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 طرح درس کلی پرستار کودک بیمار

 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

9پٛستیٕٛسمدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 90 ضمارٌ جلسٍ -9   

پشخغش ٚ خا٘ٛادٜ 9 ٘ٛصادعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٘حٜٛ 9ٔشالثت اص ٘ٛصاد پشخغش ٚ حٕایت خا٘ٛادٜ  َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ -.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ -.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ -..ؿٙاختی3  

واستشد -. ؿٙاختی4  

واستشد -. ؿٙاختی 5  

. ػاعفی6  

  9یٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد9 دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ااَداف رفتاری -13

دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ. .دس فشایٙذ یا0  

. تذاتیش ػٕٛٔی دس ٘ٛصاد پشخغش سا تٛضیح دٞذ.1  

. تذاتیش پشػتاسی دس ٘ٛصاد پشخغش سا تٛضیح دٞذ.2  

. استثاعات تؼٟیُ وٙٙذٜ ٚاِذیٗ ٚ ؿیشخٛاساٖ سا ؿشح دٞذ.3  

ٔشالثت اص ٘ٛصاد پشخغش اػتفادٜ وٙذ.. اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای 4  

. اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای حٕایت اص ٚاِذیٗ داسای ٘ٛصاد پشخغش  اػتفادٜ وٙذ. 5  

. تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ  6  

رفتارَای يريدی :-15  

. . تا ٔـخلات فیضیِٛٛطیه ٘ٛصاد پشخغش آؿٙاػت0  

. تا فشایٙذ پشػتاسی آؿٙاػت .1  

.اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای ٔشالثت اص تیٕاساٖ ٔختّف ٔی تٛا٘ذ اػتفادٜ وٙذ.2  

 . اصػٛاسم تاثیش ٌزاس تِٛذ صٚدسع ٘ٛصاد تش ػیؼتٓ ٞای ٔختّف تذٖ آؿٙاػت.  3

 ا  ٔی دا٘ذ .. إٞیت ٔؼایٙٝ تاِیٙی تشسػی ػیؼتٓ ٞای ٔختّف تذٖ ٘ٛصاد پشخغش س4 

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

. تفاٚتٟای ٔٛخٛد دس ٘ٛصاد عثیؼی ٚ ٘ٛصاد پشخغش سا ٘اْ تثشیذ؟0  

؟سا ٘اْ تثشیذ . ٔشاحُ فشایٙذ پشػتاسی 1  

. ػالیٓ ٚ٘ـا٘ٝ ٞای داَ تش اختالالت لؼٕتٟای ٔختّف تذٖ ٘ٛصاد ٘اسع سا ٘اْ تثشیذ؟2  

 

یت َای داوطجً فعال ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان  مراحل تدریس فعالیت َای استاد  

دلیمٝ 04  حضٛس غیاب  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد  

 تشسػی تىاِیف 

 ٔؼشفی دسع خذیذ

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس  

، اػالیذٔاطیه ٚ ٚایت تشد  

ٍیشی ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پی ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

ـدٛیاٖ پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘

ٕغاِةتٙذی ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ  

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

 ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 4

تؼییٗ ٌشٟٚٞا ٚ ػٙاٚیٗ 

 تىاِیف  

 ٔختّف تمؼیٓ والع تٝ  ٌشٜٚ

–تشای تشسػی ػیؼتٓ تذٖ )لّة 

ٌٛاسؽ ػضال٘ی –پٛػت –تٙفغ 

ادساسی( -اػىّتی  

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب ٞای اٍّ٘یؼی ٚ 

 فاسػی ٚ ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 
 



 

 

 طرح درس روزانه 
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 رسمد -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 91 ضمارٌ جلسٍ -9   

حشوتی(-9 ٘ٛصاداٖ تا آ٘ٛٔاِی ٞای ٔادسصادی )اختالالت دػتٍاٜ ػلثی ٚ ػضال٘یعىًان درس حاضر -00  

حشوتی دس ٘ٛصاداٖ-ػتٍاٜ ػلثی ٚ ػضال٘ی9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ ا٘ٛاع اختالالت ٔادسصادی د َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ -. ؿٙاختی1  

دا٘ؾ -.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ -..ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی5  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی6  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی7  

واستشد-. ؿٙاختی8  

. ػاعفی04  

تٛد  9 دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذاَداف رفتاری -13  

 .دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0

 . پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ ٚ تذاتیش پشػتاسی دس ٘ٛصاد ٔثتال تٝ آ٘ؼفاِٛػُ سا تٛضیح دٞذ.1

 . پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ ٚ تذاتیش پشػتاسی دس ٘ٛصاداٖ ٔثتال تٝ ٔیىشٚػفاِی سا تیاٖ وٙذ. 2

 ٛطی، ػالئٓ، سٚؿٟای تـخیلی ٚ الذأات پشػتاسی لثُ ٚ تؼذ اص ػُٕ سا تٛضیح دٞذ. . ٞیذسٚػفاِی سا تؼشیف وشدٜ، پاتٛفیضی3ِٛ

 . اػپایٙا تیفیذا سا تؼشیف وشدٜ ٚ ا٘ٛاع آٖ سا تٛضیح دٞذ. 4

 سا تؼشیف وشدٜ ٚ تذاتیش پشػتاسی ٚ دسٔاٖ ٞای الصْ لثُ ٚ تؼذ اص ػُٕ خشاحی سا تٛضیح دٞذ.  ٛػُ. ٍٔٙٙٛػُ ٚ ٍٔٙٙٛٔی5ّ

 چٕالی سا ؿشح دٞذ.  یِٛٛطی, ػالئٓ ٚ تذاتیش پشػتاسی، آٔٛصؽ تٝ ٚاِذیٗ دس پا. پاتٛفیضی6

 سا ؿشح دٞذ.  ٞیپ. پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ ٚ دٔاٖ ٞای سایح، ٔشالثت ٞای پشػتاسی اص ٘ٛصاد ٔثتال تٝ دسسفتٍی ٔفلُ 7

  .حشوتی اػتفادٜ وٙذ-ػلثی ٚ ػضال٘ی. اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای ٔشالثت اص ٘ٛصاداٖ دچاس اختالالت 8

  .. تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ 04

رفتارَای يريدی :-15  

حشوتی آؿٙاػت .-. تا آ٘اتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی دػتٍاٜ ػلثی ٚ ػضال٘ی0  

حشوتی ٔی تٛا٘ذ،  اػتفادٜ وٙذ.-ختالالت  دػتٍاٜ ػلثی ٚ ػضال٘ی. اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای ٔشالثت اص ٘ٛصاداٖ ٔثتال تٝ ا1  

حشوتی آؿٙاػت . -. تا إٞیت تشسػی ٚ ؿٙاخت صٚدسع اختالالت دػتٍاٜ ػلثی ٚ ػضال٘ی2  

 حشوتی ٔشالثت ٔی وٙذ، تؼییٗ ٕ٘ایذ. -. ٔـىالت سٚحی سا دس خا٘ٛادٜ ای وٝ اص ٘ٛصاد ٔثتال تٝ اختالالت  دػتٍاٜ ػلثی ٚ ػضال٘ی3

 حشوتی سا ؿٙاػایی وٙذ. -. اكَٛ ٚ ضٛاتظ اكّی آٔٛصؽ ٚ آٔادٜ ػاصی خا٘ٛادٜ ٞای داسای ٘ٛصاد ٔثتال تٝ اختالالت  دػتٍاٜ ػلثی ٚ ػضال٘ی4

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

.  ٘یاصٞای ٔتؼذد تیٕاسی وٝ دچاس تغییش دس ٚضؼیت ٞٛؿیاسی ٚ حشوتی ؿذٜ اػت سا ؿشح دٞیذ؟0  

ٚ آٔٛصؽ ٔشالثت اص تیٕاس ٔیتال تٝ اختالالت ػلثی ٚ حشوتی سا تٛضیح دٞیذ ؟. ٔشالثت دس خا٘ٝ 1  

. اختالَ ػیؼتٓ ػلثی چٝ تاثیشی تش ػیؼتٓ ٞای حیاتی دیٍش فشد داسد ؟2  

اػىّتی سا ٔی دا٘ذ؟-. ػٛاسم تی حشوتی سا دس افشاد تحت دسٔاٖ تشای اختالالت ػضال٘ی3  

 

یت َای داوطجً فعال ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان  مراحل تدریس فعالیت َای استاد  

دلیمٝ 4  

 

 

 

دلیمٝ 04  

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 حضٛس غیاب 

 تشسػی تىاِیف 

 ٔؼشفی دسع خذیذ

٘فش2اسائٝ تىاِیف   

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس  

 اػالیذ ٚایت تشدٔاطیه ٚ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ ٚ  پاػخ دٞی

 سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ  ٚ  ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  2

 خٛدآصٔایی 

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ ػایت ٔؼشفی وتا

 ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  



 

 

 طرح درس روزانه 

 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  ػی واسؿٙا مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 92 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 ٘ٛصاداٖ تا آ٘ٛٔاِی ٞای ٔادسصادی )اختالالت ٌٛاسؿی(عىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ٌٛاسؿی ٘ٛصاداٖ َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ -.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ -.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-اختی..ؿ3ٙ  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

واستشد -.ؿٙاختی6  

. ػاعفی 7  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

.دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0  

دٞذ. آٖ سا ؿشح  . پاتٛفیضیِٛٛطی ا٘ٛاع ٘اٞٙداسیٟای ٔمؼذ ٚ ساػت سٚدٜ، ػالئٓ، دسٔاٖ ٚ تذاتیش پشػتاسی1  

. پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ، تذاتیش دسٔا٘ی ٚ ٔشالثت ٞای پشػتاسی اص أفاِٛػُ سا تٛضیح دٞذ. 2  

. پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ، تذاتیش دسٔا٘ی ٚ ٔشالثت ٞای پشػتاسی لثُ ٚ تؼذ اص ػُٕ ؿىاف ِة ٚ واْ سا تٛضیح دٞذ.3  

ت ٞای پشػتاسی لثُ ٚ تؼذ اص ػُٕ آتشصی ٔشی سا تٛضیح دٞذ.. پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ، تذاتیش دسٔا٘ی ٚ ٔشالث4  

. پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ، تذاتیش دسٔا٘ی ٚ ٔشالثت ٞای پشػتاسی اص فتك دیافشإٌی سا تٛضیح دٞذ.5  

. اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای ٔشالثت اص ٘ٛصاداٖ دچاس اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ٌٛاسؿی اػتفادٜ وٙذ6  

. تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ  7  

رفتارَای يريدی :-15  

. تا آ٘اتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی  تـىیُ دػتٍاٜ ٌٛاسؽ خٙیٗ آؿٙاػت .0  

. ػاختٕاْ ٚ ػّٕىشد ا٘ذأٟای ػیؼتٓ ٌٛاسؽ سا ؿشح دٞذ. 1  

سٚدٜ ای سا ؿشح دٞذ. -ذٜ ای ٚ تیٙیٔؼ -. ٔشالثت ٞای پشػتاسی اص تیٕاساٖ داسای ػٛ٘ذٞای تیٙی2  

 . اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای ٔشالثت اص ٘ٛصاداٖ ٔثتال تٝ اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ٌٛاسؿی ٔی تٛا٘ذ  اػتفادٜ وٙذ.3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

؟سا ٘اْ تثشیذ . ٔشاحُ فشایٙذ پشػتاسی 0  

سا تحث وٙیذ؟ تال تٝ اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ٌٛاسؽٔث. إٞیت تغزیٝ وافی دس ٘ٛصاداٖ 1  

تٛضیح دٞیذ؟ ٔثتال تٝ اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ٌٛاسؽ. سٚؿٟای ٔتفاٚت تغزیٝ ای سا دس ٘ٛصاداٖ 2  

ٔثتال تٝ اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ٌٛاسؽ ؿشح دٞیذ؟. ٔؼیاسٞای پیـٍیشی اص آػپیشاػیٖٛ دس ٘ٛصاداٖ 3  

 

مًزضی يسایل کمک آ زمان  مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس 

دلیمٝ 4  

04 

 حضٛس غیاب  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید  -1

 ي ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس  

 اػالیذ ، ٔاطیه ٚ ٚایت تشد

ؼاَ  پیٍیشی فؼاِیت ٌٛؽ دادٖ ف ػخٙشا٘ی

 یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی  ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ ػٛاالت پشػؾ ٚ پاػخ  

04  

" 
 

پشػؾ ٚ پاػخ 

 ػخٙشا٘ی

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی فؼاِیت 

 یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ ٚ 

ت ٚ خٕغ تٙذی ٔغاِةسفغ اتٟأا  

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،  ٘ٛؿتٗ  ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

یه فشایٙذ پشػتاسی اص تیٕاس دچاس اختالَ 

ٔادسصادی دػتٍاٜ ٌٛاسؽ)ٞش٘فش یه 

 تـخیق غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

پاػخ پشػؾ ٚ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4 ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ ػایت  یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی وٛدن تیٕاس 

 ٞای ٔشتثظ 
معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 

 

 

 

 



 طرح درس روزانه 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 تیٕاس9 پشػتاسی وٛدن پیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 93 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 ٘ٛصاداٖ تا آ٘ٛٔاِی ٞای ٔادسصادی )اختالالت ادساسی(عىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ادساسی َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

ی .ػاعف0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

. ػاعفی 5  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

.دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0  

ای پشػتاسی لثُ ٚ تؼذ اص خشاحی اص ٘ٛصاد سا تٛضیح دٞذ.. اوؼتشٚفی ٔثا٘ٝ سا ؿشح دادٜ، ػالئٓ، پاتٛفیضیِٛٛطی، الذأات دسٔا٘ی ٚ ٔشالثت1ٟ  

. پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ تاِیٙی، الذأات دسٔا٘ی ٚ ٔشالثت ٞای پشػتاسی اص ٘ٛصاد ٔثتال تٝ ٞیپٛػپادیاع ٚ اپیؼپادیاع سا ؿشح دٞذ.2  

خٙؼی ٘ٛصاد سا ؿشح دٞٙذ.  . ا٘ٛاع اتٟاْ خٙؼی، پاتٛفیضیِٛٛطی، الذأات دسٔا٘ی ٚ ٔشالثت ٞای پشػتاسی دس اتٟا3ْ  

.  پاتٛفیضیِٛٛطی، ػالئٓ تاِیٙی، الذأات دسٔا٘ی ٚ ٔشالثت ٞای پشػتاسی دس ٞیذسٚػُ سا ؿشح دٞذ.4  

.. تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ  5  

رفتارَای يريدی :-15  

ت .. تا آ٘اتٛٔی ٚ ػّٕىشد دػتٍاٜ تٙاػّی ٚ ادساسی آؿٙاػ0  

. اثشات اختالالت دػتٍاٜ تٙاػّی ٚ ادساسی سا دس تلٛیش رٞٙی فشد اص خٛد ٔی دا٘ذ. 1  

. اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای ٔشالثت اص تیٕاساٖ دچاس اختالالت ٔادسصادی دػتٍاٜ ادساسی اػتفادٜ وٙذ2  

 . تا فشایٙذ ػفٛ٘ت دػتٍاٜ ادساسی ٚ تٙاػّی آؿٙاػت . 3

سىجص آغازیه  سًاالت -05  

؟سا ٘اْ تثشیذ . ٔشاحُ فشایٙذ پشػتاسی 0  

. ساٜ ٞای ا٘تماَ ػفٛ٘ت تٝ دػتٍاٜ ادساسی ٚ تٙاػّی چیؼت ؟1  

. ػٛأُ ٔٛثش دس خٟت خٌّٛیشی اص ػفٛ٘ت دػتٍاٜ ادساسی تٙاػّی سا ٘اْ تثشیذ ؟2  

ٔشالثتٟای ٔشتٛط دس افشاد داسای ػٛ٘ذ ادساسی سا تٛضیح دٞیذ؟ -3  

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 حضٛس غیاب 

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 
 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

تشد ٚایت  

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ   پاػخ دٞی تٝ

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس دچاس اختالَ ٔادسصادی 

دػتٍاٜ ادساسی)ٞش٘فش یه 

 تـخیق غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

سٍ بعد جل  

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 
 



 طرح درس روزانه 
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  سی وٛدن تیٕاس9 پشػتاوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 94 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 ٔـىالت ٔتاتِٛیه ٘ٛصاداٖ ػآِ عىًان درس حاضر -00  

9آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔـىالت ٔتاتِٛیه ٘ٛصاداٖ ػآِ َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

واستشد-. ؿٙاختی4  

. ػاعفی  5  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

 .دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0

 ؿیشخٛاس ٔثتال تٝ فٙیُ وتٛ٘ٛسی سا ؿشح دٞذ.  . پاتٛفیضیِٛٛطی، تشسػی ٚ ؿٙاخت، الذأات دسٔا٘ی ٚ تذاتیش پشػتاسی اص1

 . پاتٛفیضیِٛٛطی، ٘حٜٛ تشسػی ٚ ؿٙاخت، اسصیاتی تـخیلی دس ٌاالوتٛصٚٔی ٚ تذاتیش پشػتاسی اص ؿیشخٛاس ٔثتال سا تٛضیح دٞذ. 2

 ذیؼٓ ٔادسصادی سا ؿشح دٞذ.. پاتٛفیضیِٛٛطی، تشسػی ٚ ؿٙاخت، الذأات دسٔا٘ی ٚ تذاتیش پشػتاسی اص ؿیشخٛاس ٔثتال تٝ ٞیپٛتیشٚئی3

 . اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چاسچٛتی تشای ٔشالثت اص تیٕاساٖ دچاس ٔـىالت ٔتاتِٛیه اػتفادٜ وٙذ4

 . تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ  5

رفتارَای يريدی :-15  

غزا سا تٛضیح دٞذ. . فشایٙذٞای ٔىا٘یىی ٚ ؿیٕیایی ٔشتٛط تٝ ٞضٓ ٚ خزب0  

. ٘یاص تٝ ٔٛاد تغزیٝ ای ضشٚسی سا دس ٘ٛصاداٖ ٔثتال تٝ اختالالت ٔتاتِٛیىی ؿشح ٔی دٞذ. 1  

. ٔحذٚدیتٟای تغزیٝ تا ؿیش ٔادس ٚ اػتفادٜ اص ػایش فشٔٛال ٞا سا تشای ٘ٛصاداٖ ٔثتال تٝ اختالالت ٔتاتِٛیه سا تٛضیح ٔی دٞذ. 2  

 اسچٛتی تشای ٔشالثت اص تیٕاساٖ ٔختّف ٔی تٛا٘ذ  اػتفادٜ وٙذ.اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چ3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

؟سا ٘اْ تثشیذ . ٔشاحُ فشایٙذ پشػتاسی 0  

. ٔـىالت ٔشتٛط تٝ وٕثٛد ٔٛاد غزایی ضشٚسی ٘اؿی اص ػذْ خزب دس تذٖ چیؼت ؟1  

ی دس ٔثتالیاٖ تٝ ٔـىالت ٔتاتِٛیىی چیؼت ؟. ػٛأُ ٔٛثش دس خٟت خٌّٛیشی اص ػٛاسم ٔشتٛط تٝ ٔحذٚدیتٟای غزای2  

. إٞیت تـخیق صٚد ٍٞٙاْ ٔـىالت ٔتاتِٛیىی دس ٘ٛصاد سا ؿشح دٞیذ؟3  
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04 

ْ خذا روش ٘ا حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد   

حضٛس غیاب    

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ؾ تٝ كٛست تلادفی پشػ ارزضیابی تکًیىی  -3   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

تٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص ٘ٛؿ

تیٕاس دچاس ٔـىالت 

ٔتاتِٛیه)ٞش٘فش یه تـخیق غیش 

 ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 

 

 

 



 طرح درس روزانه 
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 95 ضمارٌ جلسٍ -9   

شالثت خا٘ٛادٜ ٔحٛس اص وٛدن عی تیٕاسی ٚ تؼتشی ؿذٖ  9 ٔعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت خا٘ٛادٜ ٔحٛس اص وٛدن عی  تیٕاسی ٚ تؼتشی ؿذٖ   َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی2  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی5  

دا٘ؾ -. ؿٙاختی6  

. ػاعفی 7  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

. دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0  

 . اػتشػٛسٞای تؼتشی ؿذٖ دس تیٕاسػتاٖ ٚ ٚاوٙؾ ٞای وٛدواٖ سا تٛضیح دٞذ.1

 اػتشػٛسٞا ٚ ٚاوٙؾ ٞای خا٘ٛادٜ وٛدن تؼتشی دس تیٕاسػتاٖ سا ؿشح دٞذ.. 2

 تذاتیش پشػتاسی اص وٛدن تؼتشی دس تیٕاسػتاٖ سا تیاٖ وٙذ. .3

 . آٔادٌی تشای تؼتشی ؿذٖ دس تیٕاسػتاٖ سا تٛضیح دٞذ.4

 . تشسػی  ٚ ٔشالثت دسد دس وٛدواٖ سا ؿشح دٞذ.5

 . خلٛكیّت سؿذی ٚ تىأّی پاػخ وٛدن تٝ دسد سا تیاٖ وٙذ6

ث ٞا ؿشوت وٙذ  .تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تح7  

رفتارَای يريدی :-15  

. الذأات پشػتاسی خٟت واٞؾ یا پیـٍیشی اص اضغشاب خذایی سا ؿشح دٞذ.0  

 . تفاٚت تیٗ دسد حاد ٚ ٔضٔٗ سا تیاٖ وٙذ.1

 . پیأذٞای ٔٙفی دسد ٚ اػتشع تؼتشی ؿذٖ دس وٛدواٖ سا ؿشح دٞذ. 2

 ت اص تیٕاساٖ دچاس دسد ٚ تؼتشی دس تیٕاسػتاٖ تٝ واس تٍیشد.. فشایٙذ پشػتاسی سا تٝ ػٙٛاٖ چٟاسچٛتی تشای ٔشالث3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

. اٚج ػٙی ؿشٚع اضغشاب خذایی ٚ تشع اص كذٔات دس وٛدن سا تا تٛخٝ تٝ ٔشحّٝ تىأّی تیاٖ وٙیذ؟0  

 . ا٘ٛاع ٚاحذ ٞای ٔشالثتی وٛدن، تؼٟیالت ٚ  ٚظایف پشػُٙ ٚاحذٞا سا ٔمایؼٝ ٕ٘اییذ؟1

ثشات خا٘ثی ٚ ٘اخٛاػتٝ داسٚٞای ضذ دسد ٚ ٔخذس سا تٛضیح دٞیذ؟. ا2  

. چٍٍٛ٘ی واستشد ٔٙاػة اتضاسٞای ػٙدؾ دسد سا ؿشح دٞیذ؟3  
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04 

ة حضٛس ٔشت پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد   روش ٘اْ خذا  

 حضٛس غیاب 

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 
 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

االتػٛ  

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

تغ،  ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙا ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس عی  تیٕاسی ٚ تؼتشی 

ؿذٖ)ٞش٘فش یه تـخیق غیش 

 ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 



 

 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاس  پیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 96 ضمارٌ جلسٍ -9   

9  ٔفاٞیٓ وّی ٔشتثظ تا سٚؽ ٞای ٔشالثتی اعفاَحاضرعىًان درس  -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا سٚؽ ٞای ٔشالثتی اعفاَ دس ػٙیٗ ٔختّف تىأّی  َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

واستشد-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی5  

. ػاعفی 4  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد تاریاَداف رف -13  

 .دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0

 . الذأات پشػتاسی تشای آٔادٜ وشدٖ وٛدن خٟت پشٚػیدشٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی سا تٛضیح دٞذ. 1

 . ؿیٜٛ ٞای ٔٛسد اػتفادٜ تشای پیـٍیشی اص ػفٛ٘ت ٚ حفظ ایٕٙی وٛدن سا ؿشح دٞذ. 2

 . ؿیٜٛ ٞای تغزیٝ ٔٙاػة تشای وٛدن سا تٝ واس تثشد. 3

 . سٚؽ ٞای تغزیٝ اص عشیك ٌاٚاط ٌاػتشٚػتٛٔی ٚ ٚسیذی سا ؿشح دٞذ. 4

 . ؿیٜٛ ٞای ا٘داْ تٙمیٝ ٚ ٔشالثت اص اػتٛٔی سا دس وٛدواٖ ؿشح دٞذ. 5

 . تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.  4

َای يريدی :رفتار-15  

 . مشخصات تکاملی کودک را در هر دوره برای آماده وی جهت پروسیجرها توضیح دهذ.1
 .نقش بازی در انجام پروسیجرهای خاص را شرح دهذ. 2
 . موارد کاربرد و مراقبت از کودک در استفاده از محذود کننذه ها را شرح دهذ. 3
 .روش تعبیه سونذ بینی معذی را توضیح دهذ. 4

  شایٙذ پشػتاسی سا تٝ ػٙٛاٖ چٟاسچٛتی تشای آٔادٌی تیٕاساٖ خٟت سٚیٝ ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی دس تیٕاسػتاٖ تٝ واس تٍیشد.ف. 5

 

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

. اٞذاف ِِٛٝ ٌزاسی دػتٍاٜ ٌٛاسؽ سا روش وٙیذ؟0  

 ٚ تذاتیش الصْ تشای پیـٍیشی اص آٖ سا روش وٙیذ؟NGT . ػٛاسم 1

 ای حُٕ ؿیشخٛاس خٟت افضایؾ ایٕٙی وٛدن تٛضیح دٞیذ؟. ا٘ٛاع سٚؿ2ٟ

 . آٔٛصؽ تٝ ٚاِذیٗ دس تشخٛسد تا وٛدن داسای وّٛػتٛٔی ٚ اػتٛٔی سا تٛضیح دٞیذ؟3

 

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

اػخپشػؾ ٚ پ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد   روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  

حضٛس غیاب    

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
َ  پاػخ تٝ ٌٛؽ دادٖ فؼا پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

تٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،  ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌف ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی دس 

 خاف استثاط تا سٚؽ ٞای ٔشالثت

)ٞش٘فش  اعفاَ دس ػٙیٗ ٔختّف

 یه تـخیق غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

ثظ ػایت ٞای ٔشت  

معرفی مىابع بیطتر  – 6  



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 97 ارٌ جلسٍضم -9   

9 ٔشالثت خا٘ٛادٜ ٔحٛس اص وٛدن ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ٔؼِّٛیتعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت خا٘ٛادٜ ٔحٛس اص وٛدن ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ٔؼِّٛیت َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

. ػاعفی 6  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

.دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0  

. سٚ٘ذ ٔشالثت خا٘ٛادٜ ٔحٛس اص وٛدن ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ٔؼِّٛیت سا ؿشح دٞذ.1  

س ٚضؼیت واسوشد ٚ ػالٔت سٚا٘ی اختٕاػی وٛدن تٛضیح دٞذ.. تاثیش تیٕاسی ٔضٔٗ یا ٘اتٛا٘ی د2  

. اثش تیٕاسی ٔضٔٗ یا ٘اتٛا٘ی سا دس خا٘ٛادٜ  وٛدن تٛضیح دٞذ.3  

. ػیؼتٓ ٞای حٕایتی دس دػتشع تشای ٚاِذیٗ ٚ وٛدن ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ٔؼِّٛیت سا تشؿٕشد. 4  

ا تیٕاسی ٔضٔٗ وٛدن سا ؿشح دٞذ.. الذأات پشػتاسی تشای وٕه تٝ تغاتك تٟتش خا٘ٛادٜ ت5  

.تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   6  

رفتارَای يريدی :-15  

 . ٚضؼیتٟایی سا وٝ ٔٙدش تٝ تیٕاسی تحشا٘ی یا ٔؼِّٛیت دس وٛدن ٔی ؿٛ٘ذ سا روش وٙذ.0

 وٙٙذٜ دس ٘اسػایی تٙفؼی ٚ لّثی ٘یاص داسد، تٛضیح دٞذ.  . ٔشالثتٟایی سا وٝ وٛدواٖ ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ یا ٘اتٛا1ٖ

 . ٔشالثت دس خا٘ٝ ٚ آٔٛصؽ ٔشالثت اص خٛد دس ٔٙضَ سا تشای ٚاِذیٗ داسای وٛدن ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ٔؼِّٛیت ِیؼت وٙذ. 2

 تفادٜ وٙذ. . اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چٟاسچٛب ٔشالثت اص وٛدن ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ٔؼِّٛیت اػ3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

. ٔشالثت خا٘ٛادٜ ٔحٛس سا تؼشیف وٙذ؟0  

. تاثیش ػٛأُ فشٍٞٙی، اختٕاػی ٚ ٔزٞثی سا دس ٘حٜٛ ٔشالثت خا٘ٛادٜ اص وٛدن ٔؼَّٛ یا ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ سا تیاٖ وٙیذ؟1  

سا ٘اْ تثشد؟. ٔىا٘ؼیٓ ٞای ػاصؿی خا٘ٛادٜ ٚ وٛدن ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ٔؼَّٛ 2  

. ٔشاحُ تغثیك تا تـخیق یه تیٕاسی ٔضٔٗ سا ؿشح دٞیذ؟3  

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 حضٛس غیاب 

 خٛد آصٔایی 

درس جدید ي معرفی  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی دس 

دٜ ٔحٛس اص ٔشئ ٔشالثت خا٘ٛا

وٛدن  ٔثتال تٝ تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ 

ٔؼِّٛیت )ٞش٘فش یه تـخیق غیش 

 ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 98 ضمارٌ جلسٍ -9   

اَ احتضاس9 وٛدن دس حعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت اص وٛدن دس حاَ احتضاس َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

. ػاعفی  5  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

د ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ..دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یا0  

. اكَٛ ٔشالثت تؼىیٙی دس وٛدواٖ دس حاَ احتضاس سا ؿشح دٞذ.1  

. تذاتیش پشػتاسی اص خا٘ٛادٜ ٚ وٛدن ٔـشف تٝ ٔشي سا تٛضیح دٞذ.2  

. ٔالحظات اخاللی خٟت تلٕیٓ ٌیشی تشای ختٓ ص٘ذٌی سا ؿشح دٞذ.3  

وٛدن تٛضیح دٞذ.  . دسن ٚ ٚاوٙؾ وٛدواٖ ٘ؼثت تٝ ٔشي سا دس ػٙیٗ ٔختّف تىأّی4  

. تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   5  

رفتارَای يريدی :-15  

 . ػالیٓ سایح دس وٛدواٖ دس حاَ احتضاس سا ٘اْ تثشد.0

 . ٘حٜٛ وٙتشَ دسد دس وٛدن ٔـشف تٝ ٔشي سا تٛضیح دٞذ.1

 . ؿشایظ عثی ٔٛثش دس ٔشي وٛدواٖ سا ٘اْ تثشد.2

سًاالت سىجص آغازیه -05  

. تشلشاسی استثاط تا خا٘ٛادٜ وٛدن دس حاَ احتضاس سا تٛضیح دٞیذ؟0  

. ٔؼضالت اخاللی ؿایغ دس ٔشالثت اص وٛدواٖ دس حاَ احتضاس سا ٘اْ تثشیذ؟1  

. ػالئٓ فیضیىی ٔشي لشیة اِٛلٛع سا ؿشح دٞیذ؟  2  

 

انمز یت َای داوطجً فعال ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی    مراحل تدریس فعالیت َای استاد  

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 حضٛس غیاب 

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٍیشی ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پی ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

تٙذی  ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

وٛدن دس حاَ احتضاس )ٞش٘فش یه 

 تـخیق غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

 یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 

 

 

 

 

 

 



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚالویمس -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 904 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 اختالالت ؿٙاختی ٚ حؼیعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا اختالالت ؿٙاختی ٚ حؼی دٚساٖ وٛدوی َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-ؿٙاختی .4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

. ػاعفی 6  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

 .دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0

 .ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی دس وٛدواٖ ٚ ػالئٓ ٚ اتیِٛٛطی  آٖ سا تٛضیح دٞذ.1

 سا تا تٛخٝ تٝ ػٝ ػغح  پیـٍیشی دس خأؼٝ ؿشح دٞذ. . اػتشاتظی ٞای پیـٍیشی اص تشٚص ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی 2

 . ٔشالثتٟای پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ اختالالت ؿٙاختی سا ِیؼت وٙذ.3

 . ػالئٓ، تظاٞشات تاِیٙی ، اتیِٛٛطی  ٚ تذاتیش دسٔا٘ی وٛدن ٔثتال تٝ ػٙذسْ داٖٚ سا ؿشح دٞذ.4

 ٛدن ٔثتال تٝ  اختالالت ؿٙٛایی ٚ تیٙایی سا تیاٖ وٙذ.. ػالئٓ ٚ٘ـا٘ٝ ٞا، اتیِٛٛطی، دسٔاٟ٘ای الصْ تشای و5

 .تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   6

رفتارَای يريدی :-15  

 . ا٘ٛاع عثمٝ تٙذی ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی سا ٘اْ تثشد.0

 . سفتاسٞای اِٚیٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ اختالَ ؿٙاختی سا ؿشح دٞذ.1

 ف ایداد ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی دس وٛدواٖ سا تٛضیح دٞذ. . دالیُ ٔخت2ّ

 . ٔؼیاسٞای خغش دس اختالَ ؿٙٛایی ٚ تیٙایی دس وٛدواٖ وٛچىتش سا تیاٖ وٙذ. 3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

. ا٘ٛاع ػغٛح پیـٍیشی اص ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی دس وٛدن سا ٘اْ تثشیذ؟0  

ٛدواٖ سا تٛضیح دٞیذ؟. اٍِٛی ٚساثت سا دس تشٚص ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی دس و1  

. ا٘ٛاع ٔـىالت ط٘تیىی وٝ ٔٙدش تٝ ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی دس وٛدن ٔی ؿٛ٘ذ سا ٘اْ تثشیذ؟2  

تال تٝ ػمة ٔا٘ذٌی رٞٙی ؿشح دٞیذ؟.آصٔایـات سایح حیٗ حأٍّی، پیؾ تیٙی ٚ ٔـاٚسٜ سا دس ٚاِذیٗ وٛدواٖ ٔث3  

 

اوطجً فعالیت َای د ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان  مراحل تدریس فعالیت َای استاد  

دلیمٝ 4  

 

14 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 حضٛس غیاب 

)أتحاٖ ٔیاٖ تشْ(  خٛد آصٔایی  

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٖ فؼاَ  پیٍیشی ٌٛؽ داد ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

أات ٚ خٕغ تٙذی ٚ سفغ اتٟ

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس دچاس اختالالت ؿٙاختی ٚ 

حؼی)ٞش٘فش یه تـخیق غیش 

 ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 

 



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9مدرس -8 934 اد داوطجًتعد-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 900 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 اختاالت آب ٚ اِىتشِٚیتٟاعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا اختالالت آب ٚ اِىتشِٚیتٟا دس وٛدوی َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

 

دا٘ؾ-تی.ؿٙاخ 2  

فٟٕیذٖ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

دا٘ؾ -.ؿٙاختی6  

. ػاعفی 7  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

 .دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0

ٔشالثت ٚ دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی دستاسٜ اختالالت  .اختالالت اِىتشِٚیتٟای ٟٔٓ تذٖ سا ؿشح دٞٙذ ٚ اتیِٛٛطی، تظاٞشات تاِیٙی،1

 تؼادِی سا ؿشح دٞٙذ.  

 . سٚؿٟای خٌّٛیشی اص تشٚص ػٛاسم دسٔاٖ ػیاٞشٌی سا ؿشح دٞٙذ. 2

 . اختالالت اػیذ ٚ تاص سا تٛضیح دادٜ ٚ لادس تٝ ؿٙاػایی ػالیٓ، سٚؽ ٞای ٔشالثتی آٖ تاؿٙذ. 3

 تٝ تشٚص ػذْ تؼادَ ٔایؼات ٚ اِىتشِٚیتٟا ٔی ؿٛد، تٛضیح دٞذ. . اختالالت دػتٍاٜ ٌٛاسؽ سا وٝ ٔٙدش4

 . ؿٛن ٚ پاتٛفیضیِٛٛطی ٔشتٛط تٝ آٖ، ػالئٓ ٚ سٚؽ ٞای دسٔاٖ آٖ سا تٛضیح دٞٙذ. 5

 . كذٔٝ  لؼٕتٟای ٔختّف تذٖ وٝ ٕٔىٗ اػت تا ؿٛن ٕٞشاٜ تاؿذ سا تٛضیح دٞٙذ.6

 حث ٞا ؿشوت وٙذ.   .تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس ت7

رفتارَای يريدی :-15  

 . سٚؿٟای ٔٛثش ٚ تی خغش تشای ٚسٚد تٝ ػیاٞشي سا ٘ـاٖ دٞذ.0

 . ٔیضاٖ عثیؼی ٔایؼات تذٖ سا ٔحاػثٝ وشدٜ ٚ ػٛأُ ٔشتثظ تا آٖ سا تشؿٕشد. 1

 . ساٜ ٞای خزب ٚ دفغ ٔایؼات ٚ اِىتشِٚیتٟا سا ؿشح دٞٙذ. 2

 وٙذ.  . اختالالت حدٓ ٔایؼات سا تیا3ٖ

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

.اِىتشِٚیتٟای ٟٔٓ تذٖ سا ٘اْ تشدٜ ٚ ٔیضاٖ عثیؼی ٚ ٘حٜٛ ٔحاػثٝ آٟ٘ا سا روش وٙیذ؟0  

سا تفؼیش وٙیذ؟ ؿشیا٘ی. ٘تیدٝ ٌاصٞای خٖٛ 1  

. ٔفاٞیٓ اػٕض، ا٘تـاس ٚ ا٘تماَ فؼاَ سا تٛضیح دٞیذ؟2  

شیذ؟. ا٘ٛاع ٔایؼات خایٍضیٙی تشای دسٔاٖ ؿٛن سا ٘اْ تث3  

. ٘مؾ وّیٝ ٞا، سیٝ ٞا ٚ غذد دسٖٚ سیض سا دس ٔٛسد تٙظیٓ حدٓ ٚ تشویة ٔایؼات تذٖ ؿشح دٞیذ؟ 4  

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

غیاب  حضٛس  

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ادفی پشػؾ تٝ كٛست تل ارزضیابی تکًیىی  -3   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

پشػتاسی اص ٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ 

تیٕاس ٔثتال تٝ اختالالت آب ٚ 

اِىتشِٚیتٟا)ٞش٘فش یه تـخیق 

 غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 901 ضمارٌ جلسٍ -9   

الت وّیٛی9 اختالعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا اختالالت وّیٛی دٚساٖ وٛدوی َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

واستشد-.ؿٙاختی 5  

. ػاعفی 6  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

 ایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ.دس فش0

 . پاتِٛٛطی تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ ػفٛ٘ت ػیؼتٓ ادساسی سا ؿشح دٞذ. 1

 . پاتِٛٛطی تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ سیفالوغ ٔثا٘ٝ تٝ حاِة سا ؿشح دٞذ.  2

 ت پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ تٛٔٛس ٚیّٕض سا ؿشح دٞذ.. پاتِٛٛطی تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأا3

 . پاتِٛٛطی تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ ػٙذسْ ٘فشٚتیه سا ؿشح دٞذ.4

 . الذأات ٚ اكَٛ ٔشالثت لثُ ٚ تؼذ اص اػٕاَ خشاحی وّیٝ سا تش حؼة فشایٙذ پشػتاسی ا٘داْ دٞٙذ. 5

 ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.    .تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ5

رفتارَای يريدی :-15  

 . آ٘اتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی وّیٝ ٚ ٔداسی ادساسی سا تٝ اختلاس ؿشح دٞذ. 0

 . تشای تـخیق واسوشد ادساسی ٚ ٚضؼیت وّیٛی اص ٔؼیاسٞای ٔؼیٗ اػتفادٜ وٙذ. 1

 تیٕاسیٟای وّیٝ ٚ ٔداسی ادساسی روش وشدٜ ٚ آٔادٌیٟای الصْ سا ؿشح دٞذ. . ٟٕٔتشیٗ آصٔایـات ٚ تؼتٟای سادیِٛٛطیىی سایح دس تـخیق 2

 . ٔشالثتٟای الصْ دس ٔذدخٛیاٖ داسای واتتش ادساسی سا تیاٖ وٙذ. 3

 . اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ یه چٟاسچٛب ٔشالثتی تشای تیٕاساٖ ٔثتال تٝ اختالالت وّیٛی اػتفادٜ وٙذ. 4

  سًاالت سىجص آغازیه -05

. ػٛأّی وٝ دس تشٚص ػفٛ٘تٟای ادساسی ٘مؾ داس٘ذ سا ٘اْ تثشیذ؟0  

. اكَٛ اػاػی ٔذاخالت تشای تیٕاسا٘ی وٝ ػٛ٘ذاط ؿذٜ ا٘ذ سا روش ٕ٘اییذ؟1  

 . ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞای ٔثتالیاٖ تٝ واٞؾ ػّٕىشد وّیٝ ٚ ٔداسی ادساسی سا تٛضیح دٞیذ؟2

 تشِٚیتٟا ٚ فـاسخٖٛ تحث وٙیذ؟. دس ٔٛسد ٘مؾ وّیٝ ٞا دس تٙظیٓ ٔایؼات ٚ اِى3

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 حضٛس غیاب 

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 
 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

َ  پیٍیشی ٌٛؽ دادٖ فؼا پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس دچاس اختالالت وّیٛی)ٞش٘فش 

 یه تـخیق غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 
 

 

 



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

ٛستیٕٛسپ9مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 902 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 اختالالت تٙفؼیعىًان درس حاضر -00  

ی9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت اص وٛدن ٔثتال تٝ اختالالت تٙفؼ َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

فٟٕیذٖ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

دا٘ؾ -.ؿٙاختی6  

. ػاعفی 7  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

 .دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0

 ؼی فٛلا٘ی سا تش حؼة ػّت، تشٚص، تظاٞشات تاِیٙی، دسٔاٖ ٚ إٞیت ٔشالثتٟای پیـٍیشی وٙٙذٜ تا یىذیٍش ٔمایؼٝ وٙذ.. ػفٛ٘تٟای ٔداسی تٙف1

 . ا٘ٛاع، ػالئٓ، ٘ـا٘ٝ ٞا، دسٔاٖ ٚ ٔشالثت اص تیٕاس ٔثتال تٝ پٙٛٔٛ٘ی سا ؿشح دٞذ. 2

 ا تٛضیح دٞذ . ا٘ٛاع آػپیشاػیٖٛ خؼٓ خاسخی ٚ ٔشالثتٟای الصْ دس ا٘ؼذاد ساٜ ٞٛایی س3

 . پاتِٛٛطی،ػالئٓ، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ فیثشٚص ویؼتیه سا ؿشح دٞذ.4

 . پاتِٛٛطی،ػالئٓ، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ آػٓ سا ؿشح دٞذ.5

 سیٛی دس وٛدواٖ سا ؿشح دٞذ.  -.  احیاء لّثی6

 عّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   .تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ دا7ٚ

رفتارَای يريدی :-15  

 . تىأُ سیٝ ٞا ٚ تغییشات آٖ دس صٔاٖ تِٛذ سا تٛكیف وٙذ. 0

 . آ٘اتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی دػتٍاٜ تٙفغ سا تٝ اختلاس تٛضیح دٞذ. 1

 . ٔشالثتٟای پشػتاسی سا اص تیٕاس تحت اوؼیظٖ دسٔا٘ی، تٟٛیٝ ٔىا٘یىی سا تٛضیح دٞذ.2

 ٞای الصْ خٟت پیـٍیشی اص ا٘تـاس ػفٛ٘ت دس تیٕاسیٟای تٙفؼی سا روش وٙذ.   . آٔٛصؽ3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

. چٍٍٛ٘ی ا٘داْ یه ػاوـٗ ایٕٗ ٚ تذٖٚ ػاسضٝ ساؿشح دٞیذ؟0  

. ٔٛاسد تٝ واس ٌیشی تٙفغ دیافشإٌاتیه ٚ فیضیٛتشاپی لفؼٝ ػیٙٝ سا ٘اْ تثشیذ ٚ ٘حٜٛ ا٘داْ آٖ سا ؿشح دٞیذ؟1  

.ػٛاسم اوؼیظٖ تشاپی سا تیاٖ ٕ٘ٛدٜ ٚ سٚؽ پیـٍیشی اص آٖ سا تٛضیح دٞیذ؟2  

. ا٘ٛاع ساٜ ٞای ٞٛایی ٔلٙٛػی سا ٘اْ تشدٜ ٚ ٔٛاسد تٝ واسٌیشی آٟ٘ا سا روش وٙذ؟3  
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04 

ٚ ٚایت تشد  ٔاطیه  روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ 

حضٛس غیاب    

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 
 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ؾ ٚ پاػخپشػ ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

فؼاَ ٌٛؽ دادٖ  پشػؾ ٚ پاػخ  1 ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس ٔثتال تٝ اختالالت تٙفؼی 

)ٞش٘فش یه تـخیق غیش ٔـتشن 

) 

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

شتثظ ػایت ٞای ٔ  

معرفی مىابع بیطتر  – 6  

 

 



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

مٝ دلی 074مدت تدریس:– 11 903 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 اختالالت ػیؼتٓ ٌٛاسؿیعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت اص وٛدن ٔثتال تٝ اختالالت ػیؼتٓ ٌٛاسؿی َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

  . ػاعفی6

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

 .دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0

 پاتِٛٛطی، تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ ٞیشؿیپشًٚ٘ سا ؿشح دٞذ. . 1

 سا ؿشح دٞذ. وغ ٔؼذٜ تٝ ٔشیسیفال. پاتِٛٛطی، تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ 2

 سا ؿشح دٞذ. دس ٞٓ سفتٍی سٚدٜ. پاتِٛٛطی، تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ 3

 سا ؿشح دٞذ. تٍٙی ٞیپشتشٚفیه پیّٛس. پاتِٛٛطی، تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی اص وٛدن ٔثتال تٝ 4

 سا ؿشح دٞذ. تیٕاسی ػّیاناص وٛدن ٔثتال تٝ  . پاتِٛٛطی، تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأات پشػتاسی5

 . تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   6

رفتارَای يريدی :-15  

 . آ٘اتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی دػتٍاٜ ٌٛاسؽ سا تٝ اختلاس تٛضیح دٞذ. 0

 تٛضیح دٞذ.  . فشایٙذٞای ٔىا٘یىی ٚ ؿیٕیایی ٔشتٛط تٝ ٞضٓ ٚ خزب ٔٛاد غزایی سا1

 . ٔشالثتٟای ٔشتٛط تٝ آٔادٜ ػاصی، آٔٛصؽ ٚ پیٍیشی تیٕاساٖ سا دس سٚؿٟای تـخیق خاف ٔؼذٜ ٚ سٚدٜ تٛضیح دٞذ. 2

 . اص فشایٙذ پشػتاسی تٝ ػٙٛاٖ چٟاسچٛب ٔشالثت اص وٛدن ٔثتال تٝ اختالالت دػتٍاٜ ٌٛاسؽ اػتفادٜ وٙذ. 3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

تغزیٝ ای دس تیٕاساٖ ٔثتال تٝ اختالالت دػتٍاٜ ٌٛاسؽ سا ٘اْ تثشیذ؟ . سٚؽ ٞای ٔختّف0  

. عشیك كحیح خایٍزاسی ػٛ٘ذ ٔؼذٜ ٚ ٔشالثتٟای آٖ سا تٛكیح دٞیذ؟1  

. ٔشالثت پشػتاسی اص تیٕاساٖ داسای وّٛػتٛٔی سا ؿشح دٞیذ؟2  

اختالالت اػیذ ٚ تاص سا دس اثش ػٛء خزب ٔٛاد غزایی ٚ ٔایؼات سا تٝ اختلاس تیاٖ وٙیذ؟. ٔشالثت ٔٛثش اص تیٕاساٖ دچاس ػذْ تؼادَ اِىتشِٚیتی، واٞؾ حدٓ ٔایؼات ٚ 3  

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

حضٛس غیاب    

آصٔایی خٛد   

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

زضیابی تکًیىی ار -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

 ٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص

تیٕاس دچاس اختالالت 

ٌٛاسؿی)ٞش٘فش یه تـخیق غیش 

 ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیضتٍر -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 904 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 اختالالت ٔادسصادی لّةعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت س اص وٛدن ٔثتال تٝ اختالالت ٔادسصادی لّة ف کلیَد 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

فٟٕیذٖ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

. ػاعفی 6  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

س فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ..د0  

. آ٘اتٛٔی ٚ فیضیِٛٛطی لّة دس عی دٚساٖ خٙیٙی سا ؿشح دٞذ. 1  

ػشٚلی  تؼذ اص تِٛذ ٘ٛصاد سا تا دٚسٜ خٙیٙی ٔمایؼٝ وٙذ.  -. تغییشات تٝ ٚخٛد آٔذٜ دس ػیؼتٓ لّثی2  

ات پشػتاسی ٔشتٛط تٝ آٖ سا ؿشح دٞذ.پاتِٛٛطی، تشسػی، دسٔاٖ ٚ الذأ.ا٘ٛاع تیٕاسیٟای ٔادسصادی لّثی،  3  

. پاتٛفیضیِٛٛطی، تظاٞشات تاِیٙی، ٔشالثت ٚ دسٔاٖ تیٕاساٖ ٔثتال تٝ ٘اسػایی احتما٘ی لّة سا تٛضیح دٞذ. 4   

. پاتٛفیضیِٛٛطی، تظاٞشات تاِیٙی، ٔشالثت ٚ دسٔاٖ تیٕاساٖ ٔثتال تٝ ػٙذسْ واٚاصاوی سا تٛضیح دٞذ.5  

ػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   .تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پا6  

رفتارَای يريدی :-15  

 . فیضیِٛٛطی لّة سا تا تٛخٝ تٝ آ٘اتٛٔی ٚ دػتٍاٜ ٞذایتی لّة ؿشح دٞذ. 0

 . تاسیخچٝ ػالٔتی ٚ تشسػی فیضیىی تیٕاس ٔثتال تٝ تیٕاسی لّثی سا تٛضیح دٞذ. 1

 ػی تـخیق ػّٕىشد لّة سا ٘اْ تثشد.. آصٟٔٛ٘ای تـخیق ػّٕىشد لّة ٔٛسد اػتفادٜ دس تشس2

 . ػٛأُ آ٘اتٛٔیه ٚ فیضیِٛٛطیه ٔٛثش تش خشیاٖ خٖٛ ٔحیغی ٚ اوؼیظ٘اػیٖٛ تافتی سا تیاٖ وٙذ. 3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

.  ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞای ػیا٘ٛص ٚ ٞیپٛوؼی تافتی سا ٘اْ تثشیذ؟0  

٘ٛتیه ؿذٜ اػت سا تٛضیح دٞیذ؟. الذأات پشػتاسی الصْ دس وٛدوی وٝ دچاس حٕالت ػیا1  

. ٘حٜٛ ٔا٘یتٛسیًٙ تیٕاس ٔثتال تٝ اختالالت ٔادسصادی لّة سا تیاٖ وٙیذ؟2  

. ٘حٜٛ تشسػی ٌاصٞای خٖٛ ؿشیا٘ی سا دس تیٕاسیٟای ػیا٘ٛتیه لّة تحث وٙیذ؟3  

 

دریسمراحل ت فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان  

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

 حضٛس غیاب 

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

یس درس جدیدتدر -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس دچاس اختالالت لّثی )ٞش٘فش 

 یه تـخیق غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

فاسػی  ٔؼشفی وتاب ٚ اٍّ٘یؼی ٚ

 ٚ ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92تعداد ياحد -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 905 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 اختالالت خٛ٘یعىًان درس حاضر -00  

9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت اص وٛدن ٔثتال تٝ اختاالالت خٛ٘ی َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 5  

واستشد -ی.ؿٙاخت6  

. ػاعفی 7  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

.دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ0  

. تاسیخچٝ ػالٔتی ٚ ٘حٜٛ ٔؼایٙات فیضیىی تیٕاساٖ ٔثتال تٝ اختالَ ػیؼتٓ خٛ٘ؼاص سا تیاٖ وٙذ. 1  

ـخیلی ٚ دسٔا٘ی إٓ٘ی فمش آٞٗ سا تحث وٙذ. . ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞا ٚ اتیِٛٛطی ٚسٚؽ ٞای ت2  

. ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞا ٚ اتیِٛٛطی ٚسٚؽ ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی تاالػٕی سا ؿشح دٞذ.3  

. ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞا ٚ اتیِٛٛطی ٚسٚؽ ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی ٕٞٛفیّی سا ؿشح دٞذ.4  

ا ؿشح دٞذ.. ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞا ٚ اتیِٛٛطی ٚسٚؽ ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی ِٛػٕی س5  

آٔٛصؿی تش اػاع فشایٙذ پشػتاسی تشای ٔثتالیاٖ تٝ اختالالت خٛ٘ی تذٚیٗ وٙذ. -. تش٘أٝ ٔشالثتی6  

.تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   7  

رفتارَای يريدی :-15  

 . ػّٕىشد ا٘ٛاع ػَّٛ ٞای خٛ٘ی سا تٛضیح دٞذ. 0

 ختّف تذٖ دس اختالالت خٛ٘ی سا ٔٛسد تحث لشاس دٞذ. . دسٌیشی ػیؼتٓ ٞای 1ٔ

 . ٘ىات ٔٛسد تٛخٝ دس ٌشفتٗ ؿشح حاَ ٚ ٔؼایٙٝ تیٕاساٖ ٔثتال تٝ اختالالت خٛ٘شیضی دٞٙذٜ سا ؿشح دٞذ. 2

 . سٚؽ ٞای داسٚیی ٔٛسد اػتفادٜ دس اختالالت ػیؼتٓ خٛ٘ؼاص سا ٔٛسد تحث لشاس دٞذ. 3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

ت پشػتاسی الصْ دس تشا٘ؼفٛصیٖٛ خٖٛ سا ؿشح دٞیذ؟ . ٘ىا0  

. فشاٚسدٜ ٞای خٛ٘ی سا ٘اْ تشدٜ ٚ خلٛكیات آٟ٘ا سا ؿشح دٞیذ؟ 1  

. تش٘أٝ ٔشالثتی ٚ آٔٛصؿی دس تیٕاسا٘ی وٝ پیٛ٘ذ ٔغض اػتخٛاٖ دسیافت وشدٜ ا٘ذ سا تٛضیح دٞیذ؟2  

ی ٞؼتٙذ سا تٛضیح دٞیذ؟. تش٘أٝ ٔشالثتی ٚ آٔٛصؿی دس تیٕاسا٘ی وٝ تحت ؿیٕی دسٔا3٘  

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

 روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  پشػؾ ٚ پاػخ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد 

حضٛس غیاب    

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

پیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ وأ 

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پاػخ تٝ  پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

پیٍیشی ٌٛؽ دادٖ فؼاَ   پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

ٔغاِؼٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،   ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس دچاس اختالالت     خٛ٘ی 

)ٞش٘فش یه تـخیق غیش ٔـتشن 

) 

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

معرفی مىابع بیطتر  – 6  



 طرح درس روزانه
 

9 پشػتاسیرضتٍ -4 9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسپیطىیاز -3  9 پشػتاسی وٛدن تیٕاسوام درس-1     92حدتعداد يا -2   

پٛستیٕٛس9 مدرس -8 934 تعداد داوطجً-7  9 اَٚویمسال -6  واسؿٙاػی  مقطع: -5   

دلیمٝ  074مدت تدریس:– 11 906 ضمارٌ جلسٍ -9   

9 اختالالت ػیؼتٓ ػلثیعىًان درس حاضر -00  

الت ػیؼتٓ ػلثی9 آؿٙایی دا٘ـدٛیاٖ تا ٔشالثت اص وٛدن ٔثتال تٝ اختال َدف کلی 01  

حیطٍ یادگیری:-14  

.ػاعفی 0  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی1  

دا٘ؾ-.ؿٙاختی 2  

دا٘ؾ-..ؿٙاختی3  

دا٘ؾ-. ؿٙاختی4  

. ػاعفی  5  

9دا٘ـدٛ پغ اص ٌزسا٘ذٖ ایٗ دسع لادس خٛاٞذ تٛد اَداف رفتاری -13  

.دس فشایٙذ یاد دٞی ٚ یاد ٌیشی ؿشوت ٕ٘ایذ.0  

ا اختالالت ػیؼتٓ ػلثی تش اػاع ٔحُ دسٌیشی تٛكیف ٕ٘ایذ. . چٍٍٛ٘ی تشسػی ٚ ٔؼایٙات تیٕاساٖ ت1  

. ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞا ٚ اتیِٛٛطی ٚسٚؽ ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی تیٕاساٖ ٔثتال تٝ كشع سا تحث وٙذ.2  

. ػالئٓ ٚ ٘ـا٘ٝ ٞا ٚ اتیِٛٛطی ٚسٚؽ ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی تیٕاساٖ ٔثتال تٝ تـٙح ٘اؿی اص تة سا تحث وٙذ.3  

٘ـا٘ٝ ٞا ٚ اتیِٛٛطی ٚسٚؽ ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی تیٕاساٖ ٔثتال تٝ فّح ٔغضی سا تحث وٙذ.. ػالئٓ ٚ 4  

.تٝ ػٛاالت تا اؿتیاق پاػخ ٌفتٝ ٚ داٚعّثا٘ٝ دس تحث ٞا ؿشوت وٙذ.   5  

رفتارَای يريدی :-15  

 . آ٘اتٛٔی ٚ فیشیِٛٛطی ػیؼتٓ ػلثی ٔشوضی ٚ ٔحیغی سا تٝ اختلاس تیاٖ وٙذ. 0

 ٔشالثتی ٔشتٛط تٝ تیٕاساٖ ٔثتال تٝ اختالالت ػیؼتٓ ػلثی سا  ؿشح دٞذ.  . ٔـىالت خٛد1

 ا تٛضیح دٞذ. . تذاتیش پشػتاسی ٚ ٔشالثتی ٔٙاػة سا تش اػاع اٞذاف وٛتاٜ ٔذت ٚ تّٙذ ٔذت تشای سفغ ٔـىالت تیٕاساٖ ٔثتال تٝ اختالالت ػیؼتٓ ػلثی س2

 لثی ِیؼت وشدٜ ٚ ػٛاسم ٞش وذاْ سا ؿشح دٞذ. . سٚؽ ٞای تـخیلی ٔٙاػة سا تش اػاع ٘ٛع اختالَ ػ3

سًاالت سىجص آغازیه  -05  

 ٚ آٔادٌیٟای لثُ ٚ تؼذ اص آٖ سا تیاٖ وٙیذ؟ LP.  ٘حٜٛ ا٘داْ 0

 . ػیؼتٓ ٞای حٕایتی دس دػتشع تشای وٛدن ٚ ٚاِذیٗ داسای وٛدن ٔثتال تٝ اختالالت ػلثی سا ِیؼت وٙیذ؟1

 پیـٍیشی اص تشٚص تـٙح ٘اؿی اص تة ٚ اختالالت ػیؼتٓ ػلثی سا ؿشح دٞیذ؟. آٔٛصؽ ٞای الصْ تٝ ٚاِذیٗ خٟت 2

 . تاصتٛا٘ی دس تیٕاساٖ ٔثتال تٝ اختالالت ػیؼتٓ ػلثی سا تٛضیح دٞیذ؟3

 

 مراحل تدریس فعالیت َای استاد  فعالیت َای داوطجً  ريش تدریس يسایل کمک آمًزضی  زمان

دلیمٝ 4  

 

04 

شػؾ ٚ پاػخپ ٔاطیه ٚ ٚایت تشد   روش ٘اْ خذا  حضٛس ٔشتة  

 حضٛس غیاب 

 خٛد آصٔایی 

معرفی درس جدید ي  -1

 ایجاد اوگیسٌ

دلیمٝ 014  

 

 

وأپیٛتش ٚیذیٛ پشٚطوتٛس ٔاطیه ٚ  

 ٚایت تشد

 اػالیذ 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی 

تدریس درس جدید -2 اسائٝ ٔغاِة   

04  

" 
دٖ فؼاَ  پاػخ تٝ ٌٛؽ دا پشػؾ ٚ پاػخ

 ػٛاالت

ارزضیابی تکًیىی  -3 پشػؾ تٝ كٛست تلادفی   

04  

" 
 

ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پیٍیشی  پشػؾ ٚ پاػخ ػخٙشا٘ی

 فؼاِیت یادٌیشی

پاػخ دٞی تٝ  ػٛاالت دا٘ـدٛیاٖ 

ٚ سفغ اتٟأات ٚ خٕغ تٙذی 

 ٔغاِة

جمع بىدی ي وتیجٍ  -4

 گیری

اِة ٌفتٝ ؿذٜ اص ٔٙاتغ،  ٔغاِؼٝ ٔغ ٌٛؽ دادٖ فؼاَ  پشػؾ ٚ پاػخ  1

٘ٛؿتٗ یه فشایٙذ پشػتاسی اص 

تیٕاس دچاس اختالت ػلثی )ٞش٘فش 

 یه تـخیق غیش ٔـتشن (

تعییه تکلیف برای  -5

 جلسٍ بعد 

یادداؿت ٔٙاتغ پشػتاسی  پشػؾ ٚ پاػخ ٚیذیٛ پشٚطوتٛس 4

 وٛدن تیٕاس

ٔؼشفی وتاب اٍّ٘یؼی ٚ فاسػی ٚ 

 ػایت ٞای ٔشتثظ 

بیطتر معرفی مىابع  – 6  

 

 


