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 ظالهت ٍ ًقػ آى درپیؽگیری، تؽخیص، درهاى ٍ تَاى تخؽی تیواری ّای جعوی ٍ هسهي پسؼکیّذف کلی:آؼٌایی داًؽجَ تا رٍاى ؼٌاظی 
 

 ًَؼتِ ؼَد. هْارتی ٬ًگرؼی ٬ؼٌاختیتر اظاض حیغِ ّای   اّذاف اختصاصی:

 :در پایاى دٍرُ داًؽجَ قادر خَاّذ تَد

 

 حیغِ ؼٌاختی

 .تیاى کٌذرا  هرتَط تِ تیواری ّای جعوی هاًٌذ قلة ٍ دیاتت ٍ ...ػَاهل هحافظتی ٍ ّن چٌیي ػَاهل خغر رٍاى ؼٌاختی ٍ رفتاری -1

 رٍیکردّای رٍاى ؼٌاختی را در درهاى تیواری ّای جعوی تؽٌاظذ.-2

 .تؽٌاظذًقػ اظترض را در ایجاد ٍ اداهِ تیواری ّای جعوی تِ عَر فیسیَلَشیک -3

 

 حیغِ ًگرؼی

 اجتواػی اظتفادُ کٌذ.-رٍاًی-هاى تیواری ّای جعوی از رٍیکرد زیعتیپسؼکی ظٌتی در تؽخیص ٍ در-تِ جای رٍیکرد زیعت-1

 هعائل رٍاى ؼٌاختی را در پیؽگیری ٍ درهاى تیواری ّای جعوی پسؼکی در ًظر تگیرد.-2

 تذاًذ کِ تیواری تَظظ چٌذیي ػاهل ٍ از جولِ رفتار ایجاد هی ؼَد.-3

 

 حیغِ هْارتی

 کٌذ. تررظی ؼرایغؽاى را ٍکردُ هصاحثِ تیواراى هثتال تِ تیواری ّای رٍاى تٌی تا  -1

 تیواری ّای هْن پسؼکی کِ تا رٍاى ارتثاط تٌگاتٌگ دارد را ؼٌاختِ ٍ تتَاًذ تا ایي تیواراى کار کٌذ.-2



 تحقیقات جذیذ در هَرد ارتثاط تیواری ّای جعوی ٍ رٍاى ؼٌاختی را تررظی کٌذ.-3
 

 (عرح ظَال ٍ درگیر ًوَدى داًؽج3َ(هؼرفی درض جذیذ 2(هرٍر جلعِ قثل 1اظتاد:  فؼالیتچگًَگی 

 ؼیَُ تذریط: ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ، هثال ّای تالیٌی

 پاٍرپَیٌت، اظالیذ ٍ هقاالت ٍظایل کوک آهَزؼی: 
 

 ٍ هقاالت هؽخص ؼذُ، عرح ظَال در کالضحضَر در کالض،یادداؼت ترداری از ًکات اظتاد، هغالؼِ کتاب  چگًَگی فؼالیت داًؽجَ:

 ترجوِ یک هقالِ تحقیقاتی در هَرد یکی از تیواری ّای هسهي تکالیف داًؽجَ:

  آزهَى هیاى ترم ٍ پایاى ترم، عرح ظَاالت ؼفاّی در عَل ترم، حضَر تا تَجِ ٍ تا کیفیت در کالض ًحَُ ارزیاتی داًؽجَ:

 . (دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشدتوجه: سر فصل )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاريخ رديف

1 
35/34/35;; 

هثاًی رٍاى ؼٌاظی ظالهت، حَزُ ّای ظالهت،رؼتِ ّای هرتثظ تا رٍاى ؼٌاظی ظالهت هاًٌذ عة رٍاى تٌی، عة 

 رفتاری

 ٍ...(رٍغ ّای پصٍّػ در ظالهت)هغالؼات ّوثعتگی، آزهایؽی  ;;42/34/35 2

 هراقثت ّای تْذاؼتی)دریافت هراقثت پسؼکی، رفتار تیواری، ًقػ هریض، جعتي اعالػات( ;;49/34/35 3

4 
3:/3/3622 

ػَاهلی کِ رػایت را پیػ تیٌی هی کٌذ هثل ؼذت تیواری، ػَاهل ؼخصی، هحیغی ٍ خصَصیات -رػایت رفتارظالن

 درهاى

 اظترضتؼریف، اًذازُ گیری ٍ هذیریت  47/3/3622 5

 اظترض، ظیعتن ایوٌی ٍ تیواری 3/4/3622 6

 فْن ٍ هذیریت درد)تجرتِ درد، ظردرد،کوردرد،درد ظرعاى،اتسارّای خَدگسارؼی درد ٍ ... 4/3622/: 7

 رٍیکردّای جایگسیي در رٍاى ؼٌاظی ظالهت هثل عة رّي، تذى،هراقثِ ٍ یَگا ،تیَفیذتک ٍ ... 37/4/3622 8

 تیواری قلثی ػرٍقی ٍ ػَاهل خغر  44/4/3622 9

 ظرعاى ٍ ػَاهل خغر 4/3622/;4 10

 تیواری هسهي ٍ زًذگی تا آى)آظن ،دیاتت، اچ آی ٍی، هرگ( 7/5/3622 11

 هصرف ظیگار ٍ تٌثاکَ 34/5/3622 12

 هصرف الکل ٍ دیگر دارٍّا 5/3622/;3 13

 خَردى ٍ ٍزى 48/5/3622 14

 ٍرزغ،ًفغ جعوی ٍ رٍاى ؼٌاختی ٍرزغ(ٍرزغ)اًَاع  4/6/3622 15



 چالػ ّا ٍ اهیذّای آتی در رٍاى ؼٌاظی ظالهت هثل آیٌذُ ی رٍاى ؼٌاظی ظالهت 6/3622/; 16

 چالػ ّا ٍ اهیذّای آتی در رٍاى ؼٌاظی ظالهت هثل افسایػ عَل ػور، پرٍرغ ظثک زًذگی ظالن جلسه جبرانی 17
 

 ٍ کاهل ًَؼتِ ؼَد.لغفا عثق اصَل رفرًط ًَیعی :هٌاتغ درظی

 .رٍاى ؼٌاظی ظالهت/هقذهِ ای تر رفتار ٍ ظالهت؛ترجوِ هْرداد فیرٍزتخت؛اًتؽارات ارظثاراى ،(آخریي چاج) فیعت، آپذگراف، تراًَى

 


