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ؽوارُ

تاریخ

جلغِ

جلغِ

1

اّذاف هیاًی (رئَط هطالة)

مقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی

اّذاف ٍیضُ (تز اعاط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی
 :ؽٌاختی ،عاطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍػ یاددّی



یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل

سهاى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تا حزفِ پزعتاری آؽٌا ؽَد

ٍایت تزد-

آؽٌایی داًؾجَ تا

اّذاف ایي حزفِ ار تذاًذ.

عکظ-

تاریخچِ پزعتاری،

ًیاسّای اعاعی اًغاى را تیاى کٌذ

تعزیف حزفِ پزعتاری

در قالة هثالْای هتعذد

اّذاف پزعتاری
ًیاسّای اعاعی اًغاى

سخنرانی،
مببحثهبی-
پرسص و پبسخ

محل برگساری:
دانشکده پسشکی

مدرس:
لیال رادرزم

تکالیف داًؾجَ

اعالیذ -تغتِ
تِ هَضَع

200

اعتفادُ اس
گَؽی –

تزم%75

2

هفَْم عالهت ٍ تیواری را تذاًذ

فزآیٌذ پزعتاری
اصَل پیؾگیزی ٍ کٌتزل

اصَل پیؾگیزی ٍ کٌتزل عفًَت را

عفًَت

تیاى کٌذ.

تزم%25
اهتحاى پایاى

تزهَهتز ٍ ...
هفاّین فَق را تعزیف کٌذ

ٍدرصذ آى

اهتحاى هیاى

فؾارعٌج –
هفَْم عالهت ٍ تیواری،

ًحَُارسؽیاتی

200

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع
آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط دانطجویبن) برگسار گردد.

تا عالین حیاتی ٍ تعاریف ٍ
فیشیَلَؤی آى آؽٌا ؽَد.
3

کٌتزل عالین حیاتی

اتشارّای اًذاسُ گیزی عالین

200

حیاتی ٍ رٍػ ّای اًذاسُ گیزی را
تؾٌاعذ
اتشارّای اًذاسُ گیزی عالین
حیاتی ٍ رٍػ ّای اًذاسُ گیزی را
تؾٌاعذ

4

کٌتزل عالین

عالین حیاتی غیزطثیعی را تؾخیص

حیاتی(اداهِ)

دّذ ٍ راّْای تصصحیح آى را

هفَْم تغذیِ ٍ ًیاسّای

تیاى کٌذ

تغذیِ ای

هفَْم تغذیِ ٍ ًیاسّای تغذیِ ای را

200

تذاًذ.
تا رٍؽْای هختلف تغذیِ ٍ
کارتزدّای ّز یک آؽٌا ؽَد.
تا رٍػ ّای دادى دارٍّای
خَراکی آؽٌا ؽَد.
5

دادى دارٍ ٍ هحاعثات

تا اًَاع رٍػ ّای دادى دارٍّای

دارٍیی

هَضعی آؽٌا ؽَد.

200

هزاقثت ّای پزعتاری در ایي سهیٌِ
ّا را تیاى کٌذ.
6

دادى دارٍ ٍ هحاعثات

تا اًَاع رٍػ ّای دادى دارٍّای

دارٍیی(اداهِ)

تشریقی آؽٌا ؽَد.

200
1

ًحَُ هحاعثِ دارٍّای تشریقی را
یاد تگیزد ٍ تذرعتی دٍس دارٍ را
هحاعثِ کٌذ.
هفَْم حزکت ٍ تی حزکتی ٍ

7

هفَْم حزکت ٍ تی

عَارض هزتَط تِ آى را تذاًذ.

حزکتی ٍ عَارض

تا اًَاع پَسیؾي ّا ٍ تغییز پَسیؾي

هزتَط تِ آى

ّا آؽٌا ؽَد

اهتحا ى هیاى تزم

ًحَُ تزخَرد تا تیوار تی حزکت ٍ

200

پزعتاری اس اٍ را تذاًذ.
رًٍذ تْثَد سخن ٍ هزاقثت اس سخن
را تیاى کٌذ
8

رًٍذ تْثَد سخن ٍ

اّذاف پاًغواى ٍ تاًذاص را تیاى

هزاقثت اس سخن

کٌذ.

200

تا اًَاع رٍػ ّای پاًغواى سخن
آؽٌا ؽَد.
تا هفَْم خَاب ٍ اعتزاحت ٍ عیکل
خَاب ٍ تیذاری آؽٌا ؽَد.

9

هفَْم خَاب ٍ

هؾکالت رایج خَاب در تیواراى را

اعتزاحت

تؾٌاعذ.

هفَْم ًیاسّای

هزاقثت پزعتاری اس تیواری کِ

تْذاؽتی

هؾکل خَاب را دارد تیاى کٌذ.

هفَْم اکغیضى رعاًی

تا هفَْم ًیاسّای تْذاؽتی تیوار
آؽٌا ؽَد.
رٍػ ّای تزقزاری تْذاؽت هٌغة

200

پَعت-هًَ-اخي -دّاى ٍ دًذاى
ٍ  ...را تیاى کٌذ
حوام دادى در تخت را تاسگَ کٌذ.
تا هفَْم اکغیضى رعاًی آؽٌا ؽَد
رٍػ ّای هختلف اکغیضى رعاًی
ٍ کارتزدّای ّز یک را تذاًذ
عَارض اکغیضى درهاًی ٍ هشایا ٍ
هعایة ّز یک اس رٍػ ّا را تذاًذ.
هؾکالت رایج عیغتن ادراری را تذاًذ.
10

نيازهاي مربوط به دفع ادرار

هزاقثت ّای تْذاؽتی عیغتن ادراری را
تیاى کٌذ

200

ًحَُ عًَذاص ادراری را ؽزح دّذ.
ًحَُ ًوًَِ گیزی اس ادرار را تیاى کٌذ.
هؾکالت رایج عیغتن گَارؽی را تذاًذ.
هزاقثت ّای تْذاؽتی عیغتن گَارؽی
را تیاى کٌذ
ًحَُ اًوا دادى ٍ اًَاع آى را تا
هفَْم درد
11

ًیاسّای هزتَط تِ دفع
هذفَع

کارتزدّای ّز یک تیاى کٌذ.
ًحَُ ًوًَِ گیزی اس هذفَع را تیاى
کٌذ.
تا هفَْم درد آؽٌا ؽَد
رٍؽْای تزرعی درد در تیوار را ؽزح
دّذ
رٍػ ّای کاّؼ درد در تیوار را تیاى
کٌذ

200

هزاقثتْای قثل ٍ تعذ اس عول جزاحی را
تذاًذ.
12

هزاقثتْای قثل ٍ تعذ اس عول

رٍػ ّای هختلف گشارػ ًَیغی را

جزاحی

تذاًذ

گشارػ ًَیغی

اصَل صحیح گشارػ ًَیغی را تذاًذ
تتَاًذ یک گشارػ کاهل اًؾایی تزای
یک هَرد فزضی تٌَیغذ

200

