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سًضگی ػشصی ّ دزفَ ای  ،ػٌبست هظئْلیت ُب ّ هذضّصیتِبی دزفَ هبهبیی

جلسه
اٍل

اهداف رفتاری

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت تکمیلی

منابع آموزشی

رال صَ ای اس طیز تذْالت سًبى ّ سایوبى اس
اثتضای سًضگی ثؼز را ػزح صٍ ص ،رال صَ ای اس
هبهبیی لجل اس تبریز ّ عِض ثمزاط ،لجل ّ ثعض اس
هیبلض هظیخ صر لزّى ّططی ،لجل ّ ثعض اس اطبلن را
تْضیخ صُض ،طیز تذْالت سًبى ّ سایوبى صر ارّپب
را ثیبى کٌض.

سخٌزاًی تعاهلی ،بحث

پاٍرپَیٌت

حضَر فعال در کالس ،چگًَگی

ادوضی صّالثی ،هذجْثَ ،
اهیز علی اکجزی صضیمَ،
جباللی ًیب ػیزیي .تبریز،
همزرات ّ ارال ق هبهبیی.

دٍم

کؼف ّ علت تت سایوبى را ػزح صُض.طیز تذْالت
ثِضاػت ّ تٌظین سبًْاصٍ را تْضیخ صٍ ص .طیز
تذْالت هبهبیی صر ایزاى را تْضیخ صُض.

سَم

ططْح هشتلف آهْسع هبهبیی صر ایزاى را ثیبى کٌض
ً.ذٍْ آهْسع ّ ارائَ سضهبت هبهبیی صر ایزاى را
تْضیخ صُض .پیضایغ ّ گظتزع هضارص هبهبیی صر
ایزاى را ػزح صُض.

گزٍهی

ٍایت بَرد

اًجام تکالیف هحَله ،شزکت در
اهتحاى هیاى تزم ٍ شزکت در
اهتحاى پایاى تزم
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گزٍهی
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پاٍرپَیٌت

اًجام تکالیف هحَله ،شزکت در

ٍایت بَرد

اهتحاى هیاى تزم ٍ شزکت در
اهتحاى پایاى تزم
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گزٍهی

پاٍرپَیٌت
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ػزیعتی ،هٌصْرٍ ،تبریز،
ارال ق ،همزرات هبهبیی ّ
پشػکی لبًًْی .تِزاى.
اًتؼبرات ػِز فیزّسٍ.

چهارم

تبثیز اًكالة اصالهی ایزاى صر دزفَ هبهبیی را ثیبى
کٌض .صر هْرص اصارٍ اهْر ّ تؼکیالت هبهبیی صر
ایزاى تْضیخ صُض.اسالق را تعزیف کٌض.

پٌجن

ارسع ّ اُویت ارالق را تْضیخ صُض .دزفَ
هبهبیی را تعزیف کٌض.اسالق هبهبیی را تعزیف کٌض.

ششن

لْاًیي ثیي الوللی اسالق هبهبیی را کبم ل ثیبى کٌض
.ضوبًتِبی اساللی تكّا ،ایوبى ،ایثبر ،تعِض ّ
هظئْلیت ،راطتی ّ صرطتی ،اصة ،سْیؼتٌضاری،
ّفبصاری ّ رّح سضهتگذاری را ثیبى کٌض ..همزرات
کالصُبی صرص اًضجبط ّ ّلت ػٌبطی ،لجبص
هتٌبطت ثب هذیظ آهْسػی ،آصاة اجتوبعی صر هذیظ
آهْسػی را ػزح صُض.

هفتن

جٌجَ لبًًْی دزفَ هبهبیی را صر ارتجبط ثب هبصر ّ
سبًْاصٍ،هضارک پزًّضٍ ثیوبر ،صطتْرات ،اهْال،
دفظ اطزار ،غفلت ّ طِل اًگبری ّ اظِبرات هبصر
لجل اس فْت تْضیخ صُض.

گزٍهی

هشتن

لْاًیي اطتشضاهی را تْضیخ صُض  .اًجوٌِبی دزفَ
ای اس جولَ جوعیت هبهبیی صر ایزاى را تْضیخ صُض
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