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 اهذاف كلي درس: 
آغٌب ًوْدى داًػجْیبى بب داًع اصْل ّفرآیٌذ هذیریت اتبق عول ّکبربرد آى درعرصَ ُبی هختلف ارائَ  -1

 هراقبت ُبی اتبق عول بَ فرد ّجبهعَ بب تبکیذ براصْل هببًی هذیریت اضالهی

 اُذاف رفتبری هْرد اًتظبر:

 داًػجْ ببیذ بتْتٌذ:

 ًّظریَ ُبی ًْیي هذیرت(-کًئْکالضی-تبریخچَ هذیریت)کالضیک-1

 ًّظریَ ُبی ًْیي(راًبم بردٍ ّدیذگبٍ آى هکبتب را تْضیخ دُذ-ًئْ کالضیک -هکبتب اصلی هذیریت)کالضیک-2

 فرآیٌذ هذیریت ّارکبى آى را بب اضتفبدٍ ازًگرظ ضیطتویک تْضیخ دُذ-3

هی راتْضیخ دُذّزسّم آى هذیریت را ازدیذگبٍ جِبى بیٌی تْدیذی تْضیخ دُذّاصْل ّهببًی هذیریت اضال-4

 بیبى ًوبیذ

 اصْل ّّظبیف هذیریت را تْضیخ دُذ-5

 فرآیٌذ برًبهَ ریسی راتعریف کٌذ ّاصْل آًرا ًبم ببرد.-6

 ضبزهبًذُی ّفرآیٌذ آى را تعریف کٌذ ّقذهِبی ضرّری برای ضبزهبًذُی راتْصیف ًوبیذ.-7

 درپرضتبری را ًوبیع دُذ.ًوْدارتػکیالتی ضبزهبًِبی درهبًی ّضطْح هذیریتی -8

 چگًْگی تبهیي ًیرّی اًطبًی هْرد ًیبزاتبق عول رابذاًذ.-9

 رّغِبی بِطبزی ًیرّی اًطبًی ّآهْزظ ُبی ضوي خذهت را تْضیخ دُذ.-11

 ُوبٌُگی راتعریف کٌذّاصْل ّاضتراتژیِبی ُوبٌُگی راتْضیخ دُذ.-11

 ارتببط درهذیریت راتعریف کٌذ.-12

 بری راتعریف کردٍ غیٍْ ُبی هتفبّت آًرا تْضیخ دُذ.فرآیٌذ ُذایت ّرُ-13

 عْاهل هْثر درُذایت ّرُبری را ًبم ببرد. 14

 کٌترل ًّظبرت ّارزغیببی راتعریف کٌذ ّاًْاع آًرا ًبم ببرد. 15

 هفِْم هذیریت زهبى رابیبى ًوبیذ.-16

 هفبُین اًگیسظ ًّظریَ ُبی اًگیسظ را بیبى ًوبیذ. 17



 تْضیخ دُذ.را ًبم ببرد ّبْجَ بٌذی درپرضتبری  آىبْجَ بٌذی ّاًْاع -18

 

 *هدف کلی جلسه اول:
 ًّظریَ ُبی ًْیي هذیرت(-ًئْکالضیک-آغٌبئی بب تبریخچَ هذیریت)کالضیک

اُذاف رفتبری جلسَ اّل:   

.تبریخچَ علن هذیریت را بیبى ًوبیذ-1  

.ببتعبریف هختلف هذیریت ازدیذگبٍ صبدب ًظراى را بذاًذ -2  

..اصطالدبت هذیریت را غرح دُذ -3  

 *هدف کلی جلسه دوم:
  ًّظریَ ُبی ًْیي( ّدیذگبٍ آى-ًئْ کالضیک -آغٌبئی بب هکبتب اصلی هذیریت)کالضیک

 دوم: اُذاف رفتبری جلسَ

 دانطو بایستي:
.اصْل برّکراضی ّبر را بیب ى کٌذ– 1  

.تْاًبئی ُبی الزم برای هذیریت ازدیذگبٍ فبیْل را بیبى کٌذ-2  

.اصْل هذیریت علوی تیلْر رابیبى کٌذ-3  

.هعبیب هذیریت کالضیک را ًبم ببرد-4  

 

 *هدف کلی جلسه سوم:
 آغٌبئی بب فرآیٌذ هذیریت ّارکبى آى را بب اضتفبدٍ ازًگرظ ضیطتویک

سْم: اُذاف رفتبری جلسَ  
 داًػجْ ببضیتی: 

.ضبزهبى رضوی ّغیررضوی راتْضیخ دُذ -1  

.گرُّی را ًبم ببردعْاهل هْثر دررفتبر -2   

.غبکَ هذیریت راتْضیخ دُذ -3  

  .ًظریَ هبززْ،گریص آرگریص،هک گریگْر را بذاًذ-4

 *هدف کلی جلسه چهارم:    

 آغٌبئی ببهذیریت ازدیذگبٍ جِبى بیٌی تْدیذی ّاصْل  ّهببًی هذیریت اضالهی 

 چِبرم: اُذاف رفتبری جلسَ

 دانطجو بایستي:

 

.تْدیذی هذیریت را بذاًذازدیذگبٍ جِبى بیٌی -1  

.ّیژگیِبی هذیریت اضالهی رابیبى کٌذ-2   

.اُویت هذیریت درضبزهبًِبی اهرّزی رابیبى کٌذ -3   



 *هدف کلی جلسه پنجن:
اصْل ّّظبیف هذیریت آغٌبئی بب  

پٌجن: اُذاف رفتبری جلسَ  
  داًػجْ ببیطتی :

 

.ّظبیف اصلی هذیریت راًبم ببرد-1  

.هذیریت را بیبى کٌذهِوتریي ّظیفَ  -2   

..اًْاع برًبهَ ریسی را ًبم ببرد -3  

 *هدف کلی جلسه ششن:

 فرآیٌذ برًبهَ ریسیآغٌبئی بب  
 ششن: اُذاف رفتبری جلسَ

 دانطجو بایستي:

.پٌج فبیذٍ برًبهَ ریسی راًبم ببرد-1  

.هرادل برًبهَ ریسی را بَ ترتیب ًبم ببرد -2   

.تصوین گیری را بیبى کٌذ -3   

 رّغِبی رایج تصوین گیری را ًبم ببرد -4
 *هدف کلی جلسه هفتن:

ضبزهبًذُی ّفرآیٌذ آى آغٌبئی بب  

ُفتن: اُذاف رفتبری جلسَ  
  داًػجْ ببیطتی:

.ضبزهبى را تبعریف ًوبیذ -1  

. اصْل ضبزهبًذُی را بیبى کٌذ -2   

.رّغِبی تقطین کبررابذاًذ-3   

 تفْیض اختیبر راتعریف کٌذ -4 

 

 جلسه هشتن:*هدف کلی 
 ًوْدارتػکیالتی ضبزهبًِبی درهبًی ّضطْح هذیریتی درپرضتبریآغٌبئی بب 

 هشتن: اُذاف رفتبری جلسَ

 دانطجو بایستي :
.ًوْدار ّضطْح هذیریتی بیوبرضتبًی رابذاًذ -1  

هطیرارتببطی درهذیریت بیوبرضتبًی رابذاًذ -2   

چگًْگی تبهیي ًیرّی اًطبًی اتبق عول رابذاًذ-3  

 کلی جلسه نهن:*هدف 
رّغِبی بِطبزی ًیرّی اًطبًی ّآهْزظ ُبی ضوي خذهت بآغٌبئی ب  

:ًِن اُذاف رفتبری جلسَ   

ًػجْ ببیطتی:اد  



.اُویت آهْزظ ضوي خذهت رابذاًذ -1  

.رّغِبی هختلف آهْزظ ضوي خذهت را بیبى کٌذ-2   

..یک هْرد اّزْیت آهْزظ ضوي خذهت رابیبى کٌذ-3   

 * هدف کلی جلسه دهن: 
 اصل ُوبٌُگی ببآغٌبئی 

 دهن: اُذاف رفتبری جلسَ

 دانطجو بایستي :
 ُوبٌُگی را تعریف کٌذ -1

 رّغِبی رایج ُوبٌُگی رابذاًذ -2

 .اُویت ُوبٌُگی درضبزهبى ازًظراعوبل هذیریت را بذاًذ -3

 

 دهن:یاز*هدف کلی جلسه 

 .ارتببط درهذیریت آغٌبئی بب

 :یازدهن اُذاف رفتبری جلسَ

 بایستي :دانطجو 
 .رّابط درضبزهبى را تعریف کٌذ -1

 اًْاع رّابط را بیبى کٌذ.-2

.فرآیٌذ ارتببط درضبزهبى را بیبى کٌذ-3  

کبًبزِبی ارتببطی ضبزهبى راُب رابیبى ًوبیذ-4  

 دهن :دواز*هدف کلی جلسه 
فرآیٌذ ُذایت ّرُبری آغٌبئی بب  

دّازدُن: اُذاف رفتبری جلسَ   
  :داًػجْ ببیطتی

.ُب ّاغتراکبت هذیریت ّرُبری را بیب ًوبد تفبّت -1  

.رُبری هْثررا بذاًذ-2  

 دهن:سیز*هدف کلی جلسه 

کٌترل ًّظبرت ّارزغیببی آغٌبئی بب  

سیسدُن: اُذاف رفتبری جلسَ   
  داًػجْ ببیطتی :

 کٌترل ّارزغیببی را تعریف کٌذ -1

.اًْاع کٌترل رابیبى کٌذ-2  

اُویت کٌترل ّارزغیببی را بیبى کٌذ-3  

 دهن:چهار*هدف کلی جلسه 

هفِْم هذیریت زهبى بآغٌبئی ب  

  چِبردُن: اُذاف رفتبری جلسَ
ًػجْ ببیطتی :اد  

.هذیریت زهبى را تعریف کٌذ -1  

هرادب اجرای هکذیریت زهبى را ًبم ببرد – 2  



 نزدهن:پا*هدف کلی جلسه 

 هفبُین اًگیسظ ًّظریَ ُبی اًگیسظآضنائي با 

 پانزدهن: اُذاف رفتبری جلسَ

 انگیسش را تعریف كنذ. -1

 مفاهیم انگیسش رابیان كنذ.-2

 هدف کلی جلسه شانزدهن:

 )ادامه(هفبُین اًگیسظ ًّظریَ ُبی اًگیسظآضنائي با 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهن:

 دانطجو بایستي:

 نظریه های انگیسش را بذانذ.-1

 ًوبیذ.ًظریَ ُبی ًْیي اًگیسظ رابیبى ّببًظریَ ُبی قذیوی هقبیصَ -2

 هدف کلی جلسه هفدهن:

بْجَ بٌذی ّاًْاع آى آغٌبئی بب:  

 اُذاف رفتبری جلسَ ُفذُن:
.دانطجو بایستي :  

 .بْجَ بٌذی راتعریف کٌذ -1

 .فْایذ بْجَ بٌذی رابذاًذ -2

 بْجَ بٌذی درضیطتن پرضتبری رابذاًذ -3
 

 روش تذریس:

 فیلم وتصویر ازمراحل جراحي های مختلف وتصویرابسارهای مورداستفاده.سخنراني،پرسص وپاسخ،ارائه 

 وسایل آموزضي:

 رایانه،وایت بورد،دیتاپروشكتور

 
 آزهوى روش سهن نوره از کل)درصذ تبریخ سبعت

5/14-14 %11 هردوجلسه یکجبر   کوئیس پرسص ضفبهی 

15-14 هطتنجلسه    31%  آزهوى هیبى دوره سواالت چهبرگسینه ای 

%41 جلسه هجذهن   آزهوى پبیبى دوره سواالت چهبرگسینه ای 

  11% حضوروغیبة وضرکت  
 درپرسص وپبسخ

 حضورفعبل درکالس

  11%  تکبلیف دانطجو ارائه کنفرانس یبهقبله 
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 16-18سه ضنبه ها ساعت:                                       مذیریت جذول زمانبنذی درس

 
ًبم هذرش     جلطَ  تبریخ هْضْع جلطَ   

ًّظریَ ُبی -ًئْکالضیک-تبریخچَ هذیریت)کالضیک فخری

 ًْیي هذیرت(

 اّل 

ًئْ  -آغٌبئی بب هکبتب اصلی هذیریت)کالضیک 

  ًّظریَ ُبی ًْیي( ّدیذگبٍ آى-کالضیک
 

جلطَ    

 دّم

آغٌبئی بب فرآیٌذ هذیریت ّارکبى آى را بب اضتفبدٍ  

 ازًگرظ ضیطتویک

 

جلطَ     

 ضْم

آغٌبئی ببهذیریت ازدیذگبٍ جِبى بیٌی تْدیذی ّاصْل   

 ّهببًی هذیریت اضالهی 

 

جلطَ  

 چِبرم

اصْل ّّظبیف هذیریت آغٌبئی بب   

 

 جلطَ 

 پٌجن

فرآیٌذ برًبهَ ریسیآغٌبئی بب   جلطَ   

 غػن

ضبزهبًذُی ّفرآیٌذ آى آغٌبئی بب   

 

جلطَ  

 ُفتن

ًوْدارتػکیالتی ضبزهبًِبی درهبًی ّضطْح آغٌبئی بب  

 هذیریتی درپرضتبری
 

جلطَ  

 ُػتن

رّغِبی بِطبزی ًیرّی اًطبًی ّآهْزظ  بآغٌبئی ب 

 ُبی ضوي خذهت 

 

جلطَ  

 ًِن

 اصل ُوبٌُگی ببآغٌبئی  
 

جلطَ  

 دُن

 .ارتببط درهذیریت آغٌبئی بب 
 

جلطَ  

 یبزدُن

فرآیٌذ ُذایت ّرُبری آغٌبئی بب  جلطَ   



 دّازدُن 

کٌترل ًّظبرت ّارزغیببی آغٌبئی بب   

 

جلطَ  

 ضیسدُن

هفِْم هذیریت زهبى بآغٌبئی ب  جلطَ     

 چِبردُن

 هفبُین اًگیسظ ًّظریَ ُبی اًگیسظآضنائي با  
 

جلطَ  

 پبًسدُن

 )ادامه(هفبُین اًگیسظ ًّظریَ ُبی اًگیسظآضنائي با  
 

جلطَ  

 غبًسدُن

جلطَ   آغٌبئی بب برًبهَ ریسی ّ هذیریت خذهبت بِذاغتی 

 ُفذُن

جلطَ   آزهْى پبیبى ترم 

 ُجذُن

    

 


