
 
 

 

  

 
 

 

 تزکیبی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل
 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  ببسًگزي:تذٍيي /  تبريخ
 

 تاریخچِ ٍ اًَاع رٍاًطٌاسی:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَ با هفاّین اصلی رٍاًطٌاسی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .رٍاًطٌاسی را تؼریف وٌذ 

 .اًَاع رضتِ ّای رٍاًطٌاسی را تؼریف وٌذ 

 تركیبی       /     مجازي        حضًري         /    ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري  مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،رٍاًطٌاسی ّیلگاردزهیٌِ 
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِ      :هذت سهبى (جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.صرفا )ایه لسمت :    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ريشي درسی ٍ آهَسضی
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  دقیقِ  21هذت سهبى:     بخص دٍم درس 

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دٍمجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 تعذاد داًطجَيبى  : ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:
 

 رٍاًطٌاسیهىاتب اًَاع :  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَ با هىاتب هختلف رٍاًطٌاسی

 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .هىاتب رٍاًطٌاسی را ًام ببرد 

 .هىاتب رٍاًطٌاسی هختلف را با یىذیگر همایسِ وٌذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،رٍاًطٌاسی ّیلگاردزهیٌِ 
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍقیقِهذت سهبى:      د )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 سَمجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 زیستی رفتار -پایِ ّای ػصبی:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 پایِ ّای ػصبی زیستی رفتارآضٌایی داًطجَ با 
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .اساس زیستی رفتار هَجَد زًذُ را تَضیح دّذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،رٍاًطٌاسی ّیلگاردزهیٌِ 
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 چْبرمجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 تعذاد داًطجَيبى  : ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

  برٍز اختالالت رٍاًی ًمص ػَاهل ػصبی زیستی در:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 در برٍز اختالالت رٍاًیػصبی زیستی  ًمص ػَاهلآضٌایی داًطجَ با 
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .اساس زیستی اختالالت رٍاًی را تَضیح دّذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ گردد.( )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 پٌجنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 احساس ٍ ادران:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَیاى با هفاّین احساس ٍ ادران
 :  اختصاصیاَذاف 

 پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:داًطجَ در 

 اس را تؼریف ًوایذ.ساح 

 .ادارن را تؼریف ًوایذ 

 .ًمص احساس ٍ ادران در ایجاد ػالئن رٍاًی هاًٌذ تَّن ٍ خطای ادران را تَضیح دّذ 
 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 تركیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ  مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 ضطنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 ٍ فرایٌذّای تفىر َّش:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 ضٌایی داًطجَیاى با هفَْم َّش ٍ ًظریِ ّای هَجَدآ
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .َّش ٍ اًَاع آى را از دیذگاُ ّای هختلف بررسی ًوایذ 

  .ًحَُ ػولىرد آزهَى ّای هختلف سٌجص َّش را درن ًوایذ 
 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 تركیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ  مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 ّفتنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 ضخصیت:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

  ضخصیت َْمآضٌایی داًطجَ با هف
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .ضخصیت را تؼریف وٌذ 

 .ضخصیت را در رٍیىرد رٍاًىاٍاًِ تؼریف وٌذ 

 .اجسای ضخصیت را در رٍیىرد رٍاًىاٍی تَضیح دّذ 

 .ساختار رّي را در رٍیىرد رٍاًىاٍی تَضیح دّذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 وًیذكامپیًتر، ساماوٍ  امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح  مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 ّطتنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 هفاّین رٍاى پَیایی هىاًیسن ّای دفاػی:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَ با اًَاع هىاًیسن ّای دفاػی
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

  .اًَاع هىاًیسن ّای دفاػی را تَضیح دّذ 

 .ًمص هىاًیسن ّای دفاػی در تؼارضات رٍاًی را تَضیح دّذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 تركیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ  مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 ًْنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 یادگیری، حافظِ ٍ تفىر:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَ با هفاّین یادگیری، حافظِ ٍ تفىر

 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .اصَل یادگیری را تَضیح دّذ 

 .حافظِ ٍ تفىر ٍ اختالالت حافظِ را هَرد بررسی لرار دّذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،رٍاًطٌاسی ّیلگاردزهیٌِ 
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 دّنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 اًگیشش، ّیجبى ٍ ًیبسّب:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَ با هفاّین ًیازّای اساسی اًساى، اًگیسش ٍ ّیجاى

 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .ًیازّای اساسی اًساى از دیذگاُ هازلَ را ًام ببرد 

 .ّیجاى را تؼریف وٌذ 

 اجسای ّیجاى را تَضیح دّذ. 

 .اًگیسش ٍ دیذگاُ ّای هَجَد را هَرد بررسی لرار دّذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا  مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 يبسدّنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 تؼارض، ًاواهی ٍ سازگاری:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 تؼارض، ًاواهی ٍ سازگاری آضٌایی داًطجَ با هفاّین
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .تؼارض ٍ ًاواهی ٍ اًَاع تؼارض را تؼریف ًوایذ 

 .ػلل ایجاد هطىالت رٍاًی بذًبال ایجاد تؼارض ٍ ًاواهی را هَرد بررسی لرار دّذ 
 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 ساماوٍ وًیذكامپیًتر،  امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت  مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 

 دٍاسدّنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 ػطك ٍ دٍست داضتي:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَ با هفاّین ػطك ٍ صویویت ٍ ًظریِ ّای هَجَد

 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

  را تَضیح دّذ.اًَاع ػطك ٍ ًظریِ ّای هَجَد 

 .ػَاهل هَثر در ازدٍاج هَفك را تَضیح دّذ 

 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،رٍاًطٌاسی ّیلگاردزهیٌِ 
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 سیشدّنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 رفتار ٍ ػَاهل هَثر در برٍز رفتار:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 رفتارآضٌایی داًطجَ با هفَْم رفتار ٍ ػَاهل هَثر در برٍز 
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .ػلل برٍز رفتار را از دیذگاُ ّای هختلف هَرد بررسی لرار دّذ 
 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،رٍاًطٌاسی ّیلگاردزهیٌِ 
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 چْبردّنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 ارتباطات بیي فردی، گرٍّی ٍ اجتواػی:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 ارتباط ٍ اجسای آى آضٌایی داًطجَ با هفَْم
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .ارتباط ٍ اجسای تطىیل دٌّذُ آى را بیاى وٌذ 

 .هَاًغ ٍ ػَاهل تسْیل وٌٌذُ ارتباط را تَضیح دّذ 

 .ًمص پرسٌل اتاق ػول در ایجاد یه ارتباط درهاًی با بیواراى را تَضیح دّذ 
 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍدقیقِهذت سهبى:       )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 پبًشدّنجلسِ 

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 تبريخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 داًطجَيبى  :تعذاد  ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 رفتارّای اجتواػی بذٍى پرخاضگری –پرخاضگری :  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آىبرٍز پرخاضگری، ػَاهل هَثر بر آضٌایی داًطجَ با هفاّین 
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .پرخاضگری را از دیذگاُ ّای هىاتب هختلف رٍاًطٌاسی تَضیح دّذ 

 .ػَاهل هَثر بر گرایص افراد بِ رفتارّای ًابٌْجار را تَضیح دّذ 

 افراد را تَضیح دّذ. الذاهات هَثر جْت واّص دادى برٍز رفتارّای ًابٌْجار در 
 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 بخص را اًجام دّذ/تطریحیداًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي عىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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 ضبًشدّن جلسِ

 كارشىاسی اتاق عملممطع / رشتٍ تحصیلی:                    اتاق عملگريٌ آمًزشی:                                          پرستاري:     داوشکذٌ

 :تبريخ ارائِ درس  99-044سبل تحصیلی  :  

 24-21  دٍضٌبِ                سبعت:  رٍاًطٌبسی عوَهی: ًبم درس )ٍاحذ(  

 14 تعذاد داًطجَيبى  : ًظزي ًَع ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز بذرافطبى :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 2999ضْزيَر هبُ  تبريخ تذٍيي / ببسًگزي:

 

 ّای اجتواػیًاٌّجاری :  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف كلی 

 آضٌایی داًطجَ با هْوتریي ًاٌّجاری ّای اجتواػی
 :  اختصاصیاَذاف 

 داًطجَ در پایاى دٍرُ بایذ بتَاًذ:

 .رفتار خَدوطی )افىار خَدوطی، الذام بِ خَدوطی، خَدوطی هَفمیت آهیس( را تَضیح دّذ 

 .ػلل ایجاد رفتار خَدوطی را هَرد بررسی لرار دّذ 

  .راّىارّای پیطگیری از ایجاد رفتار خَدوطی را هَرد بررسی لرار دّذ 
 تركیبی       / مجازي          حضًري         /      ريش آمًزش :  

 كامپیًتر، ساماوٍ وًیذ امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً         تکلیف فعالیت آمًزشی :   

 داًطجَ تىالیف هربَط بِ ایي بخص را اًجام دّذ/تطریحیعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از كتاب، ممالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًاي یادگیري مشخصات آن طبك فرمت طرح ديرٌ تركیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 7931، ًطر رضذ، هحوذًمی براٌّی: هترجن، ارًست ّیلگارد ًَیسٌذُ: ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد
 7931، حوسُ گٌجی، ًطر ساٍاالى، رٍاى ضٌاسی ػوَهی

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه لسمت صرفا جُت كالس َاي حضًري تکمیل گردد.(:    ممذم 

 كلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 21هذت سهبى :    

 دقیقِ 1هذت سهبى :    

 دقیقِ  21هذت سهبى:    

  دقیقِ  1هذت سهبى :   جمع بىذي ي وتیجٍ گیري 
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