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 طجك ثرًبهِ آهَزش: تبریخ                  سبعت       2: زهبى                                      اسفٌذیبر اخَاى ًیبويدوتر : هذرس

 نفره 400آمفی تئاتر : هىبى               طجك ثرًبهِ آهَزش :تعذاد داًطجَیبى دٍرُ عوَهي دًذاًپسضىي       : گرٍُ ّذف

 ًظری  1 ارتَدًسي   :ًیبز پیص

 :  هدف كلي

 ضٌبخت ٍ وبرثرد اصَلي ٍ علوي ًیرٍّب در درهبى ّبی ارتَدًسيثب آضٌبیي داًطجَیبى 

 :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این درس قادر باشند :اهداف ويژه

 .ى وٌٌذریبضیبت ثرای درهبى ارتَدًسي ثیب تبریخچِ ثیَهىبًیه ٍ علت ثىبرگیری ٍ وبرثرد .1

 .را ثیبى وٌٌذاًَاع ًیرٍّب ٍ تویس آًْب در ٌّگبم وبرثرد  .2

 .را ثیبى وٌٌذاتیَلَشی ثَجَد آهذى وراس ثبیت ّب  .3

 .را ثیبى وٌٌذاثرات وبرثرد ًیرٍّب در درهبى ّبی ارتَدًسي  .4

 .ثیبى وٌٌذرا ًحَُ ون ًوَدى زهبى درهبى ثب حذالل عَارض جبًجي  .5

 . تطریح ًوبیٌذرا ًیرٍّب ٍ اثرات آًْب ٍ چگًَگي جلَگیری ٍ ون وردى آًْب از اثرات ٍ عَارض جبًجي  .6

 .در خصَظ اًتخبة ًَع ًیرٍی هٌبست، ون ًوَدى درد ٍ ًبراحتي ثیوبر تَضیح دٌّذ .7

 

 ٍ ٍیذئَ پرٍشوتَر ٍ پرسص ٍ پبسخ داًطجَیبى  power pointاجرای سخٌراًي ثب استفبدُ از  :استراتژي آموزشي

 

اهتحبى وتجي پبیبى ترم ثِ صَرت سئَاالت چٌذ گسیٌِ ای ٍ  -2ارزیبثي ّر جلسِ داًطجَیبى   -1 :نحوه ارزشيابي

 تطریحي وَتبُ پبسخ
 

 حضَر در والس ، دلت در فْن راثطِ هطىل ریبضیبت ٍ ثیَلَشی فیسیَلَشی :وظايف دانشجو 

تفْین  –وٌترل داًطجَیبى از ًظر حضَر رّي در ٌّگبم تذریس  –حضَر لجل از ٍلت در والس  :وظايف استاد 

 ( ّوِ داًطجَیبى در یه سطح ًیستٌذچَى ) در ًظر گرفتي لذرت درن هطبلت در سطح والس  –هطبلت ٍ تطریح آى 

 –( ثِ علت سٌگیٌي درس ) تغییر جَ والس در لحظبت ثِ خصَظ  –پر ًوَدى زهبى وبهل تذریس ثب هفبّین علوي  –

سعي در ثیبى حذاوثر هطبلت علوي هرثَطِ در حذالل زهبى  –ایجبد ضَق ٍ عاللِ ثرای درن ٍ یبدگیری آى درس 

 والس

 :رفرنس

 عالٍُ ثر رفرًس ثِ صَرت جسٍُ ثِ عٌَاى پبیِ ریبضي وتبة ّبی ثیَهىبًیه ٍ همبالت 
 


