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 ٍرُفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
و  چشن اق عول تکنولوژی ات : نام درس

 های آىهراقبت
 .05 واحد: تعداد

 اتاق عول رشته تحصیلی:
  هقطع تحصیلی دانشجویاى:

 کارشناسی
 هحل برگزاری: 

 8کالس 

  هدرس:
 سویه نیّری

 9397-98تحصیلی اول نیوسال 

 چشنراحی های جها و هراقبتی: آشنایی فراگیر با کلیات و هفاهین بیوارهدف کلی درس
 

ضوارُ 

 جلسِ
 تاریخ جلسِ

اّذاف هیاًی  )رئَس 

 هطالب(

اّذاف ٍیژُ )بر اساس سِ حیطِ اّذاف آهَزضی: ضٌاختی، 

 عاطفی، رٍاى حرکتی(

 حیطِ

 اّذاف

 رٍش یاددّی

 یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل 

 آهَزضی
 زهاى جلسِ

 ٍ ٍظایف تکالیف

 داًطجَ
 ارزضیابیًحَُ

1 3/7/1337 

ؼحفر   ارائِ طرح  وٍرُ ٍ ه 
 ورس

 آًبتَه  چشن
 بیوبری ّبی پلک

جحاح  هجرحای اکر   ٍ   
 قحًیِ

 حیطه شناختی
 دانشجو بتواند:

 آًبتَه  چشن را کح  وّد
 ًحَُ ورهبى کبالزیَى ٍ َّروئَلَم را تَضیح وّد

 را بیبى ًوبید سٌدرم خش   چشنػالئن ٍ ًحَُ ورهبى 
ٍ  اًدی بسیَى ٍ ًحَُ ورهبى اًسداو هجحای اک   ور ًَزاواى

  بزرگسبالى بیبى کٌد
 را تَضیح وّد( DCR)جحاح  واکحیَسیستَریٌَستَه  
 هٌظَر ار کحاتَکًََس را فحاگیحو

 ورهبى ویستحٍف  قحًیِ را کح  وّد
 ًحَُ بحخَرو بب جسن خبرج  ور قحًیِ را تَضیح وّد

 ًحَُ کحاتَپالست  الیِ ای را کح  وّد
 اًدی بسیَى پیًَد قحًیِ را ًبم ببحو

 ضٌاختی

- 

 عاطفی

 سخٌراًی

 پرسص ٍ پاسخ

 بحث گرٍّی

 ٍایت برد

 ًوایص اسالیذ
 دقیقِ 121

 حضَر فعال

ادگی جْت آه

 پرسص ٍ پاسخ

 در جلسِ آتی

 آزهَى آغازیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهاهذاف میهب بر اسبس آزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 حیطِ ػبطف 
 واًشجَ بتَاًد:

بِ  تَجِ واًشجَ حیي تدریس توبس چشو  بحقحار ًوبید ٍ بب
 وّدفحا ورس گَش 

2 11/7/1337 
 جحاح  قحًیِ

 وکَلوبى کب یِ
 گلَکَم

 حیطِ کٌبخت 
 واًشجَ بتَاًد:

 ( را تَضیح وّدPRK) کحات تَه  فَتَرف تیَ
 تَصیِ ّبی هْن بؼد از ػول جحاح  لیزیک بداًد

 یبى ًوبیدرا ب تفبٍت ػول الزک بب جحاح  لیزیک
 ػلل گلَکَم را بیبى کٌد
 اًَاع گلَکَم را ًبم ببحو

 گلَکَم را بیبى ًوبیدطب  ورهبى 
 رٍش ّبی جحاح  گلَکَم را ًبم ببحو

 ٍ ایحیدکتَه  را بیبى ًوبید تحاب َل تَه اًدی بسیَى 
 ػلل جداکدگ  کب یِ را بیبى ًوبید

 ورهبى جداکدگ  کبی ِ را تَضیح وّد
 حیطِ ػبطف 
 واًشجَ بتَاًد:

واًشجَ حیي تدریس توبس چشو  بحقحار ًوبید ٍ بب ت بى 
 واوى سح بِ ورس ػالقِ ًشبى وّد

 ضٌاختی

- 

 حرکتی

 سخٌراًی

 پرسص ٍ پاسخ

 بحث گرٍّی

 ًوایص فیلن

 ٍایت برد

 ًوایص اسالیذ
 دقیقِ 121

 حضَر فعال

آهادگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آتی

 

   گلَکَمورهبى جحاح 17/7/1337 3

 حیطِ کٌبخت 
 واًشجَ بتَاًد:

 فیزیَلَژی هبیغ زاللیِ را کح  وّد
 تفبٍت گلَکَم بب زاٍیِ ببز ٍ بستِ را بیبى کٌد

 ػلل ایجبو کبتبراکت را ًبم ببحو
 اًَاع رٍش ّبی جحاح  کبتبراکت را بداًد  

 ت ٌیک جحاح  فی َاهَلسیفی بسیَى را کح  وّد
راکررت اکستحکشرري  ت ٌیررک جحاحرر  اکستحاکرسررَالر کبتب  

 ضٌاختی

 عاطفی

 سخٌراًی

 پرسص ٍ پاسخ

 بحث گرٍّی

 ٍایت برد

 ًوایص اسالیذ
 دقیقِ 121

 حضَر فعال

آهادگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آتی
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(ECCEرا بیبى ًوبید ) 
 بب کبربحو  قطحُ ّبی چشو  آکٌب کَو

 واًشجَ بتَاًد:
 بب ػالقِ ٍ اًگیزُ ور بحث گحٍّ  کحکت ًوبید

4 24/7/1337 
 ّبی کبسِ چشنوبریبی

 تحٍهبی چشن

 حیطِ کٌبخت 
 واًشجَ بتَاًد:

 را کح  وّد اختالالت آًبتَهیک پلک
 ػلل ایجبو پتحژیَم را ًبم ببحو

 ورهبى پتحژیَم را بِ اختصبر تَضیح وّد
 ورهبى جحاح  استحابیسن را بیبى کٌد
 را ًبم ببحو تَهَرّبی خَش خین کبسِ چشن

 بم ببحوِ چشن را ًَرّبی بدخین کبستَه
 حیطِ ػبطف 
 واًشجَ بتَاًد:

 بب اًگیزُ ورس را پیگیحی ًوبید

 ضٌاختی

 عاطفی

 سخٌراًی

 پرسص ٍ پاسخ

 بحث گرٍّی

 ٍایت برد

 ًوایص اسالیذ
 دقیقِ 121

 حضَر فعال

آهادگی جْت 

کَئیس در جلسِ 

 آتی

 

 اهتحبى پبیبى تحم  

 دانشجو بتواند 
 هسبئل هختلف ارائِ کدُ ور طَل تحم را حل ًوبید.

 ّدف از ارائِ ایي ٍاحد ورس  را بِ خَب  ورک کحوُ ببکد.
 بب اًگیزُ ٍ اکتیبق ور اهتحبى پبیبى تحم کحکت کٌد.

- کٌبخت
 ػبطف 

 121 ---- حل هسئلِ
حل هسبئل واوُ  

 کدُ
 آزهَى پایاًی

 ًحَُ ارزضیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 ًحَُ هحاسبِ ًورُ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20 کوئیس و تکبلیف درسی
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