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 هذف کلی : 

در چبرچَة فزآیٌذ دزعتبری ثب رعبیت قَاًیي اخالقی ٍ حزفِ ثب ثیوبریْبی عیغتن اعصبة  اس ثیوبراى ْبی دزعتبریهزاقجتجزای صحیح ٍ ّوبٌّگ ا 

 ای.

 

 :)رفتاری ( عینی اهذاف 

 

 :کِ ثتَاًذ در دبیبى تزم اس داًؾجَ اًتظبر هی رٍد

 ًوبیذ. ثیوبر را ثِ عَر صحیح ٍ ثِ تٌْبیی در ثخؼ اعصبة دذیزػ -1

 عغح َّؽیبری ثیوبر را ثب اعتفبدُ اس هعیبر گالعکَ ٍ ثب دقت کٌتزل ًوبیذ. -2

 رفلکظ ّبی ثیوبر ؽبهل رفلکظ هزدهک ثِ ًَر، قزًیِ ٍ ثلع ٍ اًذاسُ ٍ ٍاکٌؼ هزدهک ثِ ًَر را ثِ دقت کٌتزل ًوبیذ. -3

 عزم ّبی هَرد ًیبس ثیوبر را ثِ عزس صحیح آهبدُ ًوَدُ ٍ صل ًوبیذ. -4

 سم ثزای اًجبم اکغیضى تزادی را آهبدُ عبسد.ٍعبیل ال  -5

 اکغیضى تزادی را در ثیوبر ثِ عَر صحیح ٍ ّوبٌّگ اًجبم دّذ.  -6

 ثب دعتگبُ عبکؾي ثِ عَر صحیح کبر کٌذ.  -7

 هزاحل عبکؾي ثیٌی حلقی، دّبًی حلقی ٍ تزاکئَعتَهی را دقیق ٍ هزتت اًجبم دّذ.  -8

 بٍاص را ثِ دقت اًجبم دّذ.اس لَلِ ثیٌی هعذُ ای ثیوبر هزاقجت ًوَدُ ٍ گ -9

 یک گشارػ دزعتبری صحیح ٍ ثب رعبیت اصَل گشارػ ًَیغی ثٌَیغذ.   -10

 دعتَرات دشؽک را اس رٍی دزًٍذُ ثخَاًذ.  -11

 دعتَرات دشؽک را اس ثزگِ دعتَرات دشؽک ثِ کبردکظ هٌتقل کٌذ.  -12

 هزاقجتْبی السم اس تزاکئَعتَهی ثیوبر را ثب دقت ٍ ّوبٌّگ اًجبم دّذ. -13

 ى ثیوبر را ثب رعبیت اصَل اعتزیل ٍ دقیق تعَیض کٌذ.دبًغوب -14

 ثیوبر را ثِ عَر صحیح اًوب دّذ.-10

 ثیوبر را در تخت حوبم دّذ.-11

 عالئن حیبتی ثیوبر را ثِ دقت ٍ ثِ رٍػ صحیح کٌتزل ًوبیذ.

 ّز کذام اس عالئن حیبتی را در ثزگِ چبرت عالئن حیبتی ثِ صَرت صحیح چبرت ًوبیذ.-14      



 هحل جزاحی ثیوبر را قجل اس اًجبم عول، کبهل ٍ صحیح ؽیَ کٌذ.-15      

 ثیوبر هحذٍد ثِ تخت را دّبًؾَیِ کٌذ.-16      

 ثیوبر را در دَسیؾي ّبی هختلف قزار دّذٍ ًقبط تحت فؾبر را در ّز دَسیؾي هؾخص کٌذ.-17      

 هبعبص دّذ. ثِ عزس صحیح دؾت ثیوبر هحذٍد ثِ تخت را-18       

 

 

اًجبم ، تَعظ داًؾجَیبى ٍ رفع اؽکبل اًجبم دزٍعیجز ّب، تَعظ هذرط ثیوبر در دفعِ اٍلاًجبم ّز کذام اس دزٍعیجزّب ثز رٍی  :روش تذریس 

، ارائِ گشارػ هَردی تَعظ ٍ اعکي ّبی هَجَد در ثخؼّب آهَسػ ّز گًَِ آسهبیؾبت، گزافی اقذاهبت دزعتبری ثِ تٌْبیی تَعظ داًؾجَیبى، 

 .ثز ثبلیي ثیوبر هزثَعِ َیبى در رٍسّبی تعییي ؽذُداًؾج

 

 ٍعبیل ٍ تجْیشات هزاقجتی دزعتبری هَجَد در ثخؼ. : وسایل کوک آهوزشی

 

 

 : فعالیت ها و تکالیف دانشجویاى

 

 جلغِ هَجت حذف درط هیگزدد(1) غیجت ثیؼ اس  کبراهَسیحضَر ثِ هَقع ٍ هزتت در  -1

ٍ گؾبد، ؽلَار دبرچِ ای هٌبعت ٍ ثب رًگ ّبی تیزُ، هقٌعِ ثلٌذ ثب رًگ ، ثلٌذ ٍدَػ عفیذ تویشدَؽیذى یًَیفَرم کبهل دزعتبری ؽبهل ر -2

 .ّبی تیزُ، اتیکت ًصت ؽذُ ثز رٍی هقٌعِ ٍ در عوت چخ آى، کفؼ عفیذ دزعتبری

 براهَسیخبهَػ ثَدى تلفي ّوزاُ در عَل ک -3

 دیزاهَى ثیوبریْبی اعصبة قجلی هغبلعِ  -4

 هزثیدبعخگَئی ثِ عَاالت  ٍ براهَسیحضَر فعبل در ک -5

 فعبلیتْبی دزعتبری ثب عالقِ ٍ توبیل، ثب دقت ٍ عزعت السماًجبم  -6

 ارائِ گشارػ هَردی -7

 

 : نحوه ارزشیابی

 

 ًوزُ 8ارسؽیبثی عوَهی ثز عجق فزم هزثَعِ حذاکثز   -1

 ًوزُ 12ارسؽیبثی اختصبصی ثز اعبط فعبلیت داًؾجَ در ثخؼ ٍ کبر ثب ثیوبر حذاکثز  -2

 ًوزُ کغز خَاّذ ؽذ. 25/0در کبراهَسیغیجت  ّز ثِ اسای -3

 ًوزُ ثِ ًوزُ کل اضبفِ خَاّذ ؽذ. 3  جٌجی در کبراهَسی اس جولِ تْیِ دوفیلذ آهَسؽی ٍ یب دَعتز آهَسؽی  ّبی ثِ اسای فعبلیت -4

 
 

 : هنابع
 

، جلذ اٍل ٍ 1382اًتؾبرات گلجبى،  اصَل هزاقجت اس ثیوبر، دٍگبط، تزجوِ اعضبء ّیئت علوی داًؾکذُ دزعتبری ٍ هبهبئی ؽْیذ ثْؾتی، -1

 دٍم.

 .1386اصَل ٍ فٌَى دزعتبری دَتز ٍ دزی، تزجوِ اعبتیذ داًؾکذُ دزعتبری ٍ هبهبئی ایزاى، چبح دیک فزٌّگ،  -2

 .1389هزاقجتْبی ثبلیٌی دزعتبری، هلیحِ عبدات هَعَی،  -3



 .2010، اعصبة دزعتبری داخلی جزاحی ثزًٍز ٍ عَدارث، ثیوبریْبی -4

 

 

 

 

 


