فزم طزح دٍرُ آهَسش ػولی/ثبلیٌی  -----دًذاًپشضىی وَدوبى ػولی 1
اطالػبت ػوَهی گزٍُ :دًذاًپشضىی وَدوبى
تؼذاد ٍاحذ.....1..... :

پیص ًیبس :دًذاًپشضىی وَدوبى ًظزی  .......1همطغ تحصیلی.. :دوتزی حزفِ ای

سبل تحصیلی 1331-1333 :
هذرسیي.:دوتزثحزالؼلَهی– دوتز حلَاًی -دوتز اػیبى –دوتز سارع– دوتز فتَحی – دوتز هْزاٍر– دوتز وبروش
..
رضتِ. :دًذاى پشضىی........
هسئَل دٍرُ. :دوتز فتَحی
همذهِ:
در طی گذراًذى ایي ٍاحذ ػولی اًتظبر هی رٍد داًطجَیبى در پبیبى دٍرُ تَاًوٌذی ارسیبثی وبهل ثیوبر وَدن ٍ ًَجَاى را
وست ًوبیذ ٍ ثب هؼبیٌِ دلیك ٍگزدآٍری اطالػبت وبهل ٍثب تىیِ ثزداًص ػلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی خَد ٍ ضَاّذ هؼتجزػلوی
ًسجت ثِ درهبى یب ارجبع ثیوبراى الذام وٌذ .درتوبهی الذاهبت دًذاًپشضىی هتؼْذ ثَدُ ٍدرتوبم هزاحل تطخیصی درهبًی
ٍپیگیزی ثیوبراى اصَل اخالق حزفِ ای را در ًظزثگیزد .داًطجَ ثبیذ درن ػویمی اس رٍش ّبی پیطگیزی اسثزٍس ثیوبریْبی
ضبیغ اس جولِ پَسیذگی ّبی ضذیذ دٍراى وَدوی ٍ ًحَُ ثزلزاری ارتجبط هَثز ثب وَدن پیذا وٌذ.
ّذف ولی:
هؼبیٌِ  ،تطخیص ٍ تطىیل پزًٍذُ ثیوبراى وَدن ٍ ًَجَاى – .تَضیح هَارد تجَیش فلَرایذ تزاپی ٍ ًحَُ وبرثزد آى –اًجبم فلَرایذ تزاپی ثِ رٍش ّبی هختلف– .ضٌبختي ًحَُ وٌتزل رفتبر در ثیوبراى غیز ّوىبر – .تَضیح اصَل تْیِ حفزُ
ٍاًجبم تزهین آهبلگبم در دًذاى ّبی ضیزی خلفی
ضزح اصَل ثی حسی هَضؼی ٍ اًَاع آى را در ثیوبراى وَدن –داًستي ٍسبیل هَرد ًیبس جْت وطیذى دًذاى ضیزی-اًجبم دادى وطیذى دًذاى ضیزی خلفی ٍ لذاهی ثب استفبدُ اس تىٌیه هٌبست

اّذاف ػیٌی

ػٌبٍیي هَرد
ثحث

داًطجَ لبدر ثبضذ ثِ تٌْبییثزای ثیوبر پزًٍذُ تطىیل
دّذ ٍ اهَسش ثْذاضت ثذّذ.
(تطىیل پزًٍذُ حذالل 4
هَرد )

ثزلزاری راثطِػبطفی هٌبست
ثب ٍالذیي ٍ
ّوزاّبى
اخذ تبریخچِدلیك
اًجبم هؼبیٌبتخبرج دّبًی
اًجبم هؼبیٌبتداخل دّبًی -
ارائِ طزح
درهبى
ثب تَجِ ثِ سي
ثیوبر- ،ارائِ
رٍش هٌبسجی
ثزای رػبیت
ثْذاضت دّبى
ٍ دًذاى در
هٌشل

داًطجَ لبدر ثِ اًجبم
فلَرایذتزاپی ثبضذ(حذاالل 4
هَرد)

اًجبمثزسبصثزای
ثیوبر
اًجبمایشٍالسیَى
صحیح در
ٌّگبم فلَرایذ
تزاپی
-اًجبم وبرثب

حیطِ اّذاف اهَسضی فزصت
ّبی
یبدگیزی/
فؼبلیت
فزاگیز
ًگزضی/ػولىزدی اهَسش ثز
ثبلیي ثیوبر
حذاالل 4
هَرد

ًگزضی/ػولىزدی

اهَسش ثز
ثبلیي ثیوبر
حذاالل 4
هَرد

رٍش ارسیبثی
فزاگیز

هذرس/هذرسیي

ثزرسی پزًٍذُ
ثیوبراى در
ثبلیي ثیوبر
ٍثجت ػولىزد
در الي ثَن
هزثَطِ

اػضبی ّیئت
ػلوی گزٍُ

ثزرسی در ثبلیي اػضبی ّیئت
ػلوی گزٍُ
ثیوبر ٍثجت
ػولىزد در
الي ثَن
هزثَطِ

ویفیت
(ایشٍالسیَى
،رػبیت وٌتزل
ػفًَت ً،حَُ
اًجبم درهبى )،
هَلؼیت ٍ
لزارگیزی حیي
وبر  ،سزػت
وبر ً ،ظن ٍ
حسي رفتبر
داًطجَ ٍ تَجِ
ثِ تَصیِ ّبی
اسبتیذ

داًطجَ ثتَاًذ فیطَرسیلٌت
وبهل ثزای ثیوبر اًجبم دّذ.

داًطجَ ثتَاًذ تزهین رسیٌی
پیطگیزاًِ وبهل ثزای ثیوبر
اًجبم دّذ

اًتخبة دًذاى ًگزضی/ػولىزدی
هٌبست ثزای
اًجبم وبر
پبوسبسی سطح
دًذاى ٍ
ایشٍالسیَى
هٌبست
لزاردادىسیلٌت در
ضیبرّبی
هستؼذ
پَسیذگی طجك
هزاحل وبر
چه اولَصى
ٍ حذف توبس
اولَسالی ثز
رٍی سیلٌتایشٍالسیَى
هٌبست دًذاى
ثزای اًجبم
پبوسبسی سطح

ًگزضی/ػولىزدی

اهَسش ثز
ثبلیي ثیوبر
حذاالل 2
هَرد

ثزرسی در ثبلیي اػضبی ّیئت
ػلوی گزٍُ
ثیوبر ٍثجت
ػولىزد در
الي ثَن
هزثَطِ

اهَسش ثز
ثبلیي ثیوبر
حذاالل 1
هَرد

ثزرسی در ثبلیي اػضبی ّیئت
ػلوی گزٍُ
ثیوبر ٍثجت
ػولىزد در
الي ثَن

دًذاى ٍ تزاش
حفزُ
لزار دادى
وبهپَسیت یب
گالس ایٌَهز
در حفزُ
لزاردادى
سیلٌت در
ضیبرّبی
هستؼذ
پَسیذگی
چه اولَصى
 ثیوبرداًطجَ ثتَاًذ تزهین دًذاى
ّبی ضیزی یب دائوی را
هستمل اًجبم دّذ.

هزثَطِ

تشریك ثی
حسی هٌبست
رػبیت اصَل
تزاش حفزات
اًتخبة فزس ٍ
هبتزیىس –
ٍج ٍ هبدُ
تزهیوی
هٌبست
( آهبلگبم –
گالس ایٌَهز
وبهپَسیت )

ًگزضی/ػولىزدی

اهَسش ثز
ثبلیي ثیوبر
حذاالل 1
هَرد

ثزرسی در ثبلیي اػضبی ّیئت
ػلوی گزٍُ
ثیوبر ٍثجت
ػولىزد در
الي ثَن
هزثَطِ

داًطجَ لبدر ثِ وطیذى دًذاى تشریك ثی
حسی هٌبست
ضیزی ثبضذ.
ثِ وبرگیزی
تىٌیه صحیح
ثزای وطیذى
اًَاع هختلف
دًذاًْبی
ضیزی ثِ
ّوزاُ ٍسبیل
-هٌبست

ًگزضی/ػولىزدی

اهَسش ثز
ثبلیي
ثیوبر1- 2
هَرد

ثزرسی در ثبلیي اػضبی ّیئت
ػلوی گزٍُ
ثیوبر ٍثجت
ػولىزد در
الي ثَن
هزثَطِ

داًطجَ ثبیذ دٍرُ فبًتَم را

تزاش

ًگزضی/ػولىزدی

اػضبی ّیئت

تىویل ًوبیذ.

I- IIحغزُ
III -Vثزای
وبهپَسیت ٍ
اهبلگبم ثز رٍی
وست
پبلپَتَهی
ٍپبلپىتَهی
دًذاى ضیزی
خلفی ثزٍس
دًذاى ضیزی
وطیذُ ٍ هبًت
ضذُ
سبخت فضب
ًگْذار هتحزن
ثزرٍی وست

ػلوی گزٍُ

