هؼاًٍت آهَسؽی  -هزکش هطالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽاّزٍد
ًیوغال تحقیلی ……………………………

فزم طزح درط

نام درس  :پشعتاسی کْدکاى ( 1کْدک عالن)

هیسان واحد:

 2واحد /141028/پیص:بهداضت هادر و نوزاد

رضته تحصیلی:
پرستاری

هقطع تحصیلی دانطجویان:
کارضناسی

هحل برگساری:
دانطکده پسضکی

هدرس :نعین آبادی

هدف کلی درس :آهْصػ اصْل سؽذ ّ تکاهل ّ هؾکالت سایج تِذاؽتی دس گشٍّ ُای عٌی هختلف.
هنابع اصلی

درس :پرستاری کودکان ویلی ونگ -پرستاری کودکان هارلو -اصول رضد و تکاهل نلسون -

ؽوارُ

تاریخ

خلغِ

خلغِ

1

2

3

اّذاف هیاًی (رئَط هطالة)

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

دس پایاى ایي دّسٍ آهْصؽی داًؾجْ
تایذ تتْاًذ:
کلیات سؽذ تکاهل اص جولَ
تؼاسیف ،تفاّت ُا ،اصْل ّ کلیات سؽذ تکاهل اص جولَ تؼاسیف،
تفاّت ُا ،اصْل ّ قْاًیي سا تیاى کٌذ
قْاًیي
 -1اتؼاد هختلف سؽذ اص جولَ دّس
عش ،قذ ّ ّصى سا تا فشهْل هذاعثَ
کٌذ.
اتضاسُا ّ فشهْلِای تشسعی ً -2وْداس سؽذ کْدک سا تشعین کٌذ.
سؽذ ّ تکاهل
 -3تا اعتفادٍ اص اتضاسُای تشسعی
تکاهلّ ،ضؼیت تکاهل یک کْدک
فشضی سا تشسعی کٌذ ّ تا
اعتاًذاسدُای هْجْد هقایغَ کٌذ.
اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
اص جولَ تکاهل سّاًی –
جٌغی – اجتواػی – اخالقی

دس هْسد اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس گشٍّ ُای عٌی هختلف تطْس
کاهل تْضیخ دُذ.



رٍػ یاددّی
یادگیزی

سخنرانی،
مببحثهای-
پرسص و پبسخ

هَاد ٍ ٍعایل

تاریخ خلغِ

آهَسؽی

ٍسهاى

تکالیف داًؾدَ

ًحَُارسؽیاتی
ٍدرفذ آى

ّز خلغِ تزای

پزعؼ ٍ پاعخ در

پزعؼ ٍ پاعخ

کالط%5

ٍایت تزد-

100

آهادُ تاؽذ

اهتحاى هیاى

ػکظ -اعالیذ

93/7/1

در تحث ّای

تزم%25

کالعی ؽزکت

اهتحاى پایاى

کٌذ

تزم%70

100
93/7/8

100
93/7/22

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – 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) مرحلهای 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.

– ؽٌاختی ّ ػْاهل هْثش تش
آًِا

4

اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
اص جولَ تکاهل سّاًی –
جٌغی – اجتواػی – اخالقی
– ؽٌاختی ّ ػْاهل هْثش تش
آًِا

5

اًْاع تاصیِا دس گشُِّای
هختلف عٌی ّ ًقؼ آًِا تش
سؽذ ّ تکاهل
هؾخصات اعثاب تاصی ُای
اعتاًذاسد

6

استقاء عالهت کْدک دس
اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس دّساى ؽیشخْاسگی
ًکات آهْصػ تَ ّالذیي

7

استقاء عالهت کْدک دس
اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس دّساى ؽیشخْاسگی
ًکات آهْصػ تَ ّالذیي

8

هؾکالت سایج تِذاؽتی دس
دّساى ؽیشخْاسگی

دس هْسد اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس گشٍّ ُای عٌی هختلف تطْس
کاهل تْضیخ دُذ.

دس هْسد اًْاع تاصیِا ّ ًقؼ آًِا تش
استقاء عالهت کْدک تطْس کاهال
دقیق دس گشٍّ ُای هختلف عٌی
تْضیخ دُذ.
 -1اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل دس
دّساى ؽیشخْاسگی سا تذاًذ.
 -2کلیَ ًکات آهْصػ تَ ّالذیي دس
خصْؿ ًذٍْ تشخْسد تا کْدک ّ
تطاتق تا اّ دس هْسد هغائل هشتْط تَ
سؽذ ّ تکاهل سا تذاًذ.
 -1کلیَ ًکات آهْصػ تَ ّالذیي دس
خصْؿ ًذٍْ تشخْسد تا کْدک ّ
تطاتق تا اّ دس هْسد هغائل هشتْط تَ
سؽذ ّ تکاهل سا تطْس صذیخ ؽشح
دُذ.
 -2اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل دس
دّساى ؽیشخْاسگی سا تیاى
کٌذ.
کلیَ هؾکالت تِذاؽتی سایج ایي
دّساى سا تؾٌاعذ.

100
93/7/29

100
93/8/6

100
93/8/20

100
93/8/27

100
93/9/4

100

9

اهتذاى هیاى تشم

10

استقاء عالهت کْدک دس
اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس دّساى ًْپایی
ًکات آهْصػ تَ ّالذیي

11

استقاء عالهت کْدک دس
اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس دّساى خشدعالی
ًکات آهْصػ تَ ّالذیي

12

هؾکالت سایج تِذاؽتی دس
دّساى ًْپایی ّ خشدعالی

کلیَ هؾکالت تِذاؽتی سایج ایي
دّساى سا تْضیخ دُذ.

13

هؾکالت سایج تِذاؽتی دس
دّساى ًْپایی ّ خشدعالی

14

استقاء عالهت کْدک دس
اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس دّساى هذسعَ
ًکات آهْصػ تَ ّالذیي

کلیَ هؾکالت تِذاؽتی سایج ایي
دّساى سا تْضیخ دُذ.
 .1کلیَ ًکات آهْصػ تَ ّالذیي دس
خصْؿ ًذٍْ تشخْسد تا کْدک ّ
تطاتق تا اّ دس هْسد هغائل هشتْط تَ
سؽذ ّ تکاهل سا تطْس صذیخ ؽشح
دُذ.
 .2اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل دس
دّساى ؽیشخْاسگی سا تیاى کٌذ.

15

هؾکالت سایج تِذاؽتی دس

کلیَ هؾکالت تِذاؽتی سایج ایي

93/9/11

 .1کلیَ ًکات آهْصػ تَ ّالذیي دس
خصْؿ ًذٍْ تشخْسد تا کْدک ّ
تطاتق تا اّ دس هْسد هغائل هشتْط تَ
سؽذ ّ تکاهل سا تطْس صذیخ ؽشح
دُذ.
 .2اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل دس
دّساى ؽیشخْاسگی سا تیاى کٌذ.
 .1کلیَ ًکات آهْصػ تَ ّالذیي دس
خصْؿ ًذٍْ تشخْسد تا کْدک ّ
تطاتق تا اّ دس هْسد هغائل هشتْط تَ
سؽذ ّ تکاهل سا تطْس صذیخ ؽشح
دُذ.
.2اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل دس
دّساى ؽیشخْاسگی سا تیاى کٌذ.

100
93/9/13
خثزاًی

100
93/9/18

100
93/9/20
خثزاًی
100
93/9/25

100
93/9/27
خثزاًی

100

دّساى هذسعَ

دّساى سا تْضیخ دُذ.

93/10/4
خثزاًی

16

استقاء عالهت کْدک دس
اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل
دس دّساى ًْجْاًی
ًکات آهْصػ تَ ّالذیي
هؾکالت سایج تِذاؽتی دس
دّساى ًْجْاًی

 .1کلیَ ًکات آهْصػ تَ ّالذیي دس
خصْؿ ًذٍْ تشخْسد تا کْدک ّ
تطاتق تا اّ دس هْسد هغائل هشتْط تَ
سؽذ ّ تکاهل سا تطْس صذیخ ؽشح
دُذ.
 .2اتؼاد هختلف سؽذ ّ تکاهل دس
دّساى ؽیشخْاسگی سا تیاى کٌذ.
 .3کلیَ هؾکالت تِذاؽتی سایج ایي
دّساى سا تْضیخ دُذ.

100
93/10/9

هؼاًٍت آهَسؽی  -هزکش هطالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽاّزٍد
ًیوغال تحقیلی ……………………………

فزم طزح درط
نام درس :فشآیٌذ یادگیشی ّاصْل رضته تحصیلی:پرستاری

هقطع تحصیلی دانطجویان :کارضناسی

هدرس:
رادرزم

هحل برگساری:
دانطکده پسضکی

آهْصػ تَ هذدجْ
هدف کلی درس :کغة آگاُی دس خصْؿ سّػ ُای هختلف یادگیشی ّ آهْصػ ّ کاستشد آًِا
هنابع اصلی درس :فشآیٌذ یادگیشی ّاصْل آهْصػ تَ هذدجْ دکتش هذثْتَ صفْی -فشآیٌذ یادگیشی ّاصْل آهْصػ تَ هذدجْ دکتش اعذی ًْقاتی -چگًَْ طشح دسط تٌْیغین
دکتش صاتشیاى
ؽوارُ

تاریخ

خلغِ

خلغِ

1

2

اّذاف هیاًی (رئَط هطالة)

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

دس پایاى ایي دّسٍ آهْصؽی داًؾجْ
تؼشیف آهْصػ -اصْل
تایذ تتْاًذ:
آهْصػ – فشآًذ یادگیشی ّ
 .1فشایٌذ یادگیشی ّ کلیَ ًکات آى سا
ًظشیَ ُای آى -تفاّت
تذسعتی تیاى کٌذ.
آهْصػ ّ یادگیشی
 .2فشایٌذ آهْصػ ّ کلیَ ًکات آى سا
تذسعتی تیاى کٌذ.
طشادی هٌظن آهْصؽی

 .1یک طشح دسط آهْصؽی سا دس



رٍػ یاددّی
یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل

سهاى خلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

ٍایت تزد

سخنرانی،
مببحثهای

ٍیذئَ

100

پزٍصکتَر

93/7/7

تکالیف داًؾدَ

سخنرانی،

ٍدرفذ آى

 .1تْیِ طزح
درط

اهتحاى پایاى تزم
%40

فیلن ػکظ
100

ًحَُارسؽیاتی

 .2تْیِ پوفلت

ًگارػ طزح

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – 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) مرحلهای 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.

هْسد یک هْضْع فشضی(آهْصػ
تَ یک تیواس فشضی یا گشُّی اص
تیواساى) تذّى اؽتثاٍ تٌْیغذ.

3

اًْاع سّػ ُای تذسیظ ّ
هذذّدیت ُا ّ هضایای ُش
یک اص آًِا

مببحثهای

درط%20

93/7/14

 .1در هَرد اًَاع رٍػ ّای تذریظ آگاّی
پیذا کٌذ.
 .2تتَاًذ اس رٍػ ّای تذریظ هٌاعة
تخَتی در ارائِ کالعی خَد تْزُ تگیزد.

سخنرانی،
مببحثهای

100

 .3ارائِ کار

93/7/23

آهَسػ تِ

خثزاًی

تیوار در کالط

ارائِ کار
کالعی%25

 .3هحذٍدیت ّا ٍ هشایای رٍػ ّای هختلف
تذریظ را تیاى کٌذ.

4

5

6

 .اًْاع ّعایل ّ سعاًَ ُای
کوک آهْصؽی ّ ًذٍْ
اعتفادٍ ّ کاستشد ُش یک ّ
هضایا ّ هؼایة ُش کذام

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط
درط

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط
درط

 .1اًَاع ٍعایل کوک آهَسؽی را تؾٌاعذ.
 .2اس ٍعایل آهَسؽی در کالط درط
تذرعتی اعتفادُ کٌذ.

سخنرانی،
مببحثهای

93/7/28

پوفلت آهَسػ تِ

100

تیوار%15

 .3هشایا ٍ هؼایة ایي ٍعایل را تیاى کٌذ.

 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل
کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ
دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی
یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.
 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل
کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ
دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

100
93/8/5

خثزاًی
100
93/8/14

یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.

7

8

9

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط

 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل
کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ
دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی
یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط

 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل
کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ
دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی
یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.

درط

درط

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط
درط

 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل
کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

100
93/8/19

100
93/7/26

100
93/9/3

دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی
یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.

10

11

12

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط

 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل
کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ
دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی
یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط

 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل
کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ
دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی
یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.

درط

درط

ارائِ کار داًؾدَیی در کالط
درط

 .1دس هْسد یک هْضْع
خاؿ(تیواس فشضی) تا اعتفادٍ اص
سّػ ُای تذسیظ هٌاعة ّ ّ ّعایل

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –

100
93/9/10

100
93/7/17

100
93/7/24

کوک آهْصؽی تخْتی ّ کاهال هغلظ
دس دضْس داًؾجْیاى کالط ّ هشتی
یک کاس آهْصػ تَ تیواسسا تخْتی
اجشا کٌذ.
 .2یک تشّؽْس یا پوفلت یا پْعتش یا
کتاتچَ آهْصػ تَ تیواس سا تا اصْل
صذیخ تِیَ ّ تَ هشتی تذْیل دُذ.

پرسص و پبسخ

هؼاًٍت آهَسؽی  -هزکش هطالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽاّزٍد
ًیوغال تحقیلی ……………………………

فزم طزح درط
نام درس :اصْل ّ هِاستِای رضته تحصیلی:پرستاری

هقطع تحصیلی دانطجویان :کارضناسی

هحل برگساری:
دانطکده پسضکی

پشعتاسی پشعتاسی

هدرس:
رادرزم

هدف کلی درس :آهوزش کلیه اصْل ّ هِاستِای پشعتاسی
هنابع اصلی درس :اصْل ّ هِاستِای پشعتاسی پشعتاسی تایلْس  -اصْل ّ هِاستِای پشعتاسی پشعتاسی دّگاط -اصْل ّ هِاستِای پشعتاسی پشعتاسی پْتش ّ پشی -اصْل
ّ هِاستِای پشعتاسی پشعتاسی هٌیشٍ ًْتِاس -هِاستِای پشعتای تالیٌی هلیذَ عادات هْعْی
ؽوارُ

تاریخ

خلغِ

خلغِ

1

اّذاف هیاًی (رئَط هطالة)

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

 -1تا حزفِ پزعتاری آؽٌا ؽَد



هَاد ٍ ٍعایل

سهاى خلغِ

رٍػ یاددّی
یادگیزی

آهَسؽی

(دقیقِ)

سخنرانی،
مببحثهای-

ٍایت تزد-

200

تکالیف داًؾدَ

ًحَُارسؽیاتی
ٍدرفذ آى

اهتحاى هیاى

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – 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) مرحلهای 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.

آشواي ي دآهشجٍ با تاريخچي
پرستاري،
تعريف خرفي پرستاري
آًدآف پرستاری
هيازًاي آساسي آهسان

 -2اّذاف ایي حزفِ ار تذاًذ.
ً -3یاسّای اعاعی اًغاى را تیاى کٌذ
در قالة هثالْای هتؼذد

پرسص و پبسخ

ػکظ-

93/7/5

اعالیذ -تغتِ

اهتحاى پایاى

تِ هَضَع

تزم%75

اعتفادُ اس
گَؽی –
فؾارعٌح –
تزهَهتز ٍ ...

2

مفٌٍم سالمت و بيماري،
فرآيود پرستاري
آصٍل پيشگيري و كوترل
عفٍهت

 -1مفٌٍم سالمت و بيماري رآ بدآهد
 -2هفاّین فَق را تؼزیف کٌذ

 -3آصٍل پيشگيري و كوترل
عفٍهت رآ بیان کود.

200
93/7/12

 -1تا ػالین حیاتی ٍ تؼاریف ٍ
فیشیَلَؤی آى آؽٌا ؽَد.
3

كوترل عاليم خياتي

 -2اتشارّای اًذاسُ گیزی ػالین
حیاتی ٍ رٍػ ّای اًذاسُ گیزی را

200
93/7/19

تؾٌاعذ
 -1اتشارّای اًذاسُ گیزی ػالین
حیاتی ٍ رٍػ ّای اًذاسُ گیزی را

4

كوترل عاليم خياتي(آدآمي)
مفٌٍم تغذيي و هيازًاي
تغذيي آي

تؾٌاعذ
 -2ػالین حیاتی غیزطثیؼی را تؾخیـ
دّذ ٍ راّْای تققحیح آى را تیاى
کٌذ

 -3مفٌٍم تغذيي و هيازًاي تغذيي
آي رآ بدآهد.
 -4با روشٌای مختلف تغذیي و

تزم%25

200
93/7/26

کاربردًای ًر یک آشوا شٍد.
 -1تا رٍػ ّای دادى دارٍّای

5

دآدن دآرو و مداسبات
دآروي ي

خَراکی آؽٌا ؽَد.
 -2تا اًَاع رٍػ ّای دادى دارٍّای
هَضؼی آؽٌا ؽَد.

200
93/8/3

 -3هزاقثت ّای پزعتاری در ایي سهیٌِ
ّا را تیاى کٌذ.
 -1تا اًَاع رٍػ ّای دادى

6

دآدن دآرو و مداسبات
دآروي ي(آدآمي)

دارٍّای تشریقی آؽٌا ؽَد.
ً -2حَُ هحاعثِ دارٍّای
تشریقی را یاد تگیزد ٍ

200
93/8/10

تذرعتی دٍس دارٍ را هحاعثِ
کٌذ.

7

8

مفٌٍم خركت و بي خرك تي و
عٍآرض مربٍط بي آن
آمتدا ن میان ترم

روهد بٌبٍد زخم و مرآقبت آز
زخم

 -1مفٌٍم خركت و بي خرك تي و
عٍآرض مربٍط بي آن رآ بدآهد.
 -2با آهٍآع پٍزیشن ًا و تغییر
پٍزیشن ًا آشوا شٍد
 -3هدٍى برخٍرد با بیمار بی
خرکت و پرستاری آز آو رآ
بدآهد.
 -1روهد بٌبٍد زخم و مرآقبت آز
زخم رآ بیان
کود
 -2آًدآف پاهسمان و باهدآژ رآ
بیان کود.
 -3با آهٍآع روش ًای پاهسمان
زخم آشوا

200
93/8/17

200
93/8/24

شٍد.
 -1تا مفٌٍم خٍآب و آسترآخت و
سیکل خٍآب و بیدآری آشوا
شٍد.
 -2هؾکالت رایح خَاب در تیواراى را
تؾٌاعذ.
 -3هزاقثت پزعتاری اس تیواری کِ

9

مفٌٍم خٍآب و آسترآخت
مفٌٍم هيازًاي بٌدآشتي
مفٌٍم آكسيژن رساهي

هؾکل خَاب را دارد تیاى کٌذ.
 -4تا

مفٌٍم هيازًاي بٌدآشتي
بیمار آشوا شٍد.

 -5رٍػ ّای تزقزاری تْذاؽت هٌغة
پَعت-هًَ-اخي -دّاى ٍ دًذاى

200
93/9/1

ٍ  ...را تیاى کٌذ
 -6حوام دادى در تخت را تاسگَ کٌذ.
 -7تا

مفٌٍم آكسيژن رساهي آشوا
شٍد

 -8رٍػ ّای هختلف اکغیضى رعاًی
ٍ کارتزدّای ّز یک را تذاًذ
 -9ػَارك اکغیضى درهاًی ٍ هشایا ٍ
هؼایة ّز یک اس رٍػ ّا را تذاًذ.
 -1هؾکالت رایح عیغتن ادراری را
تذاًذ.
10

هيازًاي مربٍط بي دفع آدرآر

 -2هزاقثت ّای تْذاؽتی عیغتن
ادراری را تیاى کٌذ
ً -3حَُ عًَذاص ادراری را ؽزح دّذ.
ً -4حَُ ًوًَِ گیزی اس ادرار را تیاى
کٌذ.

93/9/8
200

 -1هؾکالت رایح عیغتن گَارؽی را
تذاًذ.
 -2هزاقثت ّای تْذاؽتی عیغتن
گَارؽی را تیاى کٌذ

11

مفٌٍم درد
هيازًاي مربٍط بي دفع
مدفٍع

ً -3حَُ اًوا دادى ٍ اًَاع آى را تا
کارتزدّای ّز یک تیاى کٌذ.
ً -4حَُ ًوًَِ گیزی اس هذفَع را تیاى
کٌذ.

93/9/15
200

 -5تا هفَْم درد آؽٌا ؽَد
 -6رٍؽْای تزرعی درد در تیوار را
ؽزح دّذ
 -7رٍػ ّای کاّؼ درد در تیوار را
تیاى کٌذ

12

مرآقبتٌاي قبل و بعد آز عمل
جرآخي
گزآرش هٍيسي

 -1مرآقبتٌاي قبل و بعد آز عمل
جرآخي رآ بدآهد.
 -2روش ًای مختلف گزآرش
هٍیسی رآ بدآهد
 -3آصٍل صدیح گزآرش هٍیسی رآ
بدآهد
 -4بتٍآهد یک گزآرش کامل
آهشای ی برآی یک مٍرد فرضی
بوٍیسد

93/9/29
200

هؼاًٍت آهَسؽی  -هزکش هطالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽاّزٍد
ًیوغال تحقیلی ……………………………

فزم طزح درط
نام درس :پشعتاسی ّ تِذاؽت رضته تحصیلی:پرستاری

هقطع تحصیلی دانطجویان :کارضناسی

هدرس:
رادرزم

هحل برگساری:
دانطکده پسضکی

هادساى ّ ًْصاداى I
هدف کلی درس :کغة آگاُی دس خصْؿ ّضؼیت عالهت هادس تاسداس ّ ًْصاد ّ ًیاصُای آًِا
هنابع اصلی درس :پشعتاسی ّ تِذاؽت هادساى ّ ًْصاداى هیتشا رّلفقاسی ّاعذی ًْقاتی -پشعتاسی ّ تِذاؽت هادساى ّ ًْصاداى لیفش -صًاى ّ صایواى ّیلیاهضmaternal & -
child health nursing- Lippincott Williams & wilkins
ؽوارُ
خلغِ

تاریخ خلغِ

اّذاف هیاًی (رئَط هطالة)

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



رٍػ یاددّی
یادگیزی

 -1تا ػلن تْذاؽت هادر ٍ ًَساد آؽٌا
1

93/7/6

2

93/7/13

3

93/7/20

کلیات تْذاؽت هادراى ٍ
ًَساداى

ؽَد
 -2ؽاخـ ّای تْذاؽتی را تؾٌاعذ
ٍ -3ظایف پزعتار تْذاؽت هادر ٍ
ًَساد را تذاًذ

آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی عیغتن

 -1آًاتَهی ٍ فیشیَلَصی عیغتن

تٌاعلی سًاى

تٌاعلی سًاى را تؾٌاعذ

سخنرانی،
مببحثهای-
پرسص و پبسخ

هَاد ٍ ٍعایل

سهاى خلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکالیف داًؾدَ

ٍایت تزد

ؽزکت فؼال در

ٍیذئَ

کالط ٍ پزعؼ

پزٍصکتَر

200

فیلن ػکظ

ٍ پاعخ ّا ٍ
کَئیشّا

ًحَُارسؽیاتی
ٍدرفذ آى

کَئیش%10
هیاى تزم %25
پایاى تزم%65

200

 -1آًاتَهی لگي -اقطار لگٌی را یاد
تگیزد
آًاتَهی لگي -اقطار لگٌی
تلَؽ
یائغگی

 -2اّویت اقطار لگي در تارداری را
تؾٌاعذ

200

 -3تتَاًذ اقطار لگي ٍ اعتخَاًْای
آى را رٍی هَالص ٍ تقَیز ًؾاى
دّذ
 -4تلَؽ ٍ تْذاؽت ایي دٍراى را

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – 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) مرحلهای 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.

تذاًذ
 -5تا یائغگی ٍ ػَارك آى آؽٌا ؽَد
 -6تتَاًذ راّْای پیؾگیزی یا کاّؼ
ایي ػَارك را تیاى کٌذ
لقاح
4

93/7/27

5

93/8/4

6

93/8/11

7

93/8/18

8

93/8/25

هزاحل تکاهلی خٌیي
کَئیش

 -1تا لقاح ٍ هزاحل آى آؽٌا ؽَد
 -2هزاحل تکاهلی خٌیي را تؾٌاعذ

200

-3
 -1ػالین فزضی -احتوالیَ قطؼی

تؾخیـ حاهلگی
تؼزیف ٍاصُ ّا ٍ افطالحات
تارداری

تؾخیـ تارداری را تذاًذ
 -2تتَاًذ تاریخ سایواى را تا فزهَل ٍ
تقَین تخویي تشًذ

200

 -3کلیِ ٍاصُ ّا ٍ افطالحات
تارداری را یاد تگیزد ٍ تیاى کٌذ
 -1تغییزات فیشیَلَصیک در دٍراى

تغییزات فیشیَلَصیک در دٍراى
تارداری
ًاراحتی ّای خشئی در دٍراى
تارداری
کَئیش
اهتحاى هیاى تزم
هزاقثت ّای دٍراى تارداری

تارداری را تذاًذ
ً -2اراحتی ّای خشئی در دٍراى
تارداری را تذاًذ

200

 -3در هَرد هغائل فَق تِ یک کیظ
فزضی آهَسػ تذّذ

 -1هزاقثت ّای دٍراى تارداری را
تذرعتی تیاى کٌذ

200

 -1رٍػ ّای تزرعی عالهت خٌیي
رٍػ ّای تزرعی عالهت خٌیي
هؾاٍرُ صًتیک

را تؾٌاعذ
 -2در هَرد هؾاٍرُ صًتیک ٍ اّویت
آى قثل اس اسدٍاج -قثل اس

200

تارداری آگاّی پیذا کٌذ
 -1هؾخقات عز خٌیي را تذاًذ
ٍ -2ضؼیت ّای خٌیي -قزار خٌیي-
ًوایؼ خٌیي ٍ ایغتگاُ را تؾٌاعذ
 -3تتَاًذ تخویي تشًذ کِ ایا عز خٌیي
کَئیش
9

93/9/1

10

93/9/9

11

93/9/16

12

93/9/23

عز خٌیي
سایواى طثیؼی

تا لگي هادر تٌاعة دارد یا ًِ؟
 -4تا سایواى طثیؼی ٍ کلیِ هزاحل

200

آى آؽٌا ؽَد
 -5تتَاًذ در ّز هزحلِ سایواى
آهَسػ ّای السم را تِ یک کیظ
فزضی کِ هزتی در کالط هؼزفی
هی کٌذ ارئِ کٌذ
 -1رٍؽْای کاّؼ درد سایواى را
تؾٌاعذ

رٍؽْای کاّؼ درد سایواى

 -2تغییزات فیشیَلَصیک دٍراى ًفاط

تغییزات دٍراى ًفاط
هزاقثتْای دٍراى ًفاط

را تؾٌاعذ

200

 -3هزاقثتْای دٍراى ًفاط را یاد
تگیزد ٍ تقَرت ضوٌی در کالط
ُ تیوار آهَسػ دّذ
 -1هؾخقات یک ًَساد طثیؼی را

کَئیش
ًَساد طثیؼی

تذاًذ
 -2تتَاًذ یک ًَساد عالن را تزرعی

200

کٌذ اس عز تا پا
 -1تتَاًذ هؼایٌات السم را رٍی هَالص

ًَساد طثیؼی
ؽیزدّی

ًَساد اًدام دّذ
 -2در هَرد ؽیزدّی ٍ فَایذ آى
آگاّی کغة کٌذ

200

 -3هَارد هٌغ ؽیزدّی را تیاى کٌوذ
 -4تتَاًذ تِ هادر ؽیزدُ کوک کٌذ
کِ چگًَِ تِ تْتزیي ًحَ ٍدر
پَسیؾي فحیح ًَسادػ را تغذیِ
کٌذ

هؼاًٍت آهَسؽی  -هزکش هطالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽاّزٍد
ًیوغال تحقیلی ……………………………

فزم طزح درط
نام درس :پشعتاسی ّ تِذاؽت رضته تحصیلی :پرستاری

هحل
پسضکی

هقطع تحصیلی دانطجویان :کارضناسی

هادساى ّ ًْصاداى II

برگساری:

دانطکده هدرس :نعین آبادی

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوارُ

تاریخ

خلغِ

خلغِ

1

2

اّذاف هیاًی (رئَط هطالة)

تاسداسی آعیة پزیش

اعتفشاؽ ُای تذخین دّساى
تاسداسی ّ ًذٍْ تشخْسد تا
آى

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



رٍػ یاددّی
یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل

سهاى خلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکالیف داًؾدَ

ًحَُارسؽیاتی
ٍدرفذ آى

دس پایاى ایي دّسٍ آهْصؽی داًؾجْ
تایذ:
 .1تاسداسی آعیة پزیش سا تؾٌاعذ.
 .2تاسداسی ُای آعیة پزیشّ
ػْاسض آًِا سا تذسعتی تْضیخ دُذ
.
 -1دس هْسد اعتفشاؽ ُای تذخین
دّساى تاسداسی ّ ًذٍْ تشخْسد تا آى
آگاٍ ؽْد.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – 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) مرحلهای 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.

فؾاسخْى دس تاسداسی

3

4

5

خًْشیضی ُای دّساى
تاسداسی ّ ػلل ّ ًذٍْ
تشخْسد تا آًِا

خًْشیضی ُای دّساى
تاسداسی ّ ػلل ّ ًذٍْ
تشخْسد تا آًِا

تیواسی ُای داخلی ّ
جشادی دّساى تاسداسی:
غذد ّ دیاتت  ،تیواسی ُای
قلثی

 -2دس هْسد اعتفشاؽ ُای تذخین
دّساى تاسداسی ّ ًذٍْ تشخْسد تا آى
تا هشتی هثادثَ کٌذ.
 -3دس هْسد فؾاسخْى ّ اًْاع
آى آگاُی کغة کٌذ
 -4ػالین پشٍ اکالهپغی ّ
اکالهپغی سا تؾٌاعذ ّ تتْاًذ
دس ایي هْاسد تَ تیواس فشضی
آهْصػ دُذ
 -1دس هْسد خًْشیضی ُای دّساى
ًیوَ اّل تاسداسی ّ ػلل ّ ًذٍْ
تشخْسد تا آًِا اطالػات الصم سا
کغة کٌذ.
 .2دس هْسد خًْشیضی ُای دّساى
تاسداسی ّ ػلل ّ ًذٍْ تشخْسد تا
آًِا اطالػات سا تذسعتی هٌتقل کٌذ.
 -1دس هْسد خًْشیضی ُای دّساى
ًیوَ دّم تاسداسی ّ ػلل ّ ًذٍْ
تشخْسد تا آًِا اطالػات الصم سا
کغة کٌذ.
 .2دس هْسد خًْشیضی ُای دّساى
تاسداسی ّ ػلل ّ ًذٍْ تشخْسد تا
آًِا اطالػات سا تذسعتی هٌتقل کٌذ.
 -1دس هْسد دیاتت ّ سّػ ُای
تشسعی ّ غشتالگشی آى دس
دّساى تاسداسی آگاُی کغة
کٌذ
 -2دس هْسد عایش تیواسیِای غذد
(پشکاسی ّ کن کاسی تیشّئیذّ
 )...اطالػات الصم سا کغة
کٌذ
 -3دس خصْؿ کالط ُای
هختلف تیواسی ُای فلثی دس

-4

6

تیواسی ُای داخلی ّ
جشادی دّساى تاسداسی:
تٌفظ -کلیَ -اػصاب -خْى

7

اهتحاى هیاى تزم

8

تیواسی ُای داخلی ّ
جشادی دّساى تاسداسی:
ػفًْی

9

جشادی دس دّساى تاسداسی:
آپاًذکتْهی -کلَ عیغتکتْهی
ّ ....

10

اختالالت سایج جفت ّ هایغ
آهٌیْتیک

11

صایواى ُای آعیة پزیش ّ
خطشات آى تشای هادس ّ
ًْصاد ّ ًذٍْ تشخْسد تا آى

12

جٌیي آعیة پزیش

داهلگی ّ ًذٍْ تشخْسد تا
ایي تیواساى آگاُی کغة کٌذ
تتْاًذ تَ تیواساى قلثی ّ
دیاتتی آهْصػ دُذ کَ تشجیذا
اص چَ سّػ پیؾگیشی اص
تاسدئاسی اعتفادٍ کٌٌذ ّ آیا
اجاصٍ تاسداسی تؼذی سا دسًذ
یا ًَ؟

 -1در خقَؿ ایي دعتِ اس تیواری ّای
دٍراى تارداری آگاّی ّای السم
راکغة کٌذ
 -1در هَرد ػفًَتْای عیغتن تٌاعلی
در دٍراى تارداری آگاُ ؽَد
 -2در هَرد ػفًَتْای خارج اس عیغتن
تٌاعلی در دٍراى تارداری آگاُ
ؽَد
 -1در هَرد خزاحی ّای رایح دٍراى
تارداری هطلغ ؽَد

دس هْسد اختالالت سایج جفت ّ هایغ
آهٌیْتیک ّ ػْاسض آًِا آگاُی کغة
کٌذ.
اختالالت سایج جفت ّ هایغ آهٌیْتیک
ّ ػْاسض آًِا سا تیاى کٌذ
دس هْسد صایواى ُای آعیة پزیش ّ
خطشات آى تشای هادس ّ ًْصاد ّ
ًذٍْ تشخْسد تا آى آگاٍ ؽْد.
دس هْسد صایواى ُای آعیة پزیش ّ
خطشات آى تشای هادس ّ ًْصاد ّ
ًذٍْ تشخْسد تا آى صذثت کٌذ.
جٌیي آعیة پزیش سا تؾٌاعذ ًّذٍْ

تشخْسد تا ایي هْاسد سا تذسعتی تیاى
کٌذ.

13

14

15

16

ًْصاد آعیة پزیش ًّذٍْ
تشخْسد تا ایي ًْصاداى

ًْصاد آعیة پزیش ًّذٍْ
تشخْسد تا ایي ًْصاداى

ًْصاد آعیة پزیش ًّذٍْ تشخْسد تا
ایي ًْصاد سا تؾٌاعذ.
ًْصاد آعیة پزیش ًّذٍْ تشخْسد تا
ایي هْاسد سا تذسعتی تیاى کٌذ.
ًْصاد آعیة پزیش ًّذٍْ تشخْسد تا
ایي ًْصاد سا تؾٌاعذ.
جٌیي ّ ًْصاد آعیة پزیش ًّذٍْ
تشخْسد تا ایي هْاسد سا تذسعتی تیاى
کٌذ

تا صایواًِای اتضاسهٌذ ّتِاجوی ّ
عضاسیي ّ هشاقثت ُای آًِا آؽٌا ؽْد
صایواًِای اتضاسهٌذ ّتِاجوی
دس هْسد صایواًِای اتضاسهٌذ ّتِاجوی
ّ عضاسیي ّ هشاقثت ُا
ّ عضاسیي ّ هشاقثت ُای آًِا تخْتی
اظِاس ًظش کٌذ.
دس هْسد ًاصایی ّ ػقیوی ّ
ساُکاسُای آى آگاُی پیذا کٌذ.
دس هْسد ًاصایی ّ ػقیوی ّ
ًاصایی ّ ػقیوی
ساُکاسُای آى تا داًؾجْیاى دیگش دس
کالط هثادثَ کٌذ.

هؼاًٍت آهَسؽی  -هزکش هطالؼات ٍ تَعؼِ آهَسػ پشؽکی داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽاّزٍد
فزم طزح درط
نام درس :بهداضت جاهعه II

ًیوغال تحقیلی ……………………………

رضته تحصیلی :پرستاری

هحل
پسضکی

هقطع تحصیلی دانطجویان :کارضناسی

برگساری:

دانطکده هدرس :رادرزم

درس :آضنایی دانطجو با خانواده و بهداضت خانواده

هدف کلی
هنابع اصلی درس :پرستاری بهداضت جاهعه 1و2و 3اسدی نوقابی -پرستاری بهداضت جاهعه زهرا بهنودی -پرستاری بهداضت جاهعه النکستر
ؽوارُ
خلغِ

تاریخ خلغِ

اّذاف هیاًی (رئَط هطالة)

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



رٍػ یاددّی
یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل

سهاى خلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکالیف داًؾدَ

ًحَُارسؽیاتی
ٍدرفذ آى

ٍایت تزد
1

93/1/1

2

93/1/8

3

93/1/15

4

93/1/22

تؼزیف خاًَادُ

 -1خاًَادُ را تؼزیف کٌذ

اًَاع خاًَادُ

 -2اًَاع خاًَادُ را تؾٌاعذ

سخنرانی،
مببحثهای-
پرسص و پبسخ

ٍیذئَ
پزٍصکتَر

100

ارائِ کٌفزاًظ

کٌفزاًظ%10

تقَرت تحث

هیاى تزم %25

گزٍّی

پایاى تزم%65

 -1هزاحل تکاهلی خاًَادُ را تذاًذ
 -2تتَاًذ تِ خاًَادُ در ّز هزحلِ
تکاهلی آهَسػ ّای السم را
هزاحل تکاهلی خاًَادُ
عاختار خاًَادُ

تذّذ
 -3تا عاختار خاًَادُ آؽٌا ؽَد ٍ

100

اّویت ایي اتؼاد عاختاری را
تذاًذ

تزتیت فزسًذ اس دیذگاُ
رٍاًؾٌاعی ٍ اعالم
هؾاٍرُ قثل اس اسدٍاج

 -1تتَاًذ در هَرد تزتیت فزسًذ تا
عایز داًؾدَیاى در کالط هثاحثِ

100

کٌذ
 -1هؾاٍرُ قثل اس اسدٍاج ٍ اّویت

100

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – 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) مرحلهای 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.

آى را دریاتذ
هؼیارّای اًتخاب ّوغز

5

93/1/29

6

93/8/6

7

93/8/13

اػتیاد

8

93/8/20

اهتحاى هیاى تزم

9

93/8/27

10

93/9/4

11

93/9/11

12

93/9/18

دیذگاُ اعالم در ایي سهیٌِ
اداهِ تحث خلغِ گذؽتِ
اػتیاد

 -1تتَاًذ در خقَؿ هؼیارّای
اًتخاب ّوغز در کالط اظْار

100

ًظز کٌذ
 -1اػتیاد ٍ اًَاع هَاد هخذر ٍ
ػَارك خغوی ٍ رٍاًی ٍ

100

خاًَادگی آًْا را تؾٌاعذ
 -1اػتیاد ٍ اًَاع هَاد هخذر ٍ
ػَارك خغوی ٍ رٍاًی ٍ

100

خاًَادگی آًْا را تؾٌاعذ
100

پَیایی گزٍُ
اقتقاد تْذاؽت

 -1تا پَیایی گزٍُ
اقتقاد تْذاؽت آؽٌا ؽَد

100

 -1عَء رفتار تِ ّوغز -فزسًذ ٍ
عَء رفتار تِ ّوغز -فزسًذ ٍ
عالوٌذاى

عالوٌذاًزا تؾٌاعذ
 -2هؾخقات فزد قزتاًی ٍ فزد

100

هَرد عَء رفتار قزار گزفتِ را
تؾٌاعذ
 -1تا فزآیٌذ پزعتاری ٍ تاسدیذ اس
هٌشل آؽٌا ؽَد

فزآیٌذ پزعتاری ٍ تاسدیذ اس
هٌشل

 -2هشایا ٍ هخاطزات تاسدیذ اس هٌشل
را تیاى کٌذ

100

 -3هزاحل تاسدیذ اس هٌشل را تیاى
کٌذ
خاًَادُ ّای آعیة
پذیز(خاًَادُ تک عزپزعت-
فقز -طالق ٍ )...

 -1خاًَادُ ّای آعیة
پذیز(خاًَادُ تک عزپزعت-
فقز -طالق ٍ  )...را تؾٌاعذ ٍ
یاد تگیزد ک ُ چگًَِ هی تَاى تِ

100

ایي خاًَادُ ّا کوک کزد
 -1تا طالق ٍ ػلل آى آؽٌا ؽَد
13

93/9/25

طالق

14

93/9/27

هؼلَلیت در خاًَادُ

15

93/10/1

تحزاى در خاًَادُ

16

93/10/8

 -2ػَارك طالق را تیاى کٌذ
 -3راُ حل ّای السم در ٌّگام تزٍس

100

هؾکالت سًاؽَیی را ارئِ دّذ
 -1تا هؼلَلیت در خاًَادُ آؽٌا ؽَد
 -2تتَاًذ تِ خاًَادُ دارای فزد

100

هؼلَل آهَسػ ّای السم را تذّذ
 -1تا تحزاى در خاًَادُ آؽٌا ؽَد
 -2تتَاًذ تِ خاًَادُ دارای تحزاى

100

آهَسػ ّای السم را تذّذ
حقَق خاًَادُ(حقَق سى ٍ
ؽَّز ٍ فزسًذاى ًغثت تِ
یکذیگز)
دیذگاُ اعالم در ایي سهیٌِ

 -1حقَق خاًَادُ(حقَق سى ٍ ؽَّز
ٍ فزسًذاى ًغثت تِ یکذیگز) را
تؾٌاعذ
 -2تتَاًذ در ایي خقَؿ اظْار ًظز
کٌذ

100

