ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح درس ) ( Lesson Plan

ﻧﺎم درس :

ﻧوع درس ﻋﻣﻠﯽ

ﺗﺷرﯾﺢ ١

ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :

ﺗﻌداد واﺣد /۵ :
ﻣدرس :

ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻣودب

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﻧدارد
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/٧/١ :

ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  :اول ٩۶_٩۵

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٢٣ :
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٩۶ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠/١٧ﺗﺎ ١٩

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٩٧ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١٩/١۵ﺗﺎ ٢٠/۴۵

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٣٣٢ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ٧/٥ﺗﺎ  ٩ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٣٣٢ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ١٤ﺗﺎ  ١٥/٣٠ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ

ﻣﺳؤول درس  :ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻣودب

روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳﯾول درس  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١۴ﺗﺎ  ١٩ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ١١ﺗﺎ ١٢/۵

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/٨ :

ﺷرح درس :در طول اﯾن درس داﻧﺷﺟوﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳر و ﮔردن ،اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ﺑدن آﺷﻧﺎ ﻣﯾﺷود

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١ :

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ اﺻول آﻧﺎﺗوﻣﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم آﻧﺎﺗوﻣﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١اﺻول و ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻋﻠم آﻧﺎﺗوﻣﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 (٢ﺻﻔﺣﺎت ﻣﺣورھﺎ و ﺣرﮐﺎت آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ را رﺳم ﮐرده ﻧﺷﺎن دھد
 (٣اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻠﯽ ﻋﻠم آﻧﺎﺗوﻣﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﺣث ﮔروھﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﺳر و ﮔردن ) ﺟﻣﺟﻣﮫ و ﻣﮭره ھﺎی ﮔرد ﻧﯽ
٢و٣و۴

(

ﺷﻣﺎرﺟﻠﺳﮫ :

ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺗﺷﮑﯾل اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﺟﻣﺟﻣﮫ و ﻣﮭره ھﺎی
ﮔردﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﺳﺎﺣﺗﺎر ﮐﻠﯽ ﺟﻣﺟﮫ و ﻧﺣوه ﺗﺷﮑﯾل ﺣﻔرات ﮐراﻧﯾﺎل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 (٢ﺑﺧش ھﺎی اﺻﻠﯽ ھر اﺳﺗﺧوان را ﻧﺎم ﮔﺋﺎری ﮐﻧد
 (٣ﻧﺣوه ﻣﻔﺻل ﺷدن اﺳﺗﺧوان ھﺎی ﺟﻣﺟﻣﮫ و ﻣﮭره ھﺎ را ﺑﮫ ھم ﺷرح دھد
(٣ﺳﺎﺧﺗﺎر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﮭره ﻧﻣوﻧﮫ را ﺷرج داده و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﮭره ھﺎی ﮔردﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 (۴ﻣوارد ﻓوق را روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﻧد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺧﯽ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروھﮭﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۵:
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻋﺿﻼت ﺳر و ﮔردن
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺎم وﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺿﻼت در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺳر و ﮔردن
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﻋﺿﻼت ﻗﻔﺳﮫ ﺳر و ﺻورت را ﻧﺎم ﺑرده ﻣﺑدا ﻣﻘﺻد ﻋﻣل و ﻋﺻب آﻧﮭﺎ را ﺷرح دھد
 (٢ﻋﺿﻼت درﮔﯾر در ﺟوﯾدن و ﭘوﺳﺗﯽ ﺻورت را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ را ﺷرح دھد
 (٣ﻋﺿﻼت ﻗداﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ ﮔردن را ﻧﺎم ﺑرده و ﻣﺑدا ﻣﻘﺻد ﻋﻣل و ﻋﺻب آﻧﮭﺎرا ﺷرح دھد
 ( ۴ﻣوارد ﻓوق را روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﻧد

روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﺣث ﮔروھﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۶:
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻋروق ﺳر و ﮔردن
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ ﺷرﯾﺎﻧﯽ و ﺗﺧﻠﯾﮫ ورﯾدی ﺳرو ﮔردن
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﺷرﯾﺎﻧﮭﯽ اﺻﻠﯽ ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺳر و ﮔرن و ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﻓرﻋﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﺎم ﺑرده و دﻧﺑﺎل ﮐﻧد
 (٢ﻧﺣوه آﻧﺎﺳﺗوﻣز )ﭘﯾوﻧد ( ھﺎی ﺷرﯾﺎﻧﯽ را ﺷرح دھد
 (٣ﺳﯾﻧوس ھﺎی ورﯾدی ﻣﻐزی را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺣوه ﺗﺧﻠﯾﮫ ورﯾدی ﻣﻐزی و ﺻورﺗﯽ را ﺷرح دھد
 (۴ﻣوارد زﯾر را ﺑﺎ رﺳم ﺷﮑل و روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﺷرح دھد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ  ،ﺑﺣث ﮔروھﯽ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٧:و٨

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﻧواﺣﯽ اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﻧواﺣﯽ اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺎم آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ و ﺗﻌداد اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎی ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
 (٢ﻗﺳﻣت ھﺎی اﺻﻠﯽ ھر اﺳﺗﺧوان را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺷﺎن دھد
 (٣ﻧﺣوه ﻣﻔﺻل ﺷدن ھر اﺳﺗﺧوان ﺑﺎ دﯾﮕری را ﺷرح داده وﻧﺎم آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ ﻧوع و ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ ھر ﻣﻔﺻل را

ﺗوﺿﯾﺦ دھد
 (۴ﻣوارد ﻓوق را روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﻧد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٩:و١٠
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻋﺿﻼت اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺎم وﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺿﻼت اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﻋﺿﻼت ﭼﮭﺎر ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑرده ﻣﺑدا ﻣﻘﺻد ﻋﻣل و ﻋﺻب آﻧﮭﺎرا ﺷرح دھد
 (٢ﻋﺿﻼت اﮐﺳﺗرﻧﺳﯾﮏ و اﯾﻧﺗرﺳﯾﮏ ﮐﻣرﺑﻧد ﺷﺎﻧﮫ ای را ﻧﺎم ﺑرد
 ( ٣ﻧواﻗص و ﺑد ﺷﮑﻠﯾﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿﻌف ﯾﺎ ﻓﻠﺞ ﻋﺻﺑﯽ ﻋﺿﻼت ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ را ﻧﺎم ﺑرده و ﺷرح دھد
 (۴ﻣوارد ﻓوق را روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﻧد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﺣث ﮔروھﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١١:
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻋروق اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ ﺷرﯾﺎﻧﯽ و ﺗﺧﻠﯾﮫ ورﯾدی اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﻧﺎم آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ ﺷرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ و اداﻣﮫ و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ  ۴ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ  ،ﺑﯾﺎن
ﮐﻧد
 (٢ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷرﯾﺎﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺣوه آﻧﺎﺳﺗوﻣوز ﺷرﯾﺎﻧﯽ را ﺷرح دھد
 (٣ﺳﯾﺎھرگ ھﺎی ﺳطﺣﯽ و ﻋﻣﻘﯽ اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺣوه آﻧﺎﺳﺗوﻣوز ورﯾدی را ﺷرح دھد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٢:و١٣
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﺳﻠت ﺑﻧدی اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﻧواﺣﯽ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﻧواﺣﯽ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺎم آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ و ﺗﻌداد اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎی ھر ﻧﺎﺣﯾﮫ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد
 (٢ﻗﺳﻣت ھﺎی اﺻﻠﯽ ھر اﺳﺗﺧوان را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺷﺎن دھد
 (٣ﻧﺣوه ﻣﻔﺻل ﺷدن ھر اﺳﺗﺧوان ﺑﺎ دﯾﮕری را ﺷرح داده وﻧﺎم آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ ﻧوع و ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣﻔﺻﻠﯽ ھر ﻣﻔﺻل را
ﺗوﺿﯾﺢ دھد
(۴ﻣوارد ﻓوق را روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﻧد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﺣث ﮔروھﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۴:و١۵
ﻋﺿﻼت اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺎم وﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺿﻼت اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ

اھداف رﻓﺗﺎری  :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﻧﺎم آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ ﻋﺿﻼت ﭼﮭﺎر ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑرده ﻣﺑدا ﻣﻘﺻد ﻋﻣل و ﻋﺻب آﻧﮭﺎرا ﺷرح دھد
 ( ٢ﻧواﻗص و ﺑد ﺷﮑﻠﯾﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺿﻌف ﯾﺎ ﻓﻠﺞ ﻋﺻﺑﯽ ﻋﺿﻼت اﺻﻠﯽ در ﮔﯾر در راه رﻓﺗن و ﺗﻌﺎدل را ﻧﺎم ﺑرده و
ﺷرح دھد
 (٣ﻣوارد ﻓوق را روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﻧد

روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﺣث ﮔروھﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۶ :
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻋروق اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن اﻣﮑﺎن ﻓﮭم داﻧﺷﺟو ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺣوه ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ ﺷرﯾﺎﻧﯽ و ﺗﺧﻠﯾﮫ ورﯾدی
اھداف رﻓﺗﺎری :ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 ( ١ﻧﺎم آﻧﺎﺗوﻣﯾﮏ ﺷرﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ و اداﻣﮫ و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ  ۴ﻧﺎﺣﯾﮫ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ  ،ﺑﯾﺎن
ﮐﻧد
 (٢ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺷرﯾﺎﻧﮭﺎی اﺻﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺣوه آﻧﺎﺳﺗوﻣوز ﺷرﯾﺎﻧﯽ را ﺷرح دھد
 (٣ﺳﯾﺎھرگ ھﺎی ﺳطﺣﯽ و ﻋﻣﻘﯽ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑرده و ﻧﺣوه آﻧﺎﺳﺗوﻣوز ورﯾدی را ﺷرح دھد
 (۴ﻣوارد ﻓوق را روی ﻣوﻻژ ﻧﺷﺎن داده و ﻧﺎم ﮔذاری ﮐﻧد
روش ﺗدرﯾس ﺳﺧﻧراﻧﯽ ،ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺑﺣث ﮔروھﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروه ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٧:
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
ھدف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت و اﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻻت داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣورد درس اراﯾﮫ ﺷده
اھداف رﻓﺗﺎری  :داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١ﺳواﻻت و اﺷﮑﺎﻻت ﺧود را در ﻣورد درس اراﯾﮫ ﺷده در طول ﺗرم ﻣطرح ﮐﻧد

روش ﺗدرﯾس ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :رواﻧﯽ ﺣرﮐﺗﯽ

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻣﺎزﯾﮏ واﯾت ﺑورد وﯾدﯾو ﭘرژﮐﺗور و ﻟب ﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو  :ﺣﺿور ﻣرﺗب ﺳرﮐﻼس و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻼﺳﯽ  ١ﻧﻣره  ،آزﻣون ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم  ۴ﻧﻣره
ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ  :ﺑﺣث ھﺎی ﮐﻼﺳﯽ و ﺷرﮐت در ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﺗﮑﻣﯾل ﮐردﻧﯽ

وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو  :ﺷرﮐت ﻣﻧظم در ﮐﻼس – ﺷرﮐت در ﺑﺣث ھﺎی ﮐﻼﺳﯽ -رﻋﺎﯾت اﺧﻼق داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺟﮭت اﺣﺗرام ﺑﮫ
ﮐﻼس و اﺳﺗﺎد

ﻣﻧﺎﺑﻊ  :آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﮔری ﺟﻠد دوم اﻧدام  ،اﻧﺗﺷﺎرات اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ٢٠١۵ ،
آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﮐﻠﻧﯾﮑﺎل اﺳﻧل  ،ﺟﺎد دوم اﻧدام اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﺳل ﻓردا آﺧرﯾن ﭼﺎپ
اطﻠس ھﺎی آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﺳوﺑوﺗﺎ  ،ﮔری و ﻧﺗر

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح دوره ) ( Course Plan
_____________________________________________________________________
ﻧﺎم درس :

ﺗﺷرﯾﺢ ١

ﻧوع درس ﻋﻣﻠﯽ
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران :

ﺗﻌداد واﺣد /۵ :
ﻣدرس :

ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻣودب

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﻧدارد
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/٧/١ :

ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  :اول ٩۶_٩۵

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٢٣ :

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٩۶ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٣٠/١٧ﺗﺎ ١٩

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٩٧ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١٩/١۵ﺗﺎ ٢٠/۴۵

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ
ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٣٣٢ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ٧/٥ﺗﺎ  ٩ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ

ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ٣٣٢ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ  ١٤ﺗﺎ  ١٥/٣٠ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :اطﺎق اﻧﺎﺗوﻣﯽ

ﻣﺳؤول درس  :ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻣودب

روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳﯾول درس  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ١۴ﺗﺎ  ١٩ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ھﺎ ١١ﺗﺎ ١٢/۵

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/٨ :

ﺷرح درس  :در اﯾن درس داﻧﺷﺟوﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳر و ﮔردن ،اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺟﺗﺎﻧﯽ ﺑدن آﺷﻧﺎ ﻣﯾﺷود آﺷﻧﺎ ﻣﯾﺷود

اھداف ﮐﻠﯽ  :ﺷﻧﺎﺧت اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی و ﻋﺿﻼت ﺳرو ﮔردن و اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت آﻧﺎﺗوﻣﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻋروﻗﯽ
ﺳروﮔردن و اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ ،ﺷﻧﺎﺧت آﻧﺎﺗوﻣﯽ اﻋﺻﺎب ﻣﺣﯾطﯽ ﺳروﮔردن و اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری  :داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد
 (١اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﺳرو ﮔردن را ﺷرح دھد
 (٢ﻋﺿﻼت ﺳروﮔردن راﻧﺎم ﺑرده ﻋﻣﻠﮑرد ھر ﮐرام را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
 (٣دﺳﺗﮕﺎه ﻋروﻗﯽ ﺳروﮔردن را ﺷرح دھد
 (۴اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﺷرح دھد
 (۵آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺿﻼﻧﯽ اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﺷرح دھد

 (۶دﺳﺗﮕﺎه ﻋروﻗﯽ اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ را ﺷرح دھد
 (٧اﻋﺻﺎب ﻣﺣﯾطﯽ ﺳروﮔردن ﺳروﮔردن و اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺗوﺿﯾﺧﯽ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ
وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻣﺎزﯾﮏ واﯾت ﺑورد وﯾدﯾو ﭘرژﮐﺗور و ﻟب ﺗﺎپ
ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو  :ﺣﺿور ﻣرﺗب ﺳرﮐﻼس و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻼﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ  ٢ﻧﻣره  ،آزﻣون ﻣﯾﺎن ﺗرم  ۵ﻧﻣره ،ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم
 ٨ﻧﻣره
ﺗﮑﺎﻟﯾف داﻧﺷﺟوﯾﯽ  :ﺑﺣث ھﺎی ﮐﻼﺳﯽ و ﺷرﮐت در ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ – اراﯾﮫ ﮐﻧﻔراﻧس وﺗرﺟﻣﮫ و اراﯾﮫ ﻣﻘﺎﻻت ﺟدﯾد
ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﻧد ﮔزﯾﻧﮫ ای  – %٩٠ﺗﮑﻣﯾل ﮐردﻧﯽ%١٠
وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو  :ﺷرﮐت ﻣﻧظم در ﮐﻼس – ﺷرﮐت در ﺑﺣث ھﺎی ﮐﻼﺳﯽ -رﻋﺎﯾت اﺧﻼق داﻧﺷﺟوﯾﯽ در ﺟﮭت اﺣﺗرام ﺑﮫ
ﮐﻼس و اﺳﺗﺎد

ﻣﻧﺎﺑﻊ  :آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﮔری ﺟﻠد دوم اﻧدام  ،اﻧﺗﺷﺎرات اﺑن ﺳﯾﻧﺎ ٢٠١۵ ،
آﻧﺎﺗوﻣﯽ ﮐﻠﻧﯾﮑﺎل اﺳﻧل  ،ﺟﺎد دوم اﻧدام اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﺳل ﻓردا آﺧرﯾن ﭼﺎپ

ﺗﻘوﯾم درس :
ﺟﻠﺳﮫ
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵
١۶
١٧

ﻋﻧوان
ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯾﮫ اﺻول آﻧﺎﺗوﻣﯽ
اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﺳروﮔردن
اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﺳروﮔردن
اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی ﺳروﮔردن
ﻋﺿﻼت ﺳروﮔردن
ﻋروق و ﺳروﮔردن
اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
ﻋﺿﻼت اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
ﻋﺿﻼت اﻧدام ﻓوﻗﺎﻧﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﻋروﻗﯽ اﻧدام ھﺎی ﻓوﻗﺎﻧﯽ
اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
اﺳﮑﻠت ﺑﻧدی اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ﻋﺿﻼت اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ﻋﺿﻼت اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
ﺳﯾﺳﺗم ﻋروﻗﯽ اﻧدام ﺗﺣﺗﺎﻧﯽ
رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺗرم

ﻣدرس
ﻋﻠﯽ اﮐﺑر ﻣودب
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