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تعالیبسمه

 داًشگاُ ػلَم پسشکی ٍ خدهات بْداشتی درهاًی استاى بَشْر

 هرکس تَسؼِ آهَزش پسشکی

 دفتر ًظارت ٍ ارزشیابی

 فرم طرح درس

 

 
 پرظتبری :رشتِ تحصیلیًبرؼٌبظی ارؼذ       :هدرک تحصیلیآخریي ًصاد          هحوذ اظوبػیل حبجی :ًام ٍ ًام خاًَادگی هدرس

 ظبل 5 :سابقِ آهَزشی:                                     گرٍُ آهَزشیهرثی                          :رتبِ داًشگاّی

 ثبر 4 :سابقِ تدریس درس هَرد ًظر

 
 27: تؼداد فراگیراى               2: ترم                ًبرداًی: هقطغ               ّبی پسؼٌی كَریت: رشتِ تحصیلی فراگیراى

 
 (1)ّبی داخلی كَریت: ػٌَاى درس بطَر کاهل

 3: تؼذاد ٍاحذ                        ًبرآهَزی                   ػولی               تئَری  :ًَع درس
    13:00:   زهاى خاتوِ کالس    10:00شٌبِ  سِ : زهاى شرٍع کالس

 27/10/91: پایاى ترم   16/8/91: اهتحاى هیاى ترمتاریخ 

 
 تٌَیٌی                        ای هرحلِ:   هراحل ارزؼیبثی

 درصذ از ًورُ ًْبیی  5: كؼبلیت داًؽجَ اًجبم تٌبلیق حضَر ٍ ؿیبة
 ییدرصذ از ًورُ ًْب  30:    اهتحبى هیبى ترم

 درصذ از ًورُ ًْبیی 5:  ًَئیسّبی اًجبم ؼذُ
 درصذ از ًورُ ًْبیی   60:    اهتحبى پبیبى ترم

 جَر ًردًی       ؿلظ/ صحیح     ای چٌذگسیٌِ       تؽریحی       ؼلبّی:       ًَع اهتحبى هیبى ترم
 جَر ًردًی       ؿلظ/ صحیح     ای چٌذگسیٌِ       تؽریحی       ؼلبّی:       ًَع اهتحبى پبیبى ترم

 

 
 :ّدف کلی درس

 .ػرٍهی ٍ تٌلعی -ّبی هلجی ّبی پیػ ثیوبرظتبًی در اٍرشاًط یی ثب هلبّین ٍ اصَل ًلی هراهجتآؼٌب

 

 
 (:حداکثر سِ هٌبغ)هٌابغ اصلی تدریس درس هَرد ًظر

 . ، تْراى، اًتؽبرات ظیویي دخت(پبیِ)، اٍرشاًط ّبی عجی پیػ ثیوبرظتبًی1386جَزف هیعٍَیچ، ثرًت ّلي، ًیت ًبرى،  .1

 .ّبی عت داخلی، تْراى، اًتؽبرات ًَر داًػ اٍرشاًط -ّب ، تظبّرات اصلی ٍ درهبى ثیوبری1384گرٍُ هَللیي،  .2

 .در ثبلـیي، تْراى، اًتؽبرات ًَر داًػ CPR، ًتبة جبهغ 1384حعیي؛ ًیي رٍاى هلرد، هالحت؛ گلؽٌی گلجبؿی، ؿالهرضب؛ ؼیری،  .3
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 اّداف کلی درس

 ػرٍهی ٍ تٌلعی -ّبی هلجی ّبی پیػ ثیوبرظتبًی در اٍرشاًط یی ثب هلبّین ٍ اصَل ًلی هراهجتآؼٌب

 

 

 جلسِ اٍل

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 هلت یسیَلَشیٍ ف یثر آًبتَم یهرٍر: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی خَد ارتجبط هٌبظجی داؼتِ ثبؼذ ثب اظتبد ٍ ّوٌالظی (1

 .یبدگیری ًالض ؼرًت كؼبل داؼتِ ثبؼذ -در كرایٌذ یبددّی (2

 .ّبی هلت ٍ ػرٍم را ًبم ثجرد حذاهل ظِ ػالهت ثیوبری (3

 .صذاّبی عجیؼی هلت را ثب رًر هحل ؼٌیذى آًْب ثِ درظتی تَضیح دّذ (4

 .صحت در ًالض ؼرح دّذ 100%هحیغی را ثب ّبی  پبلط (5
 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ دٍم

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 حبد هلت ییظٌذرم حبد ًرًٍر، ًبرظب: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .صحت تؼریق ًٌذ 100%ظٌذرم حبد ًرًٍری را ثب  (1

 .ّب در ًالض ثحث ًٌذ ظٌذرم حبد ًرًٍری را ثب اظتبد ٍ دیگر ّوٌالظی ثبلیٌیتظبّرات  (2

 .ّبی دردّبی هلجی را ثِ درظتی كْرظت ًوبیذ ٍیصگی (3

 .ًٌٌذُ را ثِ درظتی كْرظت ًوبیذ پبتَكیسیَلَشی ثیوبری ػرٍم ًرًٍر را ًبم ثردُ ٍ هَارد پیؽگیری (4

 .تی تؼریق ًٌذاًَاع اًلبرًتَض را ًبم ثردُ ٍ ّر ًذام را ثِ درض (5

 .رٍد، را در ًالض تَضیح دّذ ّبیی ًِ در تؽخیص اًلبرًتَض هلجی ثٌبر هی آًسین (6

 .ّبی آى را تَصیق ًٌذ ّبی ظٌتِ هلجی را ثِ ثیوبری ارتجبط دادُ ٍ درهبى ػالئن ٍ ًؽبًِ (7

 .ػلل ًبرظبیی احتوبًی هلت را ًبم ثردُ ٍ ثرای ّر ًذام هثبلی ثیبٍرد (8

 .هلت را ثِ زثبى ظبدُ تَضیح دّذّبی ًبرظبیی حبد  درهبى (9
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 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ سَم

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

  ثحراى كؽبر خَى یِ،ادم حبد ر یَشًیي،ؼَى ًبرد: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .هراحل ؼَى را ثِ درظتی در ًالض ًبم ثردُ ٍ در هَرد  ّر ًذام تَضیح هختصری دّذ (1

 .هَرد ًبم ثجرد 3ّبی ؼَى ًبردیَشًیي را حذاهل  ػالئن ٍ ًؽبًِ (2

 .ّبی اٍرشاًعی ؼَى ًبردیَشًیي را ثغَر صحیح ثیبى ًوبیذ درهبى (3

 .پبتَكیسیَلَشی ادم حبد ریِ را در حضَر اظتبد ؼرح دّذ (4

 .اًَاع ثحراى كؽبر خَى را ًبم ثردُ ٍ در هَرد ّر ًذام ؼرح دّذ (5

 .هَرد ًبم ثردُ ٍ ثِ پبتَكیسیَلَشی ثیوبری ارتجبط دّذ 3ّبی پركؽبری خَى را حذاهل  ػالئن ٍ ًؽبًِ (6

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ چْارم

 ًصاد هحوذ اظوبػیل حبجی: ًبم هذرض

 یٌَظیض ّبی ریتوی یطد یَگرام،ثب الٌترًٍبرد ییآؼٌب: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ًَار هلت عجیؼی را ثِ درظتی در ًالض تَضیح دّذ( هَج)اجساء (1

 .را ثِ زثبى ظبدُ تَضیح دّذ QRSهَج  ّبی ٍیصگی (2

 .را در حضَر اظتبد تَضیح دّذ اظتبًذارد EKGّبی  ٍیصگی (3

 .رٍیٌرد هٌظن در خَاًذى ًَار هلت را ثِ درظتی كْرظت ًوبیذ (4

 .هحبظجِ ًٌذ 100%هلت را ( ظرػت)از رٍی ًَار هلت ریت (5

 .ریتن هرثَط ثِ ثرادیٌبردی ظیٌَظی را ثغَر صحیح تلعیر ًوبیذ (6

 .یذریتن هرثَط ثِ تبًیٌبردی ظیٌَظی را ثغَر صحیح تلعیر ًوب (7

 .ریتوی ظیٌَظی را ثِ درظتی تؽخیص دّذ از رٍی ًَار هلت دیط (8

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ پٌجن
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 ًصاد هحوذ اظوبػیل حبجی: ًبم هذرض

 ٍ جبًٌؽٌبل یسیدّل ّبی ریتوی یطد: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ریتوی ّبی دّلیسی را ثِ درظتی كْرظت ًوبیذ اًَاع دیط (1

 .ّبی خَد ثحث ًٌذ را در حضَر اظتبد ثب دیگر ّوٌالظی( PAC)ّبی اًوجبض زٍدرض دّلیسی ٍیصگی (2

 .ضرثبى ظبز ظرگرداى دّلیسی را ثِ خَثی تَضیح دّذ (3

 .ریتن كیجریالظیَى دّلیسی ٍ كلَتر دّلیسی را ثغَر صحیح ثب ّن هوبیعِ ًٌذ (4

 .ای دّلیسی را ًبم ثردُ ٍ ثِ عَر صحیح تؽخیص دّذ ّبی تبًیٌبردی حولِ ٍیصگی (5

 .ّبی جبًٌؽٌبل را در ًالض ثغَر صحیح تَضیح دّذ ریتوی ّبی دیط ٍیصگی (6

 .اًوجبضبت زٍدرض دّلیسی را ثب اًوجبضبت زٍدرض جبًٌؽٌبل هوبیعِ ًٌذ (7

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ ششن

 ًصاد هحوذ اظوبػیل حبجی: ًبم هذرض

 AVگرُ  یٍ ثلَى ّب یثغي ّبی ریتوی یطد: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .تؽخیص دّذدّلیسی ثغٌی را ثغَر صحیح گرُ  1ثلَى درجِ  (1

 .گرُ دّلیسی ثغٌی را ثب ّن هوبیعِ ًٌذ 2ٍ ًَع  1ًَع  2ثلَى درجِ  (2

 .صحت ؼرح دّذ 100%ّبی ثلَى ًبهل هلجی را ثب  ٍیصگی (3

 .ّبی خَد ثحث ًوبیذ ّبی ثغٌی را ثب اظتبد ٍ ّوٌالظی ریتوی هؼیبر ٍ اًَاع دیط  (4

 .از رٍی ًَار هلت اًوجبض زٍدرض ثغٌی را ثِ درظتی تؽخیص دّذ (5

 .ّبی خَد در ًالض ثحث ًوبیذ ّبی تبًیٌبردی ثغٌی را ثب ّوٌالظی ٍیصگی (6

 .ثِ درظتی ثیي كیجریالظیَى ثغٌی ٍ كلَتر ثغٌی تلبٍت هبئل ؼَد (7

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ ّفتن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یًَار هلت در اختالالت ًرًٍر ییراتتؾ: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .تؼریق ًٌذ ثِ درظتیرا  Jًوغِ  (1

 .صحت تَضیح دّذ 100% را در ایعٌوی ٍ اًلبرًتَض هیًَبرد ثب  STٍ هغؼِ  Tتـییرات هَج  (2
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 .ٍ اًلبرًتَض را تؼریق ًردُ ٍ ثیي آًْب تلبٍت هبئل ؼَد( Injury)ایعٌوی، آظیت (3

 .لیذّبی درگیر در اًلبرًتَض هذاهی را ثِ درظتی كْرظت ًوبیذ (4

 .كْرظت ًوبیذ لیذّبی درگیر در اًلبرًتَض تحتبًی را ثِ درظتی (5

 .لیذّبی درگیر در اًلبرًتَض جبًجی را ثِ درظتی كْرظت ًوبیذ (6

 .ّبی خَد ثحث ًٌذ لیذّبی درگیر در اًلبرًتَض ثغي راظت را ثب اظتبد ٍ ّوٌالظی (7

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ ّشتن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 ّب ریتوی یطد ییدارٍ یّب درهبى: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ثٌذی ًٌذ عَر صحیح عجوِ ثِ Vaughan Williamsرا عجن  ریتوی ضذ دیط یدارٍّب (1

 .را ثِ خَثی در ًالض تَضیح دّذ APریتوی ثر  اثر دارٍّبی ضذ دیط (2

 .ّب را ثغَر صحیح كْرظت ًٌذ ریتوی اًَاع هختلق دیط (3

 .ّب در ًالض ثحث ًوبیذ ثب ّن ًالظی صحیح ّب را را ثغَر ریتوی دیط ّبی تبًی درهبى (4

 .ّب در ًالض ثحث ًوبیذ ثب ّن ًالظی صحیح ّب را را ثغَر ریتوی دیط  ّبی ثرادی درهبى (5

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ ًْن

 هیبى ترم

 جلسِ دّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 ّب ریتوی یطد ییدارٍ یرؽ یّب درهبى: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ؼرح دّذثِ درظتی هیٌر را ًبم ثردُ ٍ ّر ًذام را  اًَاع پیط (1

 .را ثذٍى خغبء تَضیح دّذهیٌر پَظتی  ّبی پیط اًذیٌبظیَى (2

 .را ثغَر صحیح ثیبى ًٌذهیٌر  ػذم اظتلبدُ پیطهَارد  (3

 .حذاهل ظِ هؽٌل ّوراُ ثب پیط هیٌرّبی پَظتی را ثِ زثبى ظبدُ تَضیح دّذ (4

 .را ثذٍى خغبء ًبم ثجرددكیجریالتَر   دٍ اًذیٌبظیَى (5
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 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ یازدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یتٌلط یعتنض یثررض یسیَلَشی،ٍ ف یآًبتَم: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ثیي ػالهت ٍ ًؽبًِ ثِ درظتی تلبٍت هبئل ؼَد (1

 .ّبی تٌلعی را ًبم ثجرد حذاهل ظِ ػالهت ثیوبری (2

 .هبئل ؼَد توبیسثغَر صحیح  ظغحی ٍزحوت  ثیي تٌلط صذا دار، ثب (3

 .صذاّبی عجیؼی تٌلط را ثب رًر هحل ؼٌیذى آًْب ثِ درظتی تَضیح دّذ (4

 .ًٌذ تؼییي، اجسایی ًِ ٌّگبم ارزیبثی تٌلط ثیوبر ثبیذ ثِ آًْب دهت ًرد (5

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ یَترًٍبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ دٍازدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 تٌلط یظخت: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .در حضَر اظتبد تؼریق ًوبیذثِ درظتی ظختی تٌلط را  (1

 .صحیح ًبم ثجرد 100%ؼَد،  ّبیی ًِ هٌجر ثِ ظختی تٌلط هی هَاردی یب ثیوبری (2

 .ّبی كَری ظختی تٌلط را ثذٍى اؼتجبُ ؼرح دّذ درهبى (3

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ یَترًٍبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ سیسدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یَیر یهسهي اًعذاد ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّبی هسهي اًعذادی ریَی را ثِ درظتی ًبم ثجرد ثیوبری اًَاع (1

 .پبتَكیسیَلَشی ثیوبری ثرًٍؽیت هسهي را ثِ زثبى خَد تَضیح دّذ (2

 .ّبی ثرًٍؽیت هسهي را ثِ درظتی تَضیح دّذ ػالئن ٍ ًؽبًِ (3
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ًالض  ّبی خَد در اٍرشاًعی ثرًٍؽیت هسهي را ثب اظتبد ٍ ّوٌالظی( ّبی رٍیِ)ّبی ّب ٍ درهبى ًلیِ درهبى (4

 .ثحث ًٌذ

 .پبتَكیسیَلَشی ثیوبری آهلیسم ریَی را ثِ زثبى خَد تَضیح دّذ (5

 .ّبی آهلیسم ریَی را ثِ درظتی تَضیح دّذ ػالئن ٍ ًؽبًِ (6

ّبی خَد در ًالض  اٍرشاًعی آهلیسم ریَی را ثب اظتبد ٍ ّوٌالظی( ّبی رٍیِ)ّبی ّب ٍ درهبى ًلیِ درهبى (7

 .ثحث ًٌذ

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ 

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ چْاردّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 تٌلط یػلَى ّبی یوبریة: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .را ثِ درظتی ًبم ثجرد یػلَى یّب یهبریةاًَاع  (1

 .ؼرح دّذ 100%ّبی اكراد هعتؼذ ثِ پٌَهًَی را ثب  ٍیصگی (2

 .درظتی تَضیح دّذ ّبی آى را ثِ پبتَكیسیَلَشی ظل را ثیبى ًردُ ٍ درهبى (3

 .پبتَكیسیَلَشی پٌوًَی را ثِ درظتی ؼرح دادُ ٍ اًَاع آى را ًبم ثجرد (4

 .حذاهل ظِ درهبى پٌوًَی را در ًالض تَضیح دّذ (5

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ پاًسدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 یظٌذرم زجر تٌلط: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ظٌذرم زجر تٌلعی را ثِ درظتی تؼریق ًوبیذ (1

 .ّبی خَد ثحث ًٌذ ّوراُ ثب ظٌذرم زجر تٌلعی را در ًالض ثب اظتبد ٍ ّوٌالظیػلل ٍ اختالالت  (2

 .ػالئن ٍ ًؽبًِ ّبی ظٌذرم زجر تٌلعی را ثذٍى اؼتجبُ كْرظت ًٌذ (3

 .تذاثیر درهبًی در ظٌذرم زجر تٌلعی را ؼرح دّذ (4

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ثحث ٍ گلتگَ ٍ یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ ٍ یَترًبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی
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 جلسِ شاًسدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 پٌوَتَراًط یِ،ر یآهجَل: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .ّب در ًالض ثحث ًوبیذ ػَاهل خغر ٍ هؼیبرّبی هٌبظت ثرای پیؽگیری آهجَلی ریِ را ثب دیگر ّوٌالظی (1

 .ّبی خَد ثحث ًٌذ ّوٌالظیّبی آهجَلی ریِ در ًالض ثب اظتبد ٍ  درثبرُ درهبى (2

 .پٌوَتَراًط را ثِ خَثی تؼریق ًردُ ٍ اًَاع آى را ًبم ثجرد (3

 .ّب در ًالض ثحث ًوبیذ ػَاهل خغر پٌوَتَراًط را ثب دیگر ّوٌالظی (4

 .صحیح تَضیح دّذ 100%درهبى ّبی اٍرشاًعی پٌوَتَراًط را  (5

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ یَترًٍبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 جلسِ ّفدّن

 ًصاد حبجیهحوذ اظوبػیل : ًبم هذرض

 آظن یپرًٍتیالظیَى،ظٌذرم ّب: ػٌَاى هجحث

 : اّذاف اختصبصی

 .را ثِ درظتی تؼریق ًوبیذ ٍىیالضیپرًٍتیظٌذرم ّب (1

 .هَاردی ًِ هٌجر ثِ ظٌذرم ّبیپرًٍتیالظیَى را ثِ درظتی ًبم ثجرد (2

 .ّبی خَد ثحث ًٌذ ّوٌالظیّبی آظن را ثب اظتبد ٍ  ػالئن ٍ ًؽبًِ (3

 .ّبی اٍرشاًعی آظن را ثِ زثبى ظبدُ تَضیح دّذ درهبى (4

 

 رٍاًی حرًتی                       ػبعلی                        ؼٌبختی :   حیغِ

 ٍ گلتگَ ٍ ثحث یظخٌراى: رٍغ آهَزؼی

 پرٍشًتَر یذئٍَ یَترًٍبهپ -ثرد یتٍا: ٍظیلِ ًوي آهَزؼی

 


