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ىذف کلی :
آػٌبئی کبهل بب اؿْل هعبیٌَ ببلیٌی ّ گزفنت ػزح دبل ّ اجنبم هعبیٌبت فیشیکی
مهزاٍ بب بکبربزدى ّطبیل هعبیٌَ .
اىذاف جرئی (رفتاری)
درپبیبى دّرٍ اس داًؼجْ اًتظبرهیزّدکَ لبدر ببػذ :
 -1ارتببط هْثز ّ هٌبطبی بب هذدجْ  ،خبًْادٍ ّی  ،مهکبراى  ،پزطٌل بیوبرطتبى
 ،جِت ارائَ هزالبت ُب بزلزارکٌذ .
 -2هـبدبَ را جِت مجع آّری اعالعبت ( علت هزاجعَ  ،تبریخچَ  ،طببمَ
بیوبریِبی خبؽ  ،هزّری بز طیظتن ُب  )....بب پزطغ طئْاالت هٌبطب  ،بَ عْر
هزتب ّ هٌظن اداهَ دُذ .
 -3پض اس پبیبى هـبدبَ  ،اعالعبت را بز اطبص اّلْیت دادى بَ هؼکل اؿلی
هذدجْ مجع بٌذی منْدٍ ّ تؼخیؾ ُبی ّالعی ّ ادتوبلی را ًیش بز مهیي اطبص تٌظین
کٌذ .
ّ -4طبیل السم جِت هعبیٌَ را بغْر کبهل آهبدٍ کزدٍ ّ آهنب را اس ًظز طبمل
بْدى ّ ایوٌی کٌرتل کٌذ .
 -5هذدجْ را جِت اجنبم هعبیٌبت در ّضعیت هٌبطب ّ بب رعبیت هْاسیي ػزعی
لزاردُذ .
ّ -6ضعیت عوْهی هذدجْ را دلیمب هْرد بزطی لزار دادٍ ّ هعبیٌَ لظوت ُبی
خمتلف بذى را ؿذیخ ّ برتتیب اس طز تب پب اجنبم دُذ .
 -7خغْط ًؼبًَ ّ حمل ارگبهنب را بَ حنْ ٍ ؿذیخ تعیي ّ تکٌیکِبی هعبیٌَ فیشیکی
( هؼبُذٍ  ،ملض  ،دق ّ مسع ) را بظتَ بَ عضْ هْرد ًظز بَ تزتیب درطت بَ کبر
گیزد .
 -8دطتگبٍ فؼبر خْى  ،اتْطکْپ  ،افتبملْطکْپ  ،هرت  ،خظ کغ ّ  ......را در
رابغَ بب ُز یک اس طیظتن ُبی بذى بَ حنْ ٍ ؿذیخ اطتفبدٍ منْدٍ ّ یبفتَ ُبی
دبؿل را بزطی ّ ّضعیت طالهت هذدجْ را بَ عْر دلیك ّ کبهل ثبت ّ گشارع کٌذ
.
 -9عالئن دیبتی هذدجْ را بَ درطتی کٌرتل ّ ثبت منْدٍ ّ هْارد غیز عبیعی را
تؼخیؾ ّ گشارع کٌذ .
 -10هبٌگبم اطتفبدٍ اس ّطبیل هـزفی ّ غیز هـزفی  ،خظ هغ ُبی دفبظت فزدی ،
کٌرتل عفًْت ّ ُشیٌَ هذدجْ ّ هْطظَ را هْرد تْجَ لزار دُذ .
 -11بَ هْلع در حمل کبرآهْسی دضْر داػتَ ّ در حمذّدٍ لْاًیي ّ همزرات دزفَ
ای هظئْالًَ ّ بب عاللَ اجنبم ّظیفَ منبیذ .
 -12دفظ ًکبت اخاللی ّ ،ضع ظبُز  ،ػعب ئر اطالهی ّ ضْابظ داًؼکذٍ را رعبیت
کٌذ .
ً -13یبسُبی یبدگیزی خْد را تؼخیؾ دادٍ ّ در سهبى ّ هْلعیت هٌبطب درخْاطت
راٌُوبئی کٌذ .
 -14تکبلیف حمْلَ را بَ هْلع اجنبم ّ حتْیل دُذ .
 -15آهْسع ر ا بعٌْاى جشء تفکیک ًبپذیز هزا لبت هتٌبطب بب هذجْ ّ
اهکبًبت حمیغی در ًظزبگیزد .

تکالیف و وظايف دانشجو :
 -1اجنبم اُذاف رفتبری هغزح ػذٍ در عزح درص .
 -2ارائَ کٌفزاًض ّ حبث گزُّی در پیزاهْى هْضْعبت هؼخؾ ػذٍ .
 -3آسهْى پبیبى دّرٍ بَ ؿْرت عولی ّ ػفبُی در ارتببط بب هذدجْیبى دبضز در
خبغ .
حنوه ارزشیابی :
بزاطبص فزم ارسػیببی هْجْد در داًؼکذٍ اجنبم خْاُذگزفت .

