
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا 

 اٍل جلسه :                                                       ػِ ػبػت ٍ پبًضدُ دلیمِمدت کالس:                                                            4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

 آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی پَػت ، تغیشات پَػتی ػبلوٌذاى ، سٍؿْبی ثشسػی ٍ ضبیؼبت اٍلیِ ٍ حبًَیِ پَػت ، آصهبیـبت پَػتی موضوع کالس :                                           ػجبع ًظاد مدرس :

 دَآؿٌب ؿٌذاى ، سٍؿْبی ثشسػی ٍ ضبیؼبت اٍلیِ ٍ حبًَیِ پَػت ، آصهبیـبت پَػتی ، تغیشات پَػتی ػبلوثب ػبختوبى ٍ ػولىشد پَػت داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع  : هدف کلی

ارزیابی و فعالیت  وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 ػبختوبى ٍ اػوبل پَػت سا ؿشح دّذ -

فشایٌذ عجیؼی پیشی پَػت ٍ تغییشات پَػتی ؿبیغ دس ػبلوٌذاى سا ؿشح  -

 دّذ

 جضئیبت ثشسػی جؼوبًی سا دس ٌّگبم هؼبیٌِ پَػت ، هَ ٍ ًبخي ؿشح دّذ -

 ضبیؼبت اٍلیِ ٍ حبًَیِ پَػت سا ثب ؿىل ٍ ًحَُ تَصیغ آى ثیبى وٌذ -

تظبّشات سایج پَػتی ٍ ػالئن ّوشاُ ثب ثیوبسیْبی ػیؼتویه سا تـخیص  -

 دّذ

 داصددسثبسُ آصهبیـبت هتذاٍل پَػتی ٍ ثیوبسیْبی هشتجظ ثب آى ثِ ثحج ثپش -

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ، 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

( 2014پشػتبسی داخلی جشاحی )

، وتبة پَػت ٍ ػَختگی ، 

تشجوِ اػوبػیل ؿشیؼت ٍ 

، ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل  ّوىبساى

ػولىشد پَػت   ،  ثشسػی 60

  3صفحِ 

پشػتبسی داخلی خالصِ دسػٌبهِ  -

جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى 

،  1388، اًتـبسات ثـشی ، ػبل 

، ثیوبسیْبی پَػت ٍ  18فصل

 367ػَختگی  ، صفحِ 



 

 دٍم جلسه :                           دلیمِ 15ػبػت ٍ  3     مدت کالس:                                                           پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

  ػفًَتْبی ثبوتشیبیی ، ٍیشٍػی ٍ اًگلی پَػتپبًؼوبًْبی پَػتی ، خبسؽ ٍ هشالجتْبی آى ، اختالالت تشؿحی ، موضوع کالس :                                           ػجبع ًظادمدرس :

ت )صخن پَػ اختالالت ؿبیغ تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ هجتال ثِ ثب ػبختوبى ٍ ػولىشد پَػت آؿٌب ؿذُ ٍ داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع  : هدف کلی

 وؼت ًوبیذ.  ْبی ثبوتشیبیی ، ٍیشٍػی ٍ اًگلی پَػتػفًَت  ، خبسؽ ، اختالالت تشؿحی ،

ارزیابی و فعالیت  وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 اًَاع پبًؼوبًْبی پَػتی سا روش ًوبیذ -

 اّذاف ٍ هَاسد اػتفبدُ اص اًَاع پبًؼوبى ّبی هختلف سا تَضیح دّذ -

 یب اختالل تشؿحی پَػت سا ؿشح دّذهشالجت اص ثیوبس ثب صخن ، خبسؽ ،  -

اختالالت تشؿحی پَػت اص لجیل ّیذسآدًیت چشوی ، دسهبتیت ػجَسئیه سا  -

 تَضیح دّذ

ثیوبسی آوٌِ ٍلگبسیغ سا تَضیح دادُ ٍ سٍؿْبی دسهبى ٍ هشالجت آى سا ثیبى  -

 وٌذ

ثبوتشیبیی پَػت اص دسهبى ٍ هشالجت پشػتبسی اص ثیوبس ثب ثیوبسیْبی ػفًَی  -

 صخن ٍ فَلیىَلیت سا روش ًوبیذ لجیل صسد

ػفًَتْبی ٍیشٍػی پَػت اص لجیل صًٍب یب ّشپغ صٍػتش سا تَضیح دادُ ٍ  -

 سٍؿْبی دسهبى ٍ هشالجت آى سا روش ًوبیذ

ػفًَتْبی لبسچی پَػت )هبیىَتیه( سا ؿشح دادُ ٍ سٍؿْبی دسهبى ٍ  -

 هشالجت آى سا تَضیح دّذ

بص اًگلی پَػت بی اًگلی پَػت ػالئن ٍ سٍؿْبی دسهبى ٍ هشالجت اص آلَدگی ّ -

 سا ؿشح دّذ لجیل پذیىَلَصیغ)ؿپؾ( 

تظبّشات ثبلیٌی ٍ سٍؿْبی دسهبًی ٍ هشالجتی دس ثیوبسی گبل)جشة( سا ؿشح  -

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ، 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

( 2014)پشػتبسی داخلی جشاحی 

، وتبة پَػت ٍ ػَختگی ، 

تشجوِ اػوبػیل ؿشیؼت ٍ 

ؼِ ًگش ،  فصل  ّوىبساى ، ًـش جبه

اى دچبس هشالجت اص ثیوبس،   61

 25هـىالت پَػتی ، صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی داخلی  -

جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى 

،  1388، اًتـبسات ثـشی ، ػبل 

، ثیوبسیْبی پَػت ٍ  18لفص

 367ػَختگی  ، صفحِ 



  دّذ

 ػَم جلسه :                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3    مدت کالس:                                                           4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

 ثیوبسیْبی پَػتی التْبثی غیش ػفًَی ، تَهَسّبی پَػتی خَؽ خین ٍ ثذخین موضوع کالس :                                             ػجبع ًظاد مدرس :

اص  تپَػ اختالالت ؿبیغ تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ هجتال ثِ ثب ػبختوبى ٍ ػولىشد پَػت آؿٌب ؿذُ ٍ داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع  : هدف کلی

 سا وؼت ًوبیذ.  َؽ خین ٍ ثذخین(لجیل ثیوبسیْبی پَػتی التْبثی غیش ػفًَی ٍ تَهَسّبی پَػتی خ

ارزیابی و فعالیت  وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری

 تکمیلی

 آموزشیمنابع 



 دسهبى ٍ هشالجت پشػتبسی اص ثیوبس ثب ثیوبسیْبی پَػتی التْبثی غیش ػفًَی اص -

 سا ؿشح دّذ جولِ دسهبتیت توبػی یب دسهبتیت ٍسلِ ای هٌتـش

ثیوبسی پؼَسیبصیغ سا ؿشح دادُ ٍ سٍؿْبی دسهبى ٍ هشالجت آى سا ثیبى  -

 ًوبیذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثؼٌَاى چْبسچَثی ثشای هشالجت اص ثیوبساى ثِ اختالالت  -

ًىشٍلیض اپیذسهی وـٌذُ ، ػٌذسم اػتیًَغ پوفیگَع تبٍلی اص جولِ 

 جبًؼَى اػتفبدُ ًوبیذ 

دسهبى ٍ هشالجت پشػتبسی اص ثیوبس ثب تَهَسّبی پَػتی )خَؽ خین ، ثذخین  -

 ، هتبػتبتیه ( سا ؿشح دّذ

تبسی ثؼٌَاى چْبسچَثی ثشای هشالجت اص ثیوبس هجتال ثِ هالًَهب اص فشآیٌذ پشػ -

 اػتفبدُ ًوبیذ

  

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ، 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

( 2014پشػتبسی داخلی جشاحی )

، وتبة پَػت ٍ ػَختگی ، 

تشجوِ اػوبػیل ؿشیؼت ٍ 

ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل  ساى ،ّوىب

اى دچبس هشالجت اص ثیوبس،   61

 51هـىالت پَػتی ، صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی داخلی  -

جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى 

،  1388، اًتـبسات ثـشی ، ػبل 

، ثیوبسیْبی پَػت ٍ  18فصل

 367ػَختگی  ، صفحِ 

 

 

 چْبسم جلسه :                                                        دلیمِ 15ػبػت ٍ  3 مدت کالس:                                                           4ثیوبسیْبی داخلی جشاحی پشػتبسی نام درس :

 ی ٍ هشالجتْبی آى ، سٍؿْبی تشهین پالػتیه ٍ پَػتیػَختگ موضوع کالس :                                            ػجبع ًظاد مدرس :

ٍ ّوچٌیي هشالجت اص ثیوبساى ثب سٍؿْبی تشهیوی  جتال ثِ ػَختگیداًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ ه : هدف کلی

 سا وؼت ًوبیذ.  پالػتیه ٍ پَػتی

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



 دسثبسُ هیضاى ؿیَع ػَختگی ثحج وٌذ -

 ػَاهل هَحش ثش ؿذت ػَختگی سا ثیبى وٌذ -

 احشات هَضؼی ٍ ػوَهی یه ػَختگی ثضسي سا ثیبى وٌذ -

 ًوبیذاٍلَیتْبی هشالجتی ٍ ٍ ػَاسض احتوبلی ّش یه اص هشاحل ػَختگی روش  -

ًیبصّبی جبیگضیٌی هبیؼبت ٍ دس عَل هشاحل فَسی/ حیبتی ٍ حبد صذهبت ػَختگی  -

 سا تؼییي وٌذ

دس هَسد ًمؾ پشػتبس دس اداسُ صخن ػَختگی دس هشحلِ حبد/هیبًی هشالجت اص  -

 ػَختگی ثحج وٌذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثؼٌَاى چْبسچَثی ثشای هشالجت اص ثیوبس ػَختِ دس هشاحل فَسی  -

 ثبصتَاًی هشالجت اص ػَختگی اػتفبدُ وٌذ / حیبتی ٍ

چبلؾ ّبی سٍاًی ٍ اجتوبػی هشتجظ ثب صذهبت ػَختگی سا تَصیف ًوَدُ ٍ ٍ  -

 سٍؿْبی هذاخلِ سا ثیبى وٌذ

ػخٌشاًی ثِ ّوشاُ 

 پشػؾ ٍ پبػخ ، 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ،  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

دسػٌبهِ پشػتبسی 

( 2014داخلی جشاحی )

، وتبة پَػت ٍ 

، تشجوِ  ػَختگی

ٍ  اػوبػیل ؿشیؼت

ّوىبساى ، ًـش جبهؼِ 

، هشالجت  62ًگش ،  فصل 

اص ثیوبساى دچبس 

 85، صفحِ ػَختگی 

خالصِ دسػٌبهِ  -

پشػتبسی داخلی جشاحی 

ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ 

ّوىبساى ، اًتـبسات 

،  1388ثـشی ، ػبل 

، ثیوبسیْبی  18فصل

پَػت ٍ ػَختگی  ، 

 384صفحِ 

 اًَاع هختلف سٍؿْبی جشاحی تشهیوی پالػتیه ٍ پَػتی سا همبیؼِ ًوبیذ -

چْبسچَثی ثشای هشالجت اص ثیوبس تحت ػول جشاحی اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى  -

 تشهیوی ٍ صیجبیی اػتفبدُ ًوبیذ

ػخٌشاًی ثِ ّوشاُ 

 پشػؾ ٍ پبػخ ، 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

 

 

 پٌجن جلسه :                                                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3مدت کالس:                                                             4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی  نام درس :

 ع فشآٍسدُ ّبی خًَی ٍ هشالجت ّبفشآیٌذ خًَؼبصی ، ثشسػی ٍضؼیت ػالهت ٍ یبفتِ ّبی آصهبیـگبّی دس اختالالت ػیؼتن خًَؼبص ، اًَا موضوع کالس :                                           ػجبع ًظاد مدرس :

 اًَاع فشاٍسدُ ّبی خًَی ٍ الذاهبت پشػتبسی دس تجَیض فشآٍسدُ ّبی خًَی آؿٌب گشددثب فشآیٌذ خًَؼبصی ، تبسیخچِ ػالهتی ٍ ثشسػی ٍضؼیت ّوبتَلَطیه ، داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع  : هدف کلی

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



 فشآیٌذ خًَؼبصی)ّوبتَپَئضیغ( سا تَصیف وٌذ -

 ػتبص سا تَصیف ًوبیذَفشآیٌذّبی دخیل دس تَػؼِ ٍ حفظ ّو -

 اّویت تبسیخچِ ػالهتی دس ثشسػی ٍضؼیت ّوبتَلَطیه سا ؿشح دّذ -

اّویت ثشسػی ٍضؼیت ػالهت ٍ یبفتِ ّبی آصهبیـگبّی تـخیصی سا دس  -

 اختالالت ػیؼتن خًَؼبص تَصیف ًوبیذ

الذاهبت پشػتبسی دس تجَیض فشآٍسدُ  اًَاع فشآٍسدُ ّبی خًَی سا ًبم ثشدُ ٍ  -

 ّبی خًَی سا ثیبى وٌذ

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ، 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

پشػتبسی داخلی جشاحی 

وتبة خَى ؿٌبػی ، ( ، 2014)

ـش تشجوِ صذیمِ ػبصوی ، ً

ثشسػی  32جبهؼِ ًگش ،  فصل 

  3د خَى ؿٌبػی ، صفحِ وبسوش

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی  -

داخلی جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ 

الووي ، تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ 

ّوىبساى ، اًتـبسات ثـشی ، 

، 10، فصل 1388ػبل 

ثیوبسیْبی پشػتبسی ثیوبسیْبی 

 215حِ خَى  ، صف
 

 

 

  ؿـنجلسه :                                             دلیمِ 15ػبػت ٍ  3       مدت کالس:                                                            4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

 اًَاع ون خًَی ّب ، سٍؿْبی دسهبى ٍ هشالجت آى ، پلی ػیتوی ، ًَتشٍپٌی ، لٌفَپٌی ٍ اختالالت خًَشیضی دٌّذُ ٍ دسهبى ٍ هشالجت آًْب موضوع کالس :                                            ػجبع ًظاد مدرس :

الت ؿبیغ  ػیؼتن خًَؼبص اص لجیل اًَاع هختلف ون خًَی ّب ، پلی هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ هجتال ثِ اختال داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ : هدف کلی

 سا وؼت ًوبیذ.  تشٍهجَتیهٍ ًَتشٍپٌی ، لٌفَپٌی اختالالت خًَشیضی دٌّذُ  ػیتوی ، 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



ون خًَی ّیپَپشٍلیفشاتیَ ٍ ّوَلیتیه سا اص ّن تفىیه ًوَدُ ٍ اص ًظش  -

 فیضیَلَطیه آًْب سا ثب ّن همبیؼِ ًوبیذ

ػالئن ثبلیٌی ، تذاثیش دسهبًی ٍ هذاخالت پشػتبسی سا دس هَسد ّش یه  -

 ثـٌبػذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثؼٌَاى چْبسچَثی ثشای هشالجت اص ثیوبس هجتال ثِ ون  -

 خًَی اػتفبدُ ًوبیذ

 ػالئن پلی ػیتوی ٍ دسهبى آى سا ؿشح دّذ -

فشآیٌذ ایجبد ًَتشٍپٌی ٍ لٌفَپٌی ٍ اصَل ولی دس دسهبى ٍ پشػتبسی ثیوبساى  -

 ثب ایي اختالالت سا تَصیف ًوبیذ

اصَل دسهبًی ٍ هشالجتی اص ثیوبس هجتال ثِ اختالالت خًَشیضی دٌّذُ ٍ  -

 تشٍهجَتیه سا تَصیف ًوبیذ

ذ پشػتبسی ثؼٌَاى چْبسچَثی دس هشالجت اص ثیوبس هجتال ثِ اًؼمبد اص فشآیٌ -

 هٌتـش ػشٍلی اػتفبدُ ًوبیذ

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ، 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

پشػتبسی داخلی جشاحی 

( ، وتبة خَى ؿٌبػی ، 2014)

ِ ػبصوی ، ًـش تشجوِ صذیم

هشالجت  ،  33جبهؼِ ًگش ،  فصل 

تالالت غیش اص ثیوبساى هجتال ثِ اخ

 37 ثذخین خًَی ، صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی  -

داخلی جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ 

الووي ، تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ 

ّوىبساى ، اًتـبسات ثـشی ، 

، 10، فصل 1388ػبل 

ثیوبسیْبی پشػتبسی ثیوبسیْبی 

 215، صفحِ  خَى 
 

 

  ّفتنجلسه :                                                        دلیمِ 15ػبػت ٍ  3 مدت کالس:                                                              4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

 شالجتیاختالالت خًَی ولًَبل ، ثذخیوی ّبی خَى ، اص لجیل لَػوی ، لٌفَم ، اختالالت هیلَپشٍلیفشاتیَ ، هَلتیپل هیلَهب ٍ تذاثیش دسهبًی ٍ ه وع کالس :موض                         ػجبع ًظاد مدرس :

ت ؿبیغ ػیؼتن خًَؼبص اص لجیل اختالالت خًَی ولًَبل ، داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالال : هدف کلی

 سا وؼت ًوبیذ.  ثذخیوی ّبی خًَی ، لَػوی ّب ، اختالالت هیلَپشٍلیفشاتیَ ٍ هَتیپل هیلَهب

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس هداف رفتاریا



 اختالالت خًَی ولًَبل ٍ ثذخیوی ّبی وبرة سا اص ّوذیگش هتوبیض وٌذ -

 تغیشات فیضیَلَطیىی ٍ ػالئن ثبلیٌی ثذخیوی ّبی خًَی سا ثیبى وٌذ -

 تذاثیش دسهبًی ٍ پیؾ آگْی لَػوی ّب سا تَضیح دّذ -

فشآیٌذ پشػتبسی ثؼٌَاى چْبسچَثی دس هشالجت اص ثیوبس هجتال ثِ لَػوی اػتفبدُ اص  -

 وٌذ

 هیضاى ؿیَع ٍ ػالئن ثبلیٌی اختالالت هیلَپشٍلیفشاتیَ سا ثیبى ًوبیذ -

تذاثیش دسهبًی ، ػَاسض ٍ پیؾ آگْی ثیوبس هجتال ثِ اختالالت هیلَپشٍلیفشاتیَ سا  -

 روش ًوبیذ

 م ٍ هَلتیپل هیلَهب سا ؿشح دّذتذاثیش پشػتبسی هشثَط ثِ لٌفَ -

ػخٌشاًی ثِ ّوشاُ 

 پشػؾ ٍ پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ،  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

دسػٌبهِ پشػتبسی 

( 2014داخلی جشاحی )

،  ، وتبة خَى ؿٌبػی

،  تشجوِ صذیمِ ػبصوی

ًـش جبهؼِ ًگش ،  

، هشالجت اص  33فصل

ثیوبساى هجتال ثِ 

، ًئَپالػن ّبی خًَی 

 101صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ  -

پشػتبسی داخلی جشاحی 

ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ 

ّوىبساى ، اًتـبسات 

،  1388ثـشی ، ػبل 

، ثذخیوی ّبی 10فصل

، دػتگبُ گشدؽ خَى 

 225صفحِ 
 

  ّـتنجلسه :                                                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3مدت کالس:                                                              4جشاحی پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی نام درس :

  آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی چـن ، آصهًَْبی تـخیصی ٍ ًحَُ آهبدُ ػبصی ثیوبس ، ػیَة اًىؼبسی ، گلَوَم ، وبتبساوت ٍ دسهبى ٍ هشالجت آًْب موضوع کالس :                                          ػجبع ًظادمدرس :

ی چـوی ، ثیوبسیْبی گلَوَم ٍ وبتبسوت ٍ هشالجتْب ی آًْب ػبختبس ٍ ػولىشد چـن ، آصهًَْبی تـخیصی ٍ هشالجتْبی لجل ٍ ثؼذ اص آصهبیـبت چـوی ، داسٍّبداًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع  : هدف کلی

 آؿٌب گشدد

 منابع آموزشیارزیابی و فعالیت  وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



 تکمیلی

 ػبختبسّبی چـن سا ثـٌبػذ ٍ ػولىشد آًْب سا تَصیف ًوبیذ -

تؼییي آصهًَْبی تـخیصی جْت ػٌجؾ ثیٌبیی ٍ اسصیبثی اختالالت ثیٌبیی سا  -

 وٌذ

 ًحَُ آهبدُ ػبصی ٍ هشالجتْبی ثؼذ اص الذاهبت تـخیصی چـن سا ؿشح دّذ -

اختالالت ثیٌبیی اص لجیل ػیَة اًىؼبسی ٍ آػیت ثیٌبیی ٍ سٍؿْبی دسهبى عجی  -

 ٍ هشالجتی آًْب سا ثیبى وٌذ

 ػولىشد داسٍیی ٍ هشالجتْبی پشػتبسی دس داسٍّبی چـوی ؿبیغ سا تَصیف وٌذ -

 تَضیح دادُ ٍ سٍؿْبی دسهبًی ٍ هشالجتی آى سا روش ًوبیذ ثیوبسی گلَوَم سا -

تـخیصی دسهبى عجی ٍ جشاحی  خصَصیبت ثبلیٌی ، ثشسػی ٍ یبفتِ ای  -

 سا تَصیف وٌذوبتبساوت 

 آهَصؿْبی ػوَهی ثشای تشخیص ثیوبساى پغ اص جشاحی چـن سا تَضیح دّذ  -

 
 
 
 
 
 

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

( 2014پشػتبسی داخلی جشاحی )

، وتبة چـن ٍ گَؽ ، تشجوِ 

هٌصَسُ ػلی اصغش پَس ٍ عبّشُ 

ًجفی  ، ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل 

، ثشسػی ٍ هشالجت اص ثیوبساى   63

، ت چـن ٍ ثیٌبییهجتال ثِ اختالال

  3صفحِ 

داخلی خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی  -

جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى 

،  1388ـبسات ثـشی ، ػبل ، اًت

،  ثیوبسیْبی چـن ،  16فصل

  341صفحِ 

  ًْنجلسه :                                                         دقیقه 51ساعت و  3مدت کالس:                                                              4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

  موضوع کالس :دوتش ........                                              مدرس :

ـن اص لجیل ثیوبسیْبی لشًیِ ، ؿجىیِ ، صذهبت چـوی ، چاختالالت هجتال ثِ داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ  : هدف کلی

 د. ى ٍ هشالجت آًْب آؿٌب ؿَثیوبسیْبی ػفًَی ٍ التْبثی ، تَهَسّبی چـن ، احشات چـوی ثیوبسیْبی ػیؼتویه ٍ سٍؿْبی دسهب

 منابع آموزشیارزیابی و فعالیت  وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



 تکمیلی

اًَاع ثیوبسیْبی هشثَط ثِ لشًیِ اص لجیل دیؼتشٍفی لشًیِ ، وشاتَوًََع )لَص  -

 لشًیِ( سا روش ًوَدُ ٍ سٍؿْبی دسهبى ٍ هشالجت آى سا ثیبى وٌذ

هشثَط ثِ ؿجىیِ اص لجیل جذاؿذگی ؿجىیِ ، ثیوبسیْبی ػشٍلی اًَاع ثیوبسیْبی  -

سا روش ًوَدُ ٍ سٍؿْبی دسهبى ٍ  ٍ اػتحبلِ هبوَالی ٍاثؼتِ ثِ ػي ؿجىیِ

 هشالجت آى سا تَضیح دّذ

ضشثبت ٍاسدُ ثِ وشُ چـن سا تَصیف ًوَدُ ٍ سٍؿْبی دسهبًی ٍ هشالجتی  اًَاع  -

 آى سا ؿشح دّذ

دسهبًی ٍ هشالجتی دس ثیوبسیْبی ػفًَی ٍ التْبثی ػالئن ٍ ًـبًِ ّب ٍ سٍؿْبی  -

 چـن سا ؿشح دّذ

 اًَاع تَهَسّبی چـن ، سٍؿْبی دسهبى آًْب ٍ ػَاسض ًبؿی آًْب سا روش ًوبیذ -

 سٍؿْبی جشاحی ٍ تخلیِ  چـن سا ؿشح دّذ -

احشات چـوی ثیوبسیْبی ػیؼتویه ٍ سٍؿْبی دسهبى ٍ هشالجت آًْب سا تَضیح  -

 دّذ

 
 
 

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

( 2014پشػتبسی داخلی جشاحی )

، وتبة چـن ٍ گَؽ ، تشجوِ 

هٌصَسُ ػلی اصغش پَس ٍ عبّشُ 

ًجفی  ، ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل 

، ثشسػی ٍ هشالجت اص ثیوبساى   63

، یٌبییت چـن ٍ ثهجتال ثِ اختالال

  34صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی داخلی  -

جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى 

،  1388سات ثـشی ، ػبل ، اًتـب

،  ثیوبسیْبی چـن ،   16فصل

  341صفحِ 

 

 دّن جلسه :                                                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3مدت کالس:                                                              4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

 سٍؿْبی ثشسػی ٍضؼیت ؿٌَایی ، ثیوبسیْبی گَؽ خبسجی ، هیبًی ٍ داخلی ، دسهبى ٍ هشالجت آًْباًبتَهی ٍ فیضیَلَطی گَؽ ،  موضوع کالس :                                            ػجبع ًظاد مدرس :

ى عجی ٍ ثب آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی گَؽ ، سٍؿْبی ثشسػی ٍ تظبّشات ثبلیٌی اختالالت ؿٌَایی ، هـىالت گَؽ خبسجحی ، هیبًی ، داخلی ، سٍؿْبی دسهبداًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع  : هدف کلی

 جشاحی ٍ هشالجتْبی هشثَعِ آؿٌب گشدد

 منابع آموزشیارزیابی و فعالیت  وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



 تکمیلی

 آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی گَؽ سا ؿشح دّذ -

 سٍؿْبی ثشسػی ؿٌَایی ٍ تـخیص اختالالت ؿٌَایی ٍ تؼبدل سا تَضیح دّذ -

هجتال ثِ اختالالت ؿٌَایی هـبّذُ گشدد تظبّشات ثبلیٌی وِ هوىي اػت دس فشد  -

 سا ثیبى وٌذ

 ساّْبی هَحش ثشلشاسی استجبط ثب فشد هجتال ثِ اختالالت ؿٌَایی سا روش ًوبیذ -

 هـىالت هشثَط ثِ گَؽ خبسجی ٍ سٍؿْبی تـخیص ٍ دسهبى آى سا ثیبى وٌذ -

اًَاع اختالالت گَؽ داخلی)تظبّشات ثبلیٌی ، سٍؿْبی تـخیص ٍ دسهبى سا  -

 ّذؿشح د

اًَاع هختلف سٍؿْبی جشاحی هَسد اػتفبدُ دس دسهبى اختالالت گَؽ هیبًی ٍ  -

 هشالجتْبی پشػتبسی الصم سا ثیبى ًوبیذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثؼٌَاى چْبسچَة هشالجتی ثشای ثیوبساى تحت جشاحی  -

 هبػتَئیذ اػتفبدُ وٌذ

ػشگیجِ اص فشآیٌذ پشػتبسی ثؼٌَاى چْبسچَة هشالجتی دس ثیوبساى هجتال ثِ  -

 اػتفبدُ وٌذ

ػخٌشاًی ثِ 

ّوشاُ پشػؾ ٍ 

 پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

( 2014پشػتبسی داخلی جشاحی )

، وتبة چـن ٍ گَؽ ، تشجوِ 

هٌصَسُ ػلی اصغش پَس ٍ عبّشُ 

ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل ًجفی  ، 

ى ثیوبسا، ثشسػی ٍ هشالجت اص  64

هجتال ثِ اختالالت ؿٌَایی ٍ 

 65تؼبدل ، صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی داخلی  -

جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى 

،  1388ـبسات ثـشی ، ػبل ، اًت

ْبی گَؽ ٍ حلك ، ثیوبسی 17فصل

 357ٍ ثیٌی ، صفحِ 
 

 یبصدّن جلسه :                                                        دلیمِ 15ػبػت ٍ  3 مدت کالس:                                                              4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

  ػصجی ، ثشسػی ٍ ؿٌبخت آى ، آصهبیـبت تـخیصی هَسد اػتفبدُ دس ػیؼتن ػصجیآًبتَهی ٍ فیضیَلَطی ػیؼتن موضوع کالس :                                           ػجبع ًظادمدرس :

تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ ثب ػبختبس ٍ وبسوشد ػیؼتن ػصجی ، سٍؿْبی ثشسػی ٍ ؿٌبخت ٍ سٍؿْبی آصهبیـگبّی هَسد اػتفبدُ دس آى آؿٌب ؿذُ ٍ داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع  : هدف کلی

 وؼت ًوبیذ. بلوٌذ دس هشحلِ لجل ، حیي ٍ ثؼذ اص اًجبم آصهبیـبت تـخیصی ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػهشالجت 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



 ػبختبس ٍ وبسوشد ػیؼتن ّبی ػصجی هشوضی ٍ هحیغی سا ؿشح دّذ -

سا وِ ثش ًحَُ وٌتشل اػوبل حشوتی هَحشًذ ثیبى آى دػتِ اص تغییشات پبتَلَطیىی  -

 ًوبیذ

 وبسوشد ػیؼتن ػصجی ػوپبتیه ٍ پبساػوپبتیه سا ثب ّن همبیؼِ وٌذ -

 اّویت ثشسػی ٍ ؿٌبخت فیضیىی سا دس اهش تـخیص اختالالت ػصجی ؿشح دّذ -

تغییشات ثَجَد اهذُ دس ػولىشد ػیؼتن ػصجی سا وِ ًبؿی اص ثبال سفتي ػي هی  -

دادُ ٍ تبحیش آى سا ثش ًتبیج ثشسػی ٍ ؿٌبخت ٍضؼیت ػصجی تَصیف ثبؿذ ؿشح 

 ًوبیذ

آصهبیـْبی تـخیصی هَسد اػتفبدُ جْت ثشسػی ٍ ؿٌبخت ثیوبساى هـىَن ثِ  -

 داؿتي اختالالت ػصجی ٍ الذاهبت پشػتبسی هشثَط ثِ آًْب سا ؿشح دّذ

ػخٌشاًی ثِ ّوشاُ 

 پشػؾ ٍ پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ پشػتبسی  - ٌذ گضیٌِ ایآصهَى چ

، وتبة هغض ٍ ( 2014داخلی جشاحی )

، ًـش  ، تشجوِ صّشا هـتبق  اػصبة

، ثشسػی وبسوشد 65جبهؼِ ًگش ،  فصل 

 3، صفحِ ػیؼتن ػصجی 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی داخلی  -

جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، تبلیف 

ًتـبسات ، اهیتشا رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى 

، 15، فصل 1388ثـشی ، ػبل 

، صفحِ  پشػتبسی ثیوبسیْبی اػصبة
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 دٍاصدّن جلسه :                                                        دلیمِ 15ػبػت ٍ  3 مدت کالس:                                                              4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

  افضایؾ فـبس داخل جوجوِ ، تـٌج ، ػشدسد ، اػوبل جشاحی جوجوِ ای ٍ هشالجتْبی پشػتبسی  تغییش ٍضؼیت َّؿیبسی ، موضوع کالس :                                          ػجبع ًظاد مدرس :

اص لجیل تغییش ٍضؼیت َّؿیبسی ،  اختالالت ػیؼتن ػصجی هجتال ثِ داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػبلوٌذ : هدف کلی

 سا وؼت ًوبیذ.  افضایؾ فـبس داخل جوجوِ ای ، ػول جشاحی داخل جوجوِ ای ٍ تشاًغ اػفٌَئیذی ، اًَاع هختلف تـٌج ، ػشدسد 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



پضؿىی اًَاع هختل اختالل ػولىشّبی ػصجی سا ػلل ، تظبّشات ثبلیٌی ٍ تذاثیش  -

 ؿشح دّذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَة هشالجت اص ثیوبس دچبس تغییش ٍضؼیت  -

 َّؿیبسی ٍ ثشای سفغ ًیبصّبی هتؼذد اٍ اػتفبدُ وٌذ

 تظبّشات ثبلیٌی صٍدسع ٍ دیشسع افضایؾ فـبس داخل جوجوِ ای سا ؿٌبػبیی وٌذ -

ػٌَاى چْبسچَة هشالجت اص ثیوبس دچبس افضایؾ فـبس داخل اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ  -

 جوجوِ ای اػتفبدُ ًوبیذ

 وبسثشدّبی ػول جشاحی داخل جوجوِ ای ٍ تشاًغ اػفٌَئیذی سا ؿشح دّذ -

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَة هشالجت اص ثیوبسی وِ هتحول ػول جشاحی  -

 بدُ وٌذ.داخل جوجوِ ای یب تشاًغ اػفٌَئیذی گشدیذُ ،  اػتف

 اًَاع هختلف تـٌج ٍ ػلل ثشٍص آى سا ؿٌبػبیی ًوبیذ -

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَثی جْت تؼییي عشح هشالجتی ثشای ثیوبس دچبس  -

 تـٌج اػتفبدُ ًوبیذ

ػلل ٍ تظبّشات یبلیٌی ػشدسد ٍ تذاثیش پضؿىی ٍ پشػتبسی سا دس ساثغِ ثب ثیوبس دچبس  -

 ػشدسد ؿٌبػبیی وٌذ

 

ثِ ّوشاُ ػخٌشاًی 

 پشػؾ ٍ پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ،  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

دسػٌبهِ پشػتبسی 

( 2014داخلی جشاحی )

،  ، وتبة هغض ٍ اػصبة

،  تشجوِ صّشا هـتبق 

ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل 

، هشالجت اص ثیوبساى  66

هجتال ثِ اختالل ػولىشد 

  45صفحِ  ،ػصجی 

خالصِ دسػٌبهِ  -

پشػتبسی داخلی جشاحی 

ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ 

ّوىبساى ، اًتـبسات 

،  1388ثـشی ، ػبل 

، پشػتبسی 15فصل

ثیوبسیْبی اػصبة ، 

 320صفحِ 
 

 

 ػیضدّن جلسه :                                                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3مدت کالس:                                                             4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی  نام درس :

 ل ػىتِ هغضی ، آًَسیؼن هغضی ٍ سٍؿْبی دسهبًی ٍ هشالجتی آًْباختالالت هغضی ػشٍلی اص لجی موضوع کالس :                                           ػجبع ًظاد مدرس :

اص لجیل اختالالت هغضی ػشٍلی ٍ ػیؼتن ػصجی ٍ ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالالت داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل  : هدف کلی

 وؼت ًوبیذ. آًَسیؼن هغضی ، 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



 هیضاى ٍلَع ٍ تبحیشات اجتوبػی اختالالت هغضی ػشٍلی سا ؿشح دّذ -

ػَاهل خغش صا سا دس ساثغِ ثب ثشٍص اختالالت هغضی ػشٍلی ؿٌبػبیی وشدُ ٍ ثِ ؿشح  -

 الذاهبت پیـگیشی وٌٌذُ هشتجظ ثب آى ثپشداصد

اًَاع هختلف اختالالت هغضی ػشٍلی سا اص ًظش ػلل ثِ ٍجَد آٍسًذُ ، تظبّشات  -

 ثبلیٌی ٍ تذاثیش پضؿىی ، ثب ّن همبیؼِ ًوبیذ

اصَل ٍ ضَاثظ تذاثیش پشػتبسی هشثَط ثِ ثیوبسی وِ دس هشحلِ حبد ػىتِ هغضی  -

 ایؼىویه لشاس داسد سا ثیبى داسد

ی ثیوبس ثْجَد یبفتِ اص ػىتِ هغضی اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَة هشالجت -

 ایؼىویه اػتفبدُ ًوبیذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَة هشالجتی ثیوبس دچبس آًَسیؼن هغضی اػتفبدُ  -

 وٌذ

اصَل ٍ ضَاثظ اصلی آهَصؽ ٍ آهبدُ ػبصی خبًَادُ ّب سا دس صهیٌِ هشالجت اص ثیوبس  -

 دچبس ػىتِ هغضی دس خبًِ ؿٌبػبیی ًوبیذ

ِ ّوشاُ ػخٌشاًی ث

 پشػؾ ٍ پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ،  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

دسػٌبهِ پشػتبسی 

( 2014داخلی جشاحی )

،  ، وتبة هغض ٍ اػصبة

،  تشجوِ صّشا هـتبق 

ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل 

، هشالجت اص ثیوبساى  66

هجتال ثِ اختالل هغضی 

 105صفحِ  ،ػشٍلی 

خالصِ دسػٌبهِ  -

پشػتبسی داخلی جشاحی 

ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ 

ّوىبساى ، اًتـبسات 

،  1388ثـشی ، ػبل 

، پشػتبسی 15فصل

)ػىتِ ثیوبسیْبی اػصبة

، صفحِ  ّبی ایؼىویه(
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  چْبسدّنجلسه :                                                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3مدت کالس:                                                              4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

  هغض ٍ عٌبة ًخبػی ، ؿَن ًَسٍطًیه ، دیغ سفلىؼی خَدوبس ٍ دسهبى ٍ هشالجت آًْبآػیت دیذگی ّبی تشٍهبتیه : موضوع کالس                                             ػجبع ًظاد مدرس :

اص لجیل آػیت دیذگی ّبی تشٍهبتیه اختالالت ػیؼتن ػصجی بلوٌذ هجتال ثِ داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ ػ : هدف کلی

 ٍ ّوچٌیي تَاًبیی وبس دس اتبق ػول سا وؼت ًوبیذ. هغض ٍ عٌبة ًخبػی ، ؿَن ًَسٍطًیه  ٍ دیغ سفلىؼی خَدوبس 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



اص ًظش هىبًیؼن ثَجَد  هیبى آػیت دیذگی ّبی تشٍهبتیه هغض ٍ عٌبة ًخبػی -

آٍسًذُ ، ػالئن ٍ ًـبًِ ّبی ثبلیٌی ، تؼتْبی تـخیصی ٍ سٍؿْبی دسهبى تفبٍت 

 لبئل ؿَد

سػیذگی ّبی پشػتبسی سا دس ساثغِ ثب ثیوبساى دچبس آػیت دیذگی ّبی هغضی ؿشح  -

 دّذ

اص فشایٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَثی جْت هشالجت اص ثیوبساى دچبس آػیت ّبی  -

 اػتفبدُ وٌذهغضی 

 افشادی سا وِ دس هؼشض خغش آػیت دیذگی ًخبػی لشاس داسًذ ، هـخص ًوبیذ -

ٍیظگیْبی ثبلیٌی ثیوبساى هجتال ثِ ؿَن ًَسٍطًیه ٍ ًحَُ سػیذگی ثِ ٍضؼیت آًْب  -

 سا ؿشح دّذ

پبتَفیضیَلَطی دیغ سفلىؼی خَدوبس ، ّوچٌیي تذاثیش پشػتبسی هٌبػت دس ساثغِ  -

 ثب آى سا ؿشح دّذ

آیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَثی جْت هشالجت اص ثیوبساى دچبس آػیت ّبی اص فش -

 ًخبػی اػتفبدُ وٌذ

ػخٌشاًی ثِ ّوشاُ 

 پشػؾ ٍ پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ،  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

دسػٌبهِ پشػتبسی 

( 2014داخلی جشاحی )

،  ، وتبة هغض ٍ اػصبة

،  تشجوِ صّشا هـتبق 

ًـش جبهؼِ ًگش ،  فصل 

، هشالجت اص ثیوبساى  68

دچبس آػیت ّبی ػصجی 

 143صفحِ  ،

خالصِ دسػٌبهِ  -

پشػتبسی داخلی جشاحی 

ثشًٍش ٍ فیپغ ٍ الووي ، 

تبلیف هیتشا رٍالفمبسی ٍ 

ّوىبساى ، اًتـبسات 

،  1388ثـشی ، ػبل 

، پشػتبسی 15فصل

)آػیت ثیوبسیْبی اػصبة

( ، صفحِ دیذگیْبی ػش
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 پبًضدّن جلسه :                                                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3مدت کالس:                                                              4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی نام درس :

 ػفًَتْبی ػیؼتن ػصجی ، هَلتیپل اػىلشٍصیغ ، هیبػتٌی گشاٍ ، ػٌذسم گیلي ثبسُ ، دسهبى ٍ هشالجتْبی پشػتبسی آًْب موضوع کالس :                                            ػجبع ًظاد مدرس :

، اػىلشٍصّبی چٌذگبًِ ، هیبػتٌی ػیؼتن ػصجی ػفًَی اختالالت  ػبلوٌذ هجتال ثِى ثضسگؼبل ٍ داًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیب : هدف کلی

 وؼت ًوبیذ.  گشاٍ ، ػٌذسم گیلي ثبسُ 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



تظبّشات ، هیبى اختالالت ػفًَی ػیؼتن ػصجی اص ًظش ػلل ثَجَد آٍسًذُ ،  -

 هشالجتْبی پضؿىی ٍ سػیذگی پشػتبسی ، توبیض لبئل ؿَد

پبتَفیضیَلَطی ، تظبّشات ثبلیٌی ٍ سػیذگی ّبی پضؿىی ٍ پشػتبسی سا دس ساثغِ ثب  -

 اػىلشٍصّبی چٌذگبًِ ، هیبػتٌی گشاٍ ٍ ػٌذسم گیلي ثبسُ ؿشح دّذ

س اػىلشٍصّبی اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَثی جْت هشالجت اص ثیوبساى دچب -

 چٌذگبًِ ، هیبػتٌی گشاٍ ٍ ػٌذسم گیلي ثبسُ اػتفبدُ وٌذ

اختالالت هشثَط ثِ اػصبة جوجوِ ای ، تظبّشات آًْب ٍ تذاثیش پشػتبسی همتضی  -

 دس ساثغِ ثب ایي اختالالت سا ؿشح دّذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَة هشالجت اص ثیوبس دچبس اختالالت اػصبة  -

 فبدُ وٌذجوجوِ ای اػت

ػخٌشاًی ثِ ّوشاُ 

 پشػؾ ٍ پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

پشػتبسی داخلی جشاحی 

 ، وتبة هغض ٍ اػصبة( 2014)

، ًـش  ، تشجوِ صّشا هـتبق 

،  69جبهؼِ ًگش ،  فصل 

هشالجت اص ثیوبساى هجتال ثِ 

ػفًَتْبی ػصجی ، اختالالت 

 ،خَد ایوٌی ٍ ًَسٍپبتیْب 

 193صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی  -

داخلی جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ 

ٍ الووي ، تبلیف هیتشا 

رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى ، 

 1388اًتـبسات ثـشی ، ػبل 

، پشػتبسی 15، فصل

)اختالالت ثیوبسیْبی اػصبة

 330( ، صفحِ ػصجی ػفًَی 
 

 

 ؿبًضدّن جلسه :                                                         دلیمِ 15ػبػت ٍ  3مدت کالس:                                                             4پشػتبسی ثیوبسیْبی داخلی جشاحی  نام درس :

 تَهَسّبی هغض ٍ ًخبع ، پبسویٌؼَى ، اختالالت دطًشاتیَ ػصجی ، دسهبى ٍ هشالجت آًْب ، جشاحی دیؼىىتَهی  موضوع کالس :                                           ػجبع ًظاد مدرس :

اص لجیل تَهَسّبی هغض ٍ ًخبع ، اختالالت اختالالت ػیؼتن ػصجی  ػبلوٌذ هجتال ثِداًـجَ ثبیذ پغ اص گزساًذى ایي والع تَاًبیی ّبی الصم سا جْت اسائِ هشالجت ثِ هذدجَیبى ثضسگؼبل ٍ  : هدف کلی

 ٍ ّوچٌیي تَاًبیی وبس دس اتبق ػول سا وؼت ًوبیذ. دطًشاتیَ ػصجی ، پبسویٌؼَى ، دیؼىىتَهی 

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز روش تدریس اهداف رفتاری



ًخبع سا تَصیف سا اص ًظش عجمِ ثٌذی ، تظبّشات ثبلیٌی ، تـخیص تَهَسّبی هغض ٍ  -

 ٍ تذاثیش پضؿىی ٍ پشػتبسی تَصیف ًوبیذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَثی جْت هشالجت اص ثیوبساى دچبس هتبػتبصّبی  -

 هغضی یب تَهَسّبی هغضی غیش لبثل جشاحی اػتفبدُ وٌذ

یشی اختالالت دطًشاتیَ ػصجی هختلف فشآیٌذّبی پبتَفیضیَلَطیىی هؼئَل ؿىل گ -

 سا ؿٌبػبیی ًوبیذ

اص فشآیٌذ پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَثی جْت هشالجت اص ثیوبساى دچبس ثیوبسی  -

 پبسویٌؼَى اػتفبدُ وٌذ

هٌبثغ لبثل اػتفبدُ ثشای ثیوبساى ٍ خبًَادُ ّبی دسگیش دس اختالالت ػصجی دطًشاتیَ  -

 ٍ اًىَلَطیه سا تؼییي ًوبیذ

پشػتبسی ثِ ػٌَاى چْبسچَثی جْت هشالجت اص ثیوبساى ثؼذ اص ػول  اص فشآیٌذ -

 دیؼىىتَهی اػتفبدُ وٌذ

ػخٌشاًی ثِ ّوشاُ 

 پشػؾ ٍ پبػخ ،

 

 powerاػتفبدُ اص 

point 

 

ثشًٍش ٍ ػَداسث  ، دسػٌبهِ  - آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

پشػتبسی داخلی جشاحی 

 ، وتبة هغض ٍ اػصبة( 2014)

، ًـش  ، تشجوِ صّشا هـتبق 

، 70جبهؼِ ًگش ،  فصل 

هشالجت اص ثیوبساى هجتال ثِ 

اختالالت اًىَلَطیه ٍ 

 ،اختالالت دطًشاتیَ ػصجی 

 237صفحِ 

خالصِ دسػٌبهِ پشػتبسی  -

داخلی جشاحی ثشًٍش ٍ فیپغ 

ٍ الووي ، تبلیف هیتشا 

رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى ، 

 1388اًتـبسات ثـشی ، ػبل 

، پشػتبسی 15، فصل

)اختالالت بةثیوبسیْبی اػص

( ، صفحِ  اًىَلَطیه ػصجی
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