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 ةعيَ جػانی

 کصىاٌؼاهو رسىات ةِساػحی درىاٌی داٌؼگاه غهّم پضػکی 

 داٌؼکسه ةِساػث

 ةِساػث غيّىی گصوه 

 ظصح درس
 

 ةِساػث داٌغ آىّزان و ىسارس :  غٍّان درس

 چِارم ةِساػث غيّىی : داٌؼجّيان جصم ىزاظتان

 ٌسارد :درس پیغ ٌیاز       غيهی 5/0 واخس ٌظصی  5/1 :جػساد و ٌّع واخس

 96-95اول ظال جدؿیهی ٌیيعال                         10 -8 ظاغثُا  ؼٍتَيک : زىان ارائَ درس

                                                                                            : ىسرس

                                                                                            کصىاٌؼاه( یدرىاٌ یو رسىات ةِساػح یاٌؼکسه ةِساػث داٌؼگاه غهّم پضػکد، ظالىث یگصوه آىّزش ةِساػث و ارجلا اري)اظحاد یدکحص فاظيَ رجػح

 واخس غيهی 5/0 واخس ٌظصی  5/1کم واخس  :  ظِو اظحاد

 

 

 : ُسف کهی درس

ر جؼکیم ، خفغ و پّيايی فػانیث گصوه در جِث دظحیاةی ةَ اُساف ىؼحصک گصوُی و آػٍايی ةا جئّری ُاا و ٌداّه آػٍايی داٌؼجّيان ةا غّاىم ىّدص د

ظٍجغ گصوه ةصای اظيیٍان از ىّفلیث گصوُی و اجزاذ جؿيیيات گصوُی در جِث ُيتعحگی و جّنیاسات گاصوه و ٌیاض افاضايغ ىِاارت در اظاحفاده از 

 دظحیاةی ةَ اُساف ةصٌاٌيَ ای آىّزش ةِساػث و ارجلای ظالىث گصوه و جاىػَ  كاةهیث ُا و پّيايی گصوُی ةَ ىٍظّر

 :ػصح درس

ضاا ياا داٌؼجّ ةا داٌعحً اؾّل پّيايی گصوه در پّػغ ارجتاط و جئّری ُای ىصةّط ةَ کٍغ و واکٍغ گصوه، فػانیث ُای گصوه را ةاَ غٍاّان يکای از اغ

 رُتص گصوه اجصا و رُتصی رّاُس کصد.

 

 ( ُص جهعَ يک ُسف: )جهعاتهی اُساف ک

 کهیات، جاريزچَ و جػاريف ةِساػث ىسارس  .1

 آىّزش ةِساػث در ىسارس  .2

 ىدیط فیضيکی و فضای رواٌی آىّزػگاه ُا  .3

 رػس و جکاىم در ظٍیً ىسرظَ .4

 ةیياری ُای غفٌّی ػايع ظٍیً ىسرظَ  .5

 ىصاكتث ُای ةِساػحی داٌغ آىّزان  .6

 غّارض ػايع پّظحی در کّدکان ظٍیً ىسرظَ .7

 ساػث چؼو، کار غيهی ةِ .8

 ةِساػث گّش ، کار غيهی  .9

 جغشيَ کّدکان در ظٍیً ىسرظَ  .10

 ىؼکالت يادگیصی  .11

 ىؼکالت رفحاری کّدکان  .12

 پیؼگیصی از خّادث در داٌغ آىّزان  .13

 ةِساػث دُان و دٌسان  .14

 )غيهی(آػٍايی ةا دظحّرانػيم ُا و فصم ُای کؼّری ةِساػث ىسارس  .15
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   سراس) غهيی(آػٍايی ةا فػانیث ُای ةِساػث ى -16

 ةَ جفکیک ُص جهعَ: جهعاتاُساف 

 کهیات جاريزچَ و اُساف ةِساػث ىسارس  :اولجهعَ 

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس

 جاريزچَ ةِساػث ىسارس در ايصان و جِان را ػصح دُس. .1

 ةِساػث ىسارس را ازجٍتَ ُای گٌّاگّن ػصح دُس. .2

 اُساف و ضصورت ةِساػث ىسارس را ذکص کٍس. .3

 يادگیصی: داٌغ در ظعح يک جا ظَ  خیعَ

 روش ياددُی يادگیصی: ظزٍصاٌی ةدخ گصوُی 

 وظايم آىّزػی: پصوژکحّر وايث ةصد،   

 جکانیف داٌؼجّ: ػصکث در کالس ، ػصکث در ىتاخخ ىعصح ػسه ىعانػَ كتهی درةاره ىعانب درظی 

 آىّزش ةِساػث در ىسارس  : دوم جهعَ

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس

 آىّزش ةِساػث را جػصيف ٌيايس. .1

 اُساف آىّزش ةِساػث را ةصػيصد. .2

 ضصورت آىّزش ةِساػث در ىسارس را ةیان کٍس. .3

 روػِای آىّزش ةِساػث در ىسارس را ػصح دُس  .4

 ةصٌاىَ ريضی آىّزش ةِساػث در ىسارس را ػصح دُس. .5

 زىیٍَ ُای ارزػیاةی آىّزػی در ىسارس را ةیان کٍس. .6

 آىّزش ةِساػث را ةیان کٍس.روش ُای ارزػیاةی ُای  .7

 خیعَ يادگیصی: داٌغ در ظعح يک جا ظَ 

 روش ياددُی يادگیصی: ظزٍصاٌی ةدخ گصوُی 

 وظايم آىّزػی: پصوژکحّر وايث ةصد،   

 جکانیف داٌؼجّ: ػصکث در کالس ، ػصکث در ىتاخخ ىعصح ػسه ىعانػَ كتهی درةاره ىعانب درظی، ػصکث در پصظغ و پاظذ ُا 

 

 ىدیط فیضيکی و فضای رواٌی آىّزػگاه ُا :ظّم جهعَ

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس

 وضػیث ظارحيان ىسرظَ را ةا جّجَ ةَ ىدیط آن ػصح دُس .1

 اظحاٌساردُای ىّجّد ىسارس را در ظصويط ُای ةِساػحی آب آػاىیسٌی و ... ذکص کٍس. .2

 جتؿصه ُای ةِساػث ىسارس را در ىّرد ىدیط ىسارس ةساٌس. .3

 ؼگیصی از ظّاٌح و خّادث ىسرظَ ای راػصح دُس.راه ُای پی .4

 رػس و جکاىم در کّدکان ظٍیً ىسرظَ  :چِارم جهعَ

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس: 

 ويژگی ُای رػس و جکاىم و  غّاىم ىّدص در آن را ذکص ٌيايس. .1

 ىؼزؿات و ويژگی ُای رػس و جکاىم ةسٌی در داٌغ آىّزان را جّضیح دُس. .2

 ی ُای رػس، جکاىم ذٍُی در داٌغ آىّزان را جّضیح دُس.ىؼزؿات و ويژگ .3

 ىؼزؿات رػس و جکاىم اجحياغی در داٌغ آىّزان را ةساٌس. .4
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 ٌلغ اونیا و ىصةیان را در رػس و جکاىم داٌغ آىّزان ػصح دُس. .5

 

 ةیياری ُای غفٌّی ػايع در ىسارس  :پٍجو جهعَ

 داٌؼجّ ةايس درپايان كادر ةاػس:

 ُای گصوه را در ىسرظَ جّضیح دُس. چگٌّگی اٌحلال ةیياری .1

 چگٌّگی کٍحصل ةیياری ُای واگیص در ىسرظَ را ةیان کٍس. .2

 و ػايع در ةیً داٌغ آىّزان را ةؼٍاظس.ةیياريِای واگیص ىِو  .3

 ةا ىلصرات جساظازی، اييً ظازی و ... آػٍا گصدد و ةیان ٌيايس. .4

 آىّزانىصاكتث ُای ةِساػحی داٌغ  :ػؼو جهعَ

 رپايان كادر ةاػس:داٌؼجّ ةايس د 

 ضصورت جّجَ ةَ ىصاكتث ُای ويژه داٌغ آىّزان جّضیح دُس. .1

 اؾّل ىصاكتث ويژه داٌغ آىّزان ىتحال ةَ آظو را ةکارگیصد. .2

 اؾّل ىصاكتث ويژه از داٌغ آىّزان ىتحال ةَ ؾصع را در ىّكػیث ىٍاظب ةکارگیصد. .3

 ص ٌيايس.اؾّل ىصاكتث ُای ويژه از داٌغ آىّزان ىتحال ةَ دياةث را ذک .4

 اؾّل ىصاكتث ُای ويژه از داٌغ آىّزان ىتحال ةَ جب روىاجیعيی را ذکص ٌيايس. .5

 اؾّل ىصاكتث ُای ويژه از داٌغ آىّزان ىتحال ةَ ُيّفیهی را ذکص ٌيايس  .6

 اؾّل ىصاكتث ُای ويژه از داٌغ آىّزان ىتحال ةَ ٌاٍُجاريِای كهتی را ةیان ٌيايس. .7

 کّدکان ظٍیً ىسرظَ غّارض ػايع پّظحی در  :ُفحو جهعَ

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس:

 ةیياری ُای ػايع پّظث در دوران ىسرظَ را ةؼٍاظس. .1

 غّارض ػايع ىیکصوةی پّظث و راه ُای پیؼگیصی از آن را ػصح دُس. .2

 غّارض ػايع ىصةّط ةَ پّظث و ٌارً و ىّ و راه ُای پیؼگیصی از آن را جّضیح دُس. .3

 

  ةِساػث چؼو : ُؼحو جهعَ

 كادر ةاػسدر پايان داٌؼجّ ةايس          

 وضػیث ةیٍايی و غیّب آن را در ظٍیً ىزحهف ىسرظَ جّضیح دُس. .1

 ادصات ضػف ةیٍايی را ةص روٌس جدؿیهی داٌغ آىّزان جّضیح دُس. .2

 غيم ةیٍايی ظٍجی و ىػايٍات ىصةّظَ را ةا اظحفاده از وظايم ىّجّد  اٌجام دُس. .3

 ن ىتحال ةَ ارحالالت ةیٍايی را جّضیح دُس.ىصاكتث ُای الزم ةصای کّدکا .4

 

 ةِساػث گّش :ِوٌ جهعَ

 داٌؼجّ ةايس كادر ةاػس

 وضػیث ػٍّايی و ىؼکالت آن را در ظٍیً ىزحهف ىسرظَ جّضیح دُس..  .1

 ادصات ضػف ػٍّايی ةص روٌس جدؿیهی داٌغ آىّز را ةیان کٍس  .2

 ىّجّد اٌجام دُس. غيم ػٍّايی ظٍجی و ىػايٍات ىصةّظَ را ةا اظحفاده از وظايم .3

 ىصاكتث ُای الزم ةصای کّدکان ىتحال ةَ ارحالالت ػٍّايی را جّضیح دُس. .4

 جغشيَ کّدکان در ظٍیً ىسرظَجهعَ دُو : 

 داٌؼجّ در پايان كادر ةاػس 

 غهو جغشيَ را جػصيف ٌيايس. .1
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 جلعیو ةٍسی ىّاد غشايی را ػصح دُس. .2

 روزاٌَ ةسن  ةَ اٌصژی خاؾهَ از ىّاد غشايی را ػصح دُس.اخحیاجات  .3

 غّارض ٌاػی از کيتّد ىّاد غشايی را ةؼٍاظس. .4

 ٌلغ جغشيَ در رػس و يادگیصی  داٌغ آىّزان را ةیان کٍس. .5

 ىؼکالت جغشيَ ای داٌغ آىّزان را ةساٌس .6

 

  ىؼکالت يادگیصی داٌغ آىّزانجهعَ يازدُو: 

 سداٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػ

 ىؼکالت يادگیصی داٌغ آىّزان را ةیان کٍس. .1

 غهم ىؼکالت يادگیصی داٌغ آىّزان را ةصػيصد. .2

 گصوه ةٍسی داٌغ آىّزان ةا ىؼکالت يادگیصی را ةیان کٍس. .3

 روػِای جؼزیؽ داٌغ آىّزاٌی کَ ىؼکالت يادگیصی را دارٌس ذکص ٌيايس. .4

 را ةیان ٌيايس. ةصٌاىَ ُای آىّزػی داٌغ آىّزان ىتحال ةَ ارحالالت يادگیصی .5

 ىؼکالت رفحاری کّدکان جهعَ دوازدُو: 

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس

 .اُو ىؼکالت رفحاری در داٌغ آىّزان ىسارس را ةصػيصد .1

 ىؼزؿات و ويژگی ُای ُص يک از ىؼکالت رفحاری داٌغ آىّزان را ةحّاٌس جؼزیؽ دُس .2

 سروػِای درىان ُصيک از ىؼکالت رفحاری کّدکان را ةساٌ .3

 

 

 پیؼگیصی از خّادث در داٌغ آىّزان جهعَ ظیضدُو : 

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس

 ..غهم و غّاىم ظّاٌح و خّادث را ػصح دُس1

 . اةػاد ظّاٌح و خّادث را جّضیح دُس.2

 . جلعیو ةٍسی ظّاٌح و خّادث را ةیان کٍس.3

 . خّادث ٌاػی از جصافیک را ػصح دُس.4

 ط راٌَ را ةیان کٍس.. خّادث ٌاػی از ىدی5

 . خّادث ػايع در ىسارس را ةیان کٍس.6

 . ظازىاٌسُی و ةصٌاىَ ريضی ةصای پیؼگیی از ةصوز ظّاٌح و خّادث را ةیان کٍس.7

 

 ةِساػث دُان و دٌسانجهعَ چِاردُو : 

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس

 ىػايٍات دُان و دٌسان را اٌجام دُس. .1

 يی ٌيايس.ىؼکالت دٌسان ُا را ػٍاظا .2

 راه ُای پیؼگیصی از ىؼکالت دُان و دٌسان را جّضیح دُس. .3

  آػٍايی ةا فصم ُا و دظحّرانػيم ُای کؼّری ةِساػث ىسارس جهعَ پاٌضدُو: 

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس 

 فصم ُای پیگیصی ىّارد ارجاع ىػايٍات پضػکی را ػصح دُس .1

 رس را ػصح دُس.كادر ةاػس فصم ُای وضػیث ةصرظی فیضيکی ىسا .2

 ةزغ ُای ىزحهف پصوٌسه ةِساػحی ىسارس را ػصح دُس. .3
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 آػٍايی ةا فػانیث ُای ةِساػث ىسارس در ىسرظَ جهعَ ػاٌضدُو: 

 داٌؼجّ ةايس در پايان كادر ةاػس

 ةَ داٌغ اىّزان ىعائم ةِساػث فصدی را آىّزش دُس. .1

 را ارائَ ٌيايس.ةَ ىعئّنیً و ىػهيیً ىسرظَ در رؿّص آىّزش ظالىث ٌکات الزم  .2

 فضای فیضيکی ىسرظَ را ةَ نداظ اظحاٌساردُای ىّجّد و ىعهّب ةصرظی ٌيايس. .3

 داٌغ آىّزان دارای ارحالالت رفحاری را ػٍاظايی ٌيايس. .4

 آزىايؼات ةیٍايی و ػٍّايی را اٌجام دُس. .5

 ىٍاةع و ريفصٌط ُای درس 

 

 ةِساػث ىسارس جانیف دکحص ٌّری .1

 94اجیس داٌؼگاه ُای غهّم پضػکی چاپ کحاب جاىع ةِساػث غيّىی، اظ .2

 ةِساػث ىسارس جانیف دکحص رىضاٌزاٌی .3

 ةِساػث ىسارس جانیف کتصی غتاظی .4

 آيیً ٌاىَ ةِساػث ىدیط وزارت ةِساػث درىان و آىّزش پضػکی  .5

 ةِساػث ىسارس جانیف كاظو غاةسی  .6

 

 

 و آىّزش ىجازی ةَ ػکم غیص خضّری   « و ىتاخذَ صوُیيهی و ةدخ گار غک ،ظزٍصاٌی جػاىهی»: )روػِای ياددُی يادگیصی( روش جسريط

 

، جهگصام در ؾّرت نضوم، جزحَ وايث ةصد، و کاىپیّجص ىجِض ةَ ةهٍس گّ يا ُسفّن  ةصای رظاٌَ ُای ىجازی،ويسيّ پصوژکحّر، »: رظاٌَ ُای کيک آىّزػی

 « کالس ُای ىجازی 

 

 ظٍجغ و ارزػیاةی 

 

 ظاغث جاريذ ٌيصه روش آزىّن  آزىّن

انیف ک، اٌجام جپصظغ و پاظذ آزىّن ىیان دورهو  جکانیف کالظی

و  ُای کالظی ىدّنَ و آزىّن

 جدّيم گضارش کار

 8-10 ُص جهعَ کالس 4

 ظَ کّيض در ظّل جصم 

 8-10 22/8/95 ٌيصه 3 آزىّن کحتی آزىّن ٌیو جصم

   13 یآزىّن کحت آزىّن پايان دوره

 

 :ىلصرات درس و اٌحظارات از داٌؼجّ

  :رود داٌؼجّيان ىدحصم اٌحظار ىی از

   .خضّر ىٍظو و دكیق در جهعات درس داػحَ ةاػٍس -1

 .ىؼارکث ٌيايٍس يادگیصی -ياددُی در فػانیث ُای -2
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 جهفً ُيصاه رّد را در ظّل درس راىّش ٌگَ دارٌس. -3

 .داػحَ ةاػٍس و کّيیض ُا رادر ُص جهعَ آىادگی پاظذ گّيی ةَ ظؤاالت ىتدخ كتهی  -4

 اظحفاده کٍس.کحب ىػصفی ػسه و ظايث ُا و ىلاالت ىصجتط و  از ىٍاةع غهيی -5

 ىدحّای درس جهعات ىجازی را داٌهّد ٌيّده و ىعانب را ىعانػَ کٍس. LMSةَ ىّكع از ظاىاٌَ  -6

 در آزىّن ٌیو جصم در جاريذ جػییً ػسه خاضص ػّد. -7
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8-  

 جسول زىاٌتٍسی درس

 7ه کالس ػيار ( 8-01ػٍتَ ُا ظاغث ) يک : روز و ظاغث جهعَ
 

 وظیهَ کيک آىّزػی روش جسريط ىسرس ىّضّع درس جهعَ

0 
 کهیات، جاريزچَ و جػاريف ةِساػث ىسارس 

 فاظيَ رجػحیدکحص 
ويسيّ  ،کاىپیّجص ظزٍصاٌی 

 ، وايث ةصدپصوژکحّر

2 
فاظيَ رجػحیدکحص  آىّزش ةِساػث در ىسارس  ةدخ گصوُی ، خم  

 ىعانَ ظزٍصاٌی

ويسيّ  ،کاىپیّجص

ةصد ، وايثپصوژکحّر  

3 
فاظيَ رجػحیدکحص  ىدیط فیضيکی و فضای رواٌی آىّزػگاه ُا  ٌصم افضار  کاىپیّجص آىّزش ىجازی 

Story line،  ٌَظاىا
LMS 

4 
فاظيَ رجػحیدکحص  رػس و جکاىم در ظٍیً ىسرظَ ةدخ گصوُی ، خم  

 ىعانَ ظزٍصاٌی

ويسيّ  ،کاىپیّجص

، وايث ةصدپصوژکحّر  

5 
فاظيَ رجػحیدکحص  ىسرظَ  ةیياری ُای غفٌّی ػايع ظٍیً ةدخ گصوُی ، خم  ، 

 ىعانَ ظزٍصاٌی

ويسيّ  ،کاىپیّجص

،پصوژکحّر  

 

6 
فاظيَ رجػحیدکحص  ىصاكتث ُای ةِساػحی داٌغ آىّزان   آىّزش ىجازی 

 

ٌصم افضار  صکاىپیّج  

Story Line  
  LMSظاىاٌَ 

7 
غّارض ػايع پّظحی در کّدکان ظٍیً 

 ىسرظَ

فاظيَ رجػحیدکحص  وُی ، خم ةدخ گص 

 ىعانَ ظزٍصاٌی

ويسيّ  ،کاىپیّجص

 ، وايث ةصدپصوژکحّر

8 

فاظيَ رجػحیدکحص  ةِساػث چؼو، کار غيهی  ةدخ گصوُی ، خم  

ايفای  ىعانَ ظزٍصاٌی

 ٌلغ

ويسيّ  ،کاىپیّجص

، وايث ةصدپصوژکحّر  

9 
فاظيَ رجػحیدکحص  ةِساػث گّش ، کار غيهی  ويسيّ  ،کاىپیّجص ايفای ٌلغ ظزٍصاٌی 

  ، وايث ةصدحّرپصوژک

01 

فاظيَ رجػحیدکحص  جغشيَ کّدکان در ظٍیً ىسرظَ  ةدخ  آزىّن ٌیو جصم 

گصوُی ، خم ىعانَ 

 ظزٍصاٌی

ٌصم افضار و  ،کاىپیّجص  

 

00 
فاظيَ رجػحیدکحص  ىؼکالت يادگیصی   آىّزش ىجازی 

 

ظاىاٌَ  کاىپیّجص
LMS 

02 
فاظيَ رجػحیدکحص  ىؼکالت رفحاری کّدکان  خم ةدخ گصوُی ،  

 ىعانَ ظزٍصاٌی

ويسيّ  ،کاىپیّجص

، وايث ةصدپصوژکحّر  

03 
فاظيَ رجػحیدکحص  پیؼگیصی از خّادث در داٌغ آىّزان  بآىّزش ىجازی   ويسيّ  ،کاىپیّجص 

، وايث ةصدپصوژکحّر  

04 
فاظيَ رجػحیدکحص  ةِساػث دُان و دٌسان  ةدخ گصوُی ، خم  

 ىعانَ ظزٍصاٌی

ويسيّ  ،کاىپیّجص

ةصد ، وايثپصوژکحّر  

05 
آػٍايی ةا دظحّرانػيم ُا و فصم ُای 

 کؼّری ةِساػث ىسارس )غيهی(

فاظيَ رجػحیدکحص  ويسيّ  ،کاىپیّجص کار غيهی و خم ىعانَ  

، وايث ةصدپصوژکحّر  

06 
فاظيَ رجػحیدکحص آػٍايی ةا فػانیث ُای ةِساػث ىسراس)  - ويسيّ  ،کاىپیّجص کارر غيهی خم ىعانَ  

ث ةصد، وايپصوژکحّر  
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 غهيی( 

 


