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ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

1

اٍل

2

دٍم

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

فشآیٌذپشػتاسی ٍواستشد آى
دسهشالثت اصتیواساى

آهَصؿی  :ؿٌاختی ،ػاطفی ،سٍاى حشوتی)

-1هفَْم فشآیٌذپشیؼتاسی سا ؿشح تذّذ.
-2واستشد فشآیٌذپشػتاسی دسػول
ساهَسدتحث لشاس تذّذ

سٍؽ یاددّی



هَاد ٍ ٍػایل

تاسیخ جلؼِ

آهَصؿی

ٍصهاى

یادگیشی

ػخٌشاًی،پشػؾ

ٍیذئَپشٍطوت،تخ

ٍپاػخ

تِ ٍایت تشد

تىالیف داًـجَ

هـاسوت
دستحث
ٍپشػؾ ٍپاػخ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسصذ آى

اهتحاى
هیاًتشم
ً%25،وشُ
پایاى تشم

 -1تٌیذگی ,تطاتك ٍ ػاصگاسی سا تؼشیف
وٌذ
-2خصَصیات تٌیذگی سا ًام تثشد.
تٌیذگی ٍػاصگاسی

 -3ػَاهل تٌیذگی سا دس اًؼاى تَضیح
دّذ
-4اًَاع ػاصگاسی سا ؿشح دّذ.
-5واستشدفشآیٌذپشػتاسی سادسوٌتشل




.

″

″

″

هثحث اهتحاى
هیاى تشم

اػتشع هَسدتحث لشاسدّذ

-1هفَْم تصَیشرٌّی اصجؼن ساؿشح دّذ.
3

ػَم

اختالل دستصَیش رٌّی اصخَد

4

چْاسم

ؿَن ٍاًَاع آى

5

پٌجن

صذهات ٍتشهین ػلَلی

6

ؿـن

7

ّفتن

-2واستشدفشآیٌذپشػتاسی دساختالالت
تصَیش رٌّی اصجؼن سا هَسدتحث لشاس دّذ.

″

″

″

هثحث اهتحاى
هیاى تشم

 -1ؿَن سا تؼشیف ٍ اًَاع آى سا ًام تثشد
-2هشاحل جثشاًی ؿَن سا ؿشح دّذ
-3ػالئن ٍ ًـاًِ ّای ؿَن سا تیاى وٌذ
-4الذاهات اصلی دس دسهاى ؿَن سا

″

″

″

تَضیح دّذ

هثحث اهتحاى
هیاى تشم

-5واستشدفشایٌذپشػتاسی دسوٌتشل ؿَن
ساؿشح دّذ.
-1آػیة ػلَلی سا تؼشیف وٌذ.
-2هشاحل آػیة ػلَلی سا ًام تثشد.

اداهِ هثحث صذهات ٍتشهین

-3التیام ٍ اًَاع آى سا تَضیح دّذ

ػلَلی

-4تفاٍت التیام ٍ تشهین سا ؿشح دّذ

″

″

″

″

″

″

هثحث اهتحاى
هیاى تشم

هثحث اهتحاى
هیاى تشم

-1فلؼفِ تاصتَاًی ساؿشح دّذ.
پیـگیشی ًٍَتَاًی

-2اثش تی حشوتی سا تش سٍی دػتگاّْای
تذى ؿشح دّذ
-3پیـگیشی اص ػَاسض تیحشوتی سا تَضیح

″

″

″

هثحث اهتحاى
هیاى تشم

دّذ.
-4اًَاع تاصتَاًی ساتَضیح دّذ.
-5واستشدفشایٌذپشػتاسی دساختالالت حؼی
ٍحشوتی ساهَسدتحث لشاسدّذ.
 -1تیواسی ّای هضهي ساتؼشیف وٌذ .
-2ؿیَع ٍ ػلل تیواسیْای هضهي سا ؿشح
8

ّـتن

هشالثت دستیواسیْای هضهي

9

ًْن

ػالوٌذی

10

دّن

وٌتشل ػفًَت دستیواسػتاى

11

یاصدّن

هشي ٍهشاحل سٍیاسٍیی تا آى

دّذ
-3هشاحل تیواسیْای هضهي سا ؿشح دّذ

اهتحاى پایاى
″

″

″

تشمً%20وشُ
پایاى تشم

-4تذاتیش پشػتاسی دس تیواسی ّای هضهي
سا تَضیح دّذ.
 -1پذیذُ ػالوٌذی ساتؼشیف وٌذ.
 -2تغییشات هشتثط تا ػالوٌذی سا ؿشح
دّذ
-3هـىالت سایج ػالوٌذی سا ًام تثشد

″

″

″

″

-4تذاتیش پشػتاسی تشای هـىالت ػالوٌذی
سا ؿشح دّذ.
 -1چشخِ ػفًَت سا تَضیح دّذ .
-2ػفًَت ّای تیواسػتاًی ساؿشح دّذ
-3تذاتیش پشػتاسی تشای وٌتشل ػفًَت

″

″

″

″

تیواسػتاًی سا ؿشح دّذ
-1هفَْم هشي ٍهشدى ساؿشح دّذ.
 -2هشالثت پشػتاسی دس هشحلِ پایاى ػوش
سا ؿشح دّذ .
-3تغییشات جؼذ تؼذ اص هشي سا تَضیح
دّذ
 -4هشالثت اص جؼذ سا تَضیح دّذ

″

″

″

″

-1ػشطاى سا تؼشیف وٌیذ .
-2هشاحل سؿذ ٍتمؼین ػلَل طثیؼی سا
تیاى وٌذ
-3اًَاع اختالالت سؿذ ػلَلْای غیش
طثیؼی سا تیاى وٌذ
12

دٍاصدّن

13

ػیضدّن

14

چْاسدّن

تؼشیف ػشطاى ،
اپیذهیَلَطی ػشطاى

-4هـخصات ػلَل ّای تذخین سا تَضیح
دّذ

هثحث اهتحاى
″

″

″

-5فاوتَس ّای هَثش تش سؿذ تَهَس سا ًام

پایاى تشم
ً%25،وشُ
پایاى تشم

تثشد
-6اًَاع ساُ ّای گؼتشؽ ػشطاى سا تیاى
وٌذ
-1اتیَلَطی ػشطاًْا سا تَصیف وٌذ
ً-2حَُ ًاهگزاسی تَهَس ّا سا تَضیح دّذ
-3ػالئن ّـذاس دٌّذُ ػشطاى سا تَضیح
اتیَلَطی ٍپاتَفیضیَلَطی
ػشطاى ،پیـگیشی اص
ػشطاى،دسهاًْای ػشطاى

دّذ
-4سٍؿْای پیـگیشی اصاًَاع ػشطاى ساتیاى

″

″

″

″

ًوایذ..
 -5اًَاع سٍؿْای دسهاى ػشطاًْای
ساتَضیح دّذ..
-1سٍؿْای ؿیوی دسهاًی ساتَضیح دّذ .
-2تاسیخچِ ٍ طثمِ تٌذی ؿیوی دسهاًی سا
ًام تثشد

ؿیوی دسهاًی

-3خطشات هَجَد دس حیي ؿیوی دسهاًی
سا ًام تثشد
-4ػَاسض ؿیوی دسهاًی سا ًام تثشد
-5ساُ ّای پیـگیشی اص ػَاسض سا تیاى

″

″

″

″

وٌذ
-6تىٌیه ؿیوی دسهاًی سا تَضیح دّذ
-7ؿشایط ؿیوی دسهاًی سا ؿشح دّذ
-1اًَاع سادیَ تشاپی سا ًام تثشد .
-2اًَاع اؿؼِ ّای هَسد اػتفادُ دس
سادیَتشاپی سا تَضیح دّذ
15

پاًضدّن

16

ؿاًضدّن

17

ّفذّن

سادیَتشاپی

 -3تیَلَطی سادیاػیَى سا تَضیح دّذ
-4هشالثت اص تیواساى تا سادیَتشاپی

″

″

″

″

داخلی سا ؿشح دّذ
-5ػَاسض ًاؿی اص سادیَ تشاپی ٍ هشالثت
ّای آى سا تیاى وٌذ
-1ایوًََتشاپی سا ؿشح دّذ .
ّ-2یپشتشهیا سا تؼشیف وٌذ
پیًَذ هغض اػتخَاى ٍ
دسهاًْای جذیذػشطاى

-3ػَاسض جؼوی ًاؿی اص دسهاى ػشطاى
سا تیاى وٌذ

″

″

″

″

-4طى دسهاًی سا تَضیح دّذ
-5فتَدیٌاهیه تشاپی سا تَضیح دّذ
-6تیَتشاپی سا ؿشح دّذ
-1هَاسد اٍسطاًغ دس ػشطاى سا ًام تثشد .
-2ػالئن تالیٌی ٍ ّـذاس ّای الصم دس
هَسد اٍسطاًغ ّای ػشطاى سا تیاى ًوایذ
-3ساُ ّای پیـگیشی ٍ دسهاى

اٍسطاًؼْای اًىَلَطی

تشٍهثَػیتَپٌی ؿذیذ سا ؿشح دّذ
-4ػالئن دسهاى ٍ ساُ ّای ؿٌاػایی ّیپش
ولؼوی سا تیاى وٌذ
-5ساّْای دسهاى دسد ّای ؿذیذ ٍ سطین
ّای ضذ دسد دس تیواساى ػشطاًی سا ًام

″

″

″

″

تثشد
-6ساُ ّای دػتیاتی تِ ػشٍق دس تیواساى
ػشطاًی سا ؿشح دّذ

24

تیؼت
ٍچْاسم

فشایٌذپشػتاسی دسػشطاى

واستشد فشآیٌذ پشػتاسی دس هشالثت اص
تیواساى ػشطاًی

″

″

″

″

همشسات دسػی ٍاًتظاسات اص داًـجَ:
داًـجَیاى گشاهی تَجِ داؿتِ تاؿٌذ وِ تا تَجِ تِ گؼتشدگی ٍ تٌَع هطالة ٍ ًیض هحذٍدیت صهاىً ،مؾ هذسػیي ،ساٌّوائی ٍتؼْیل دس یادگیشی اػت ٍ ًِ اًتمال توام ٍووال هحتَی دسٍع،لزا یادگیشی
هَثشهؼتلضم هطالؼِ ٍهـاسوت فؼال ؿوا هیثاؿذ ٍاًتظاس هیشٍد :
 تِ هٌاتغ هؼشفی ؿذُ هشاجؼِ ٍ هطالة تىویلی تحث سا هطالؼِ ًوائیذ. تِ حضَس هٌظن تَام تا آهادگی دس توام جلؼات دسع اّویت دّیذ،غیثت اص والع دس اسصؿیاتی هَثش اػت. دس تحث ّای والع ٍاًجام تىالیف آهَصؿی فؼاالًِ ؿشوت داؿتِ تاؿیذ. ػاػات غیثت داًـجَ دس ایي دسع تا ػمف ( 4/17غیثت هَجِ) هَجِ هی تاؿذ.غیثت تیـتش اص ػمف هؼیي ؿذُ دس صَستیىِ هَجِ تاؿذ هٌجش تِ حزف دسع هی ؿَد ٍدس صَستی وِ غیثت غیش هَجِ تاؿذًوشُ  0لحاظ خَاّذ ؿذ.
 خاهَؽ تَدى هَتایل دس والع الضاهی اػت.ؿیَُ ّای یاد دّی – یادگیشی دسع:
تِ سٍؽ ػخٌشاًی ّوشاُ تا پشػؾ ٍپاػخ،تحث ٍ واسگشٍّی ٍتااػتفادُ اصٍػایل ػوؼی ٍتصشی .
سػاًِ ّای آهَصؿی:
تختِ ٍایت تَسدٍ،یذئَ پشطوتَس،دػت ًَؿتِ ٍ وتاب
ًحَُ اسصؿیاتی :
سٍؽ

ًوشُ

اهتحاى پایاى تشم

14

اهتحاى هیاى تشم

5

هـاسوت دس تحث ٍحضَسفؼال دس والع

1

