی وجس را ثّس ثؾٙبعس

ػزٚق ٚ اػقبة وجس ، دب٘ىزاط ، ویغٝ ففزا ٚ عحبَ را ثّس . ثّس ثبؽس ٚ ٔجبٚرار عغح احؾبیی عحبَ ثزا ؽزح زٞس

. ثبؽس

 

ٌزٜ . ٔغیز ٔجزای عیٙٝ ای ٚ ٔجزای ِٙفبٚی راعز را ؽزح زٞس. وّیبر عیغشٓ ِٙفبٚی ثسٖ را سٛضیح زٞس -17-1

. ِٙفبٚی لفغٝ عیٙٝ ٚ ؽىٓ را ثؾٙبعس ٞبی

 

 

 

 

: هٌابع

( آ٘بسٛٔی سٙٝ ٚ آ٘بسٛٔی عزٌٚززٖ) آ٘بسٛٔی ٌزی ثزای زا٘ؾجٛیبٖ 

اعشرٛاٖ ؽٙبعی زوشز ثٟزاْ اِٟی 

 

: رٍش تذریس

روز زا٘ؾجٛیبٖ زر سىزار ا دزعؼ ٚ دبعد اس زا٘ؾجٛیبٖ ٚ ٔؾبسسریظ ثٝ ؽیٜٛ ارائٝ عرٙزا٘ی سٛعظ اعشبز ٕٞزاٜ ة
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. ٞٓ دظ اس سسریظ اعشبز زر ٕٞبٖ جّغٝ ٚ جّغبر ثؼسٔغبِت ْ

 

  .ٚیسیٛ دزٚصوشٛر ٚ ٚایز ثٛرزا٘یٕیؾٗ ٚ فیّٓ آٔٛسؽی ثب دبٚردٛیٙز، اعشفبزٜ اس  :آهَزضی  ٍسایل

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی آزهَى

 

عٟٓ اس  رٚػ       آسٖٔٛ

ٕ٘زٜ 

ثز )وُ

حغت 

 (زرفس

 عبػز سبرید 

سؾزیحی جٛاة  وٛئیش

 وٛسبٜ

جّغٝ ٞز  زرفس 25

 زر والط ػّٕی

 

//////////////////////// 

 //////////////////////// ثیٗ سزْ زرفس 25 چٙسٌشیٙٝ ای ٔیبٖ سزْ 

آسٖٔٛ 

 دبیبٖ سزْ

 //////////////////////// آذز سزْ زرفس 50 چٙسٌشیٙٝ ای

 

 

 

 

: ٍ اًتظارات از داًطجَکالس هقررات 
 

دزعؼ ٞبی اِت زرعی ٞز جّغٝ دظ اس سسریظ ٚ آٔبزٌی جٟز حضٛر فؼبَ زا٘ؾجٛیبٖ زر والط، ٔغبِؼٝ ٔظ

والعی 
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 (آًاتَهیگَارش تٌفس ٍ تطریح سیستن ّای قلب ٍ عرٍق،  جذٍل زهاًبٌذی درس

                                     

 8-10ٚ چٟبرؽٙجٝ ٞب  10-12ؽٙجٝ ٞب عٝ  :رٍز ٍ ساعت جلسِ 

              

 تاداس هْضْع تذریش تاریخردیف 
دکتر رشیذی  (دًذٍ ُا ّ هِرٍ ُا)اصتخْاى تٌذی لفضَ صیٌَ  26/6/98 1

دکتر رشیذی  (اصترًْم، هفاصل، ًکات تالیٌی)اصتخْاى تٌذی لفضَ صیٌَ  27/6/98 2

دکتر رشیذی  (عضالت تٌفضی ّ هجاّر، دیافراگن)عضالت جذار لفضَ صیٌَ  2/7/98 3

دکتر رشیذی  عرّق ّ اعصاب جذار لفضَ صیٌَ  3/7/98 4

دکتر رشیذی  (صاختارخارجی ّ فضای درًّی حفرات للة)هذیاصتیٌْم، للة  9/7/98 5

صیضتن ُذایتی للة، پریکاردیْم، آًاتْهی صطحی ّ صذای دریچَ )للة  10/7/98 6

 (ُا

دکتر رشیذی 

دکتر رشیذی  (شریاًِای تذى)دصتگاٍ گردط خْى  16/7/98 7

دکتر رشیذی  (یذُای تذىّر)دصتگاٍ گردط خْى  17/7/98 8

دکتر رشیذی  ، عرّق ّ اعصاب(تیٌی، حلك ّ حٌجرٍ)دصتگاٍ تٌفش  23/7/98 9

دکتر رشیذی  ، عرّق ّ اعصاب(ًای، ترًّکْس ُا، ریَ ّ پلْرا)دصتگاٍ تٌفش  24/7/98 10

دکتر رشیذی  ، عرّق ّ اعصاب(حفرٍ دُاى، حلك ّ هری)دصتگاٍ گْارط  30/7/98 11

احی ًَ گاًَ شکوی، عضالت جذار شکن، فاصیاُای شکن،  ًْ 1/8/98 12

 کاًال ایٌگْیٌال

دکتر رشیذی 

دکتر رشیذی       (فضاُای صفالی، ًاّداى ُا ّ تي تضت ُای هِن تالیٌی)صفاق  8/8/98 13

14 

 

دکتر رشیذی  (صاختار، عرّق ّ اعصاب)رّدٍ کْچک ّ رّدٍ تزرگ ، هعذٍ  14/8/98

دکتر رشیذی  (صاختار، عرّق ّ اعصاب)تذ ، کیضَ صفرا ّ طحال پاًکراس، ک 21/8/98 15

 

 

 

 

 

 

 

برًاهِ عولیاتی هربَط بِ ٍاحذ برًاهِ ریسی آهَزضی  
 *********************************************

S12 اّذاف کَتاُ هذت :

ٌیشٜ ٚ حفظ ا٘شقبة ٔغئَٛ ثّجز ثب حىٓ اعشرسأی ثزای ٔزوش ٟٔبرر ثبِیٙی ثب اٞساف ایجبز اٖ -

( یه ٔبٜ)ثجبر زر ٔغئَٛ ٔزوش اس عزف ٔؼبٚ٘ز آٔٛسؽی زا٘ؾٍبٜ 

ٔؾرـ ؽسٖ ٔٙبثغ سبٔیٗ ثٛزجٝ ٔٛرز ٘یبس ٔزوش ٟٔبرسٟبی ثبِیٙی ٚ ٔٙبثغ سبٔیٗ سجٟیشار ٔٛرز  -

ٔبٜ  3-4( ٔؼزفی ٔٙجغ ثبثز)٘یبس ٔزوش 
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هطخص ضذى هٌابع تاهیي بَدحِ هرکس هْارتْای بالیٌی 

: ٍ برًاهِ عولیاتیاّذاف دراز هذت  

( یىغبَ)سغییز ٔحُ ٔزوش ٟٔبرر ثبِیٙی اس ٔحُ فؼّی ثٝ ػّز وٓ ثٛزٖ فضبی فیشیىی فؼّی  -

سبٔیٗ حسالُ دزعُٙ دزعشبری ٚ ذسٔبر ٔٛرز ٘یبس ٔزوش وٝ ٘یزٚی عزحی ٚ ٌذرا ٘جٛزٜ ٚ ٘یزٚی  -

( یىغبَ)ػاللٕٙس ٚ ثبثز ثبؽٙس 

سقبؿ ٔجّغ ثبثز جٟز ػمس لزارزاز یب عٕیٛالسٛرٞب آٔٛسػ عٕیٛالسٛرٞبی حزفٝ ای ٚ سبٔیٗ ٚ اخ -

( یىغبَ) OSCEثزای آٔٛسػ زا٘ؾجٛیبٖ ٚ اعشفبزٜ زر أشحب٘بر 

( یىغبَ)اذشقبؿ چبرر عبسٔب٘ی ثٝ ٔزوش ٟٔبرر ثبِیٙی -

 (ٔبٜ 3-4)اذشقبؿ ثٛزجٝ ذبؿ ثزای ٔزوش ٟٔبرسٟبی ثبِیٙی زر ٞز عبَ ٔبِی  -

S16  تذٍیي طرح درس ٍ طرح دٍرُافسایص تَاًوٌذی ّیات علوی جْت :

( حسالُ یىغبَ)وّیٝ اعبسیس زر زرجٝ اَٚ ثبِیٙی ٚ ػّْٛ دبیٝ  ارائٝ عزح زرط سٛعظ -1: ٞسف

ارائٝ عزح زٚرٜ سٛعظ ٔسیزٌزٜٚ یب ٕ٘بیٙسٜ ٌزٟٚٞبی دبیٝ یب ثبِیٙی ثب ؽزط سبییس اوثزیز اػضبی  -2

( ٔبٜ 8-12)ٌزٜٚ ٔزثٛعٝ 

:  برًاهِ عولیاتی

عغح ز ٘حٜٛ سسٚیٗ عزح زرط ٚ عزح زٚرٜ ثب اعشفبزٜ اس اعبسیسسٛإ٘ٙس زٟٞبی ٔشغايوبر ٌذاؽشٗ -

وؾٛر 

وبرؽٙبعی ػّٕی عزح زرط ٚ عزح زٚرٜ ٞبی سسٚییٗ ؽسٜ ٚ زازٖ فیسثه ثٝ فبحجبٖ عزح  -

جٟز رفغ ٔؾىالر 

یجبز اعشفبزٜ اس عیغشٓ سؾٛیك ٚ یب ارسمبء ثزای افزاز وٝ الساْ ثٝ سسٚیٗ عزح زرط ٕ٘ٛزٜ ا٘س ٚ ا-

اٍ٘یشٜ زر عبیز ٕٞىبراٖ 

:  فراگیراى

( ٘ظز عٙجی)اس ٔٙسرجبر عزح زرط سجؼیز ٔی وٙٙس "اعٕیٙبٖ اس ایٙىٝ اعبسیس ٍ٘بر٘سٜ عزح ٚالؼب

  

   

 
 


