باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی
طرح درس – گريٌ مامایی – ویمسال ايل سال تحصیلی 95-96
وام درس :انَل اپیسهیَلَغی ٍ هجبضظُ ثب ثیوبضیْب
فراگیران :زاًكجَیبى هبهبئی

پیص ویاز:

تؼذاد ياحذ 2 :

مذرس :ذبًن هحوس ػلیپَض

اصًل خذمات تُذاضتی جامؼٍ،میکريب ضىاسی وظری،اوگل ي قارچ

ضىلسی،تارداری ي زایمان 1

َذف کلی:
آقٌبیی ثب ولیبت اپیسهیَلَغی  -آقٌبیی ثب ضٍقْبی هطبلؼِ زض اپیسهیَلَغی  -آقٌبیی ثب هٌبثغ اطالػبتی زض اپیسهیَلَغی
اَذاف يیژٌ ػیىی:آقٌبیی فطاگیطاى ثب:
 ولیبت ٍ هفبّین اپیسهیَلَغی انطالحبت ٍ هٌبثغ اطالػبتی زض اپیسهیَلَغی -ثطضؾی اًَاع هطبلؼبت اپیسهیَلَغیه تَنیفی

– تحلیلی – هساذلِ ای

 انَل ٍ هجبًی همبثلِ ثب ثیوبضیْبی ٍاگیطزاض -آقٌبیی ثب چٌس ثیوبضی قبیغ ٍاگیط ٍ غیط ٍاگیط

تکالیف ي يظایف داوطجًیان:
حضَض هٌظن ٍ فؼبل زض والؼ،پبؾرگَیی ثِ ؾئَاالت حیي تسضیؽ ،قطوت زض وَئیع ،قطوت زض اهتحبى
ريش تذریس:
ؾرٌطاًی ،پطؾف ٍ پبؾد
يسایل آمًزضی:
ٍایت ثطز  -پبٍضپَیٌت
وحًٌ ارزضیاتی:
آظهَى هیبى تطم – آظهَى پبیبى تطم
مىاتغ:
 .1اپیسهیَلَغی پعقىی  ،تطجوِ :زوتط هحؿي جْبًمطثبًی
 .2اپیسهیَلَغی ثیوبضّبی قبیغ زض ایطاى ،تألیف :زوتط فطیسٍى ػعیعی ،هحؿي جبًمطثبًی ٍ حبتوی
 .3انَل ٍضٍقْبی اپیسهیَلَغی – جوؼیت قٌبؾی ٍ آهبضّبی ثْساقتی ،تطجوِ زوتط حؿیي قجبػی تْطاًی
 .4زضؾٌبهِ پعقىی پیكگیطی – پبضن  ،پبضن ،تطجوِ زوتط قجبػی تْطاًی
 .5هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی ،ثبلیبًی همسم ،احطام پَـ ،هظلَهی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:ذبًن هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی فطاگیطاى ثب همسهِ  ،تبضیرچِ ٍ تؼبضیف اپیسهیَلَغی – جلؿِ اٍل
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

1

تبضیرچِ  ،گصضّبی

.1ثیبى ؾطفهل ٍ ًحَُ

اپیسهیَلَغیه

اضظقیبثی

اَذاف رفتاری
.1تبضیرچِ اپیسهیَلَغی ضا ثطَض هرتهط ثب تبویس ثط

حیطٍ

زمان

قٌبذتی

15

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی

15

اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای  -تكطیحی

پیكطفت ػلن قطح زّس.

.2تبضیرچِ اپیسهیَلَغی ضا

.2حسالل  3تؼطیف اپیسهیَلَغی ضا ثبظگَ وٌس.

قٌبذتی

15

ثیبى وٌس.

.3تؼطیف ػلوی اظ ؾالهتی ٍ ثیوبضی ضا ثیبى وٌس.

قٌبذتی

10

3 .4گصاض اپیسهیَلَغی ضا ثط هجٌبی تغییطات ّط گصاض قطح

قٌبذتی

30

.3تؼبضیف هتساٍل
اپیسهیَلَغی ضا قطح زّس.
.4گصاضّبی اپیسهیَلَغیه ضا
قطح زّس.

5

زّس.
.5اّویت تغییطات اپیسهیَلَغی ضا زض زٍضاى هؼبنط زضن

ػبطفی

وٌس.
.6جوغ ثٌسی

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 .1آمادگی
 .2ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
 .3پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
.4
.5
.6
.7
.8

تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

5
5
55
5
5
5

90

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی  ،تطجوِ وَضٍـ ّالوَیی
.2هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی ،ثبلیبًی همسم ٍّوىبضاى

5

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:ذبًن هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :اّساف ٍ وبضثطز اپیسهیَلَغی
جلسٍ

رئًس مطالة

2

تبضیرچِ  ،گصضّبی

اَذاف رفتاری

اَذاف جسئی

.1اّساف اپیسهیَلَغی ضا قطح .1حسالل  3هَضز اظ اّساف اپیسهیَلَغی ضا

اپیسهیَلَغیه

ثبظگَ ًوبیس.

زّس.
.2وبضثطز اپیسهیَلَغی ضا ثیبى
ًوبیس.
ثكٌبؾس.
ً.4مف  ،هبهب زض ػلن

قٌبذتی

15

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی

قٌبذتی

15

اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای  -تكطیحی

25

.2حسالل  5هَضز ظا وبضثطز اپیسهیَلَغی ضا ًبم
ثجطز.

.3اًَاع اپیسهیَلَغی ضا

حیطٍ

زمان

قٌبذتی

15

.3حسالل ًَ 3ع اپیسهیَلَغی ضا قطح زّس.
.4حسالل  2هَضز اظ ًمف ،هب هبزض ػلن

قٌبذتی

اپیسهیَلَغی ضا ثبظگَ ًوبیس.

وبضثطز

اپیسهیَلَغی ضا زضن وٌس.
.5جوغ ثٌسی

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 .1آمادگی
 .2ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
.3
.4
.5
.6
.7

پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام

 .8جمغ کل:

5
5

مىاتغ:

55
5
5
5

.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی  ،تطجوِ وَضٍـ ّالوَیی

90

15

.2هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی ،ثبلیبًی همسم ٍّوىبضاى

10

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
مقطغ :وبضقٌبؾی

وام درس :اپیسهیَلَغی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:ذبًن هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب ولیبت ثیوبضی ّب
جلسٍ

رئًس مطالة

3

حیطٍ

زمان

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

اَذاف جسئی

.1ؾیط طجیؼی ثیوبضیْب ضا ثِ تفىیه ػَاهل ذطط ثبظ قٌبؾس.

قٌبذتی

10

ؾیط طجیؼی ثیوبضی ضا زض  2هثبل ثبظگَ ًوبیٌس.

.2ػَاهل هطثَطِ ثِ ػبهل ثیوبضیعا ضا ثكٌبؾس.

قٌبذتی

20

ثكٌبؾس.

.3ػَاهل هطتجط ثب هیعثبى ضا ثیبى وٌس.

قٌبذتی

15

.2ػَاهل هَثط ثط ثطٍظ ثیوبضی

.4ػَاهل هطتجط هحیط ضا تَضیح زّس.

قٌبذتی

15

.5ؾطَح پیكگیطی ضا ثِ تفیه هطاحل ؾیط ثیوبضیْب ثیبى

قٌبذتی

15

پطؾف اظ جلؿِ لجل
.1ؾیط طجیؼی ثیوبضیْب ضا

ّب ضا ثكٌبؾس.
.3ؾطَح پیكگیطی ضا ثِ تفىیه

اَذاف رفتاری

ًوبیس.

5

ؾیط طجیؼی ثیوبضیْب ثبظقٌبؾس.
جوغ ثٌسی

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 .1آمادگی
 .2ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
 .3پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
.4
.5
.6
.7
.8

ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

2
5
5
70
5
5

90

10

مىاتغ:
.1اپیسهیَلَغی هبظًع
.2اپیسهیَلَغی زوتط جبًمطثبًی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب هفَْم پیكگیطی ٍ هسل ّبی اپیسهیَلَغی جلؿِ چْبضم – الگَی پیف ؾبظهبى زٌّسُ pbl
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

4

پیكگیطی ًرؿتیي

.1ؾطَح پیكگیطی ضا تَضیح

پیكگیطی اٍلیِ

زّس.

پیكگیطی ثبًَیِ

.2هسلْبی اپیسهیَلَغی ضا

پیكگیطی ثبلثیِ

ثكٌبؾس.

الگَّبی اپیسهیَلَغی

حیطٍ

زمان

اَذاف رفتاری
پطؾف ٍ پبؾد جلؿِ لجل

قٌبذتی

5

.1چْبض ؾطَح پیكگیطی ضا ثب شوط هثبل ثبظگَ وٌس.

قٌبذتی

20

.2هسل هثلث اپیسهیَلَغی ضا تحلیل وٌس.

قٌبذتی

10

.3هسل تؼبزلی گَضزٍى ضا ثب هثلث همبیؿِ وٌس.

قٌبذتی

15

.4هسل ّبی قجىِ ػلیت ٍ چطخ ضا اظ یىسیگط افتطاق زّس.

قٌبذتی

20

.5هسل هربططات ؾالهتی ضا قطح زّس.

قٌبذتی

10

جوغ ثٌسی

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة

5
5
55
5
5

.5
.6
.7
.8

خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

5

.4

90

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی
.2هبظًع– انَل اپیسهیَلَغی
.3ثبلیبًی همسم – هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی

10

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

اضائِ هثبل ّبیی زض  4ؾطح پیكگیطی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

مذرس:هحوس ػلی پَض

يسایل آمًزضیٍ :ایت
ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب قبذم ّب ٍ اًساظُ گیطی زض اپیسهیَلَغی جلؿِ پٌجن
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

5

اًَاع قبذم ّب

.1ضطٍضت اًساظُ گیطی زض

.1ضطٍضت اًساظُ گیطی زض اپیسهیَلَغی ضا ثب  3شوط زلیل

قٌبذتی

15

اپیسهیَلَغی ضا ثیبى وٌس.

ثبظگَ ًوبیس.

.2اًساظُ گیطی ّبی هرتلف زض
اپیسهیَلَغی ضا ثكٌبؾس.
.3قبذم ّبی هَجَز زض

.2هؼیبضّبی اًساظُ گیطی زض اپیسهیَلَغی ضا اظ یىسیگط

قٌبذتی

15

قٌبذتی

50

اپیسهیَلَغی ضا ثیبى وٌس.

10

.4جوغ ثٌسی

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة

5
5
55
5
5

.5
.6
.7
.8

خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

5

.4

90

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی
.2هبظًط ،انَل اپیسهیَلَغی
.3ثبلیبًی همسم ،هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی حل هؿبئل 4
گعیٌِ ای

افتطاق زّس.
.3قبذم ّبی ظاز ٍ ٍلس ٍ هطي ٍ هیط ضا ثبظگَ ًوبیس.

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب قبذم ّبی زض اپیسهیَلَغی جلؿِ قكن
اَذاف رفتاری

حیطٍ

جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

6

ازاهِ قبذم ّب

.1هیعاى ّبی ذبم ،اذتهبنی ٍ

.1تفبٍت هیعاى ّبی ذبم ،اذتهبنی ٍ اؾتبًساضز قسُ ضا

اؾتبًساضز قسُ ضا افتطاق زّس.

زض لبلت هثبة ثیبى وٌس.

.2هیعاى ّبی اثتالء ضا ثكٌبؾس.

.2هیعاى ّبی اثتالء ضا اظ یىسیگط افتطاق زّس.

قٌبذتی

.3قبذم ّبی قست ثیوبضیْب ضا

.3قبذم ّبی قست ثیوبضی ضا ثبظگَ ًوبیس.

قٌبذتی

زمان

قٌبذتی

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة

.5
.6
.7
.8

خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

5

.4

90

مىاتغ:
.1زضؾٌبهِ جبهغ پعقىی پیكگیطی  ،تطجوِ :زوتط حؿیي قجبػی تْطاًی
.2گَضزیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی حل هؿألِ تؿت
 4گعیٌِ ای

ثكٌبؾس.

5
5
5
65
5

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب هٌبثغ اطالػبتی زض اپیسهیَلَغی
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

7

اًَاع هٌبثغ اطالػبتی

.1هٌبثغ جوغ آٍضی اطالػبت

ؾطقوبضی ًوًَِ گیطی

ثْساقتی ضا ثكٌبؾس.
.2اًَاع ًوًَِ گیطی ضا ثكٌبؾس.

اَذاف رفتاری
.1ضٍقْب ٍ هٌبثغ هرتلف جوغ آٍضی اطالػبت ثْساقتی ضا

.1
.2
.3
.4
.5

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

 .6ارزضیاتی
 .7تؼییه تکلیف ي اختتام
 .8جمغ کل:

90

قٌبذتی

90

.2اًَاع ًوًَِ گیطی ضا قطح زّس.

مىاتغ:
.1هبظًط  -انَل اپیسهیَلَغی
.2گَضزیؽ لئَى اپیسهیَلَغی

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی
اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای – تكطیحی

قطح زّس.

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
5
5
5
70
5

حیطٍ

زمان

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

قٌبذتی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

مقطغ :وبضقٌبؾی

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب انطالحبت ٍ هفبّین اپیسهیَلَغی جلؿِ ّكتن
حیطٍ

زمان

جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

8

آقٌبیی ثب انطالحبت

پطؾف ٍ پبؾد اظ جلؿِ لجل

اَذاف رفتاری

قٌبذتی

10

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی

.1انطالحبت هتساٍل زض

65

اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای – تكطیحی

اپیسهیَلَغی ضا ثكٌبؾس.

10

جوغ ثٌسی

90

.1هؼبًی ٍاغُ ّب ٍ تؼبضیف ّط انطالح ضا ثیبى ًوبیس.

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3
.4
.5

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

 .6ارزضیاتی
 .7تؼییه تکلیف ي اختتام
 .8جمغ کل:

5
5
5
70
50

90

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی
.2ثبلیبًی همسم ٍ  – ...هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی
.3پبضن  ،پبضن – زضؾٌبهِ پعقىی پیكگیطی

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوسػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :ازاهِ آقٌبیی ثب انطالحبت ٍ هفبّین اپیسهیَلَغی جلؿِ ًْن
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

9

آقٌبیی ثب انطالحبت

اهتحبى هیبى تطم

تؼبضیف ٍ هؼبًی ٍاغُ ّبی هتساٍل زض اپیسهیَلَغی ضا ثیبى

قٌبذتی

30

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی

50

اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای  -تكطیحی

انطالحبت ٍ هفبّین هتساٍل

ًوبیس.

زض اپیسهیَلَغی ضا ثكٌبؾس.

10

جوغ ثٌسی

90

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3
.4
.5

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

 .6ارزضیاتی
 .7تؼییه تکلیف ي اختتام
 .8جمغ کل:

5
5
5
40
10

90

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی –
.2ثبلیبًی همسم – هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی
.3پبضن  ،پبضن – زضؾٌبهِ پعقىی پیكگیطی

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب غطثبلگطی
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

10

اَذاف رفتاری

تؼطیف اًَاع هؼیبض

.1ضطٍضت اًجبم غطثبلگطی ضا

.1ضطٍضت اًجبم غطثبلگطی ضا ثِ اذتهبض قطح زّس.

ػبطفی

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی

اػتوبز آظهَى

زضن وٌس.

ً.2حَُ هحبؾجِ حؿبؾیت ضا ثب شوط هثبل قطح زّس.

قٌبذتی

اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای  -تكطیحی

اػتجبض آظهَى

.2هؼیبضّبی اًجبم غطثبلگطی ضا

ً.3حَُ هحبؾجِ ٍیػگی ضا ثب شوط هثبل قطح زّس.

قٌبذتی

ً.4حَُ هحبؾجِ اضظـ اذجبضی هثجت ضا ثب شوط هثبل قطح

قٌبذتی

قطح زّس.
ٍ.3یػگی ّبی یه آظهَى
جْت اًتربة ثطای غطثبلگطی
ضا ثساًس.

زّس.
ً.5حَُ هحبؾجِ اضظـ اذجبضی هٌفی ضا ثب شوط هثبل قطح

غطثبلگطی افتطاق زّس.

.6تفبٍت هطبلؼبت تكریهی ٍ غطثبلگطی ضا ثب شوط هثبل
ثیبى وٌس.

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 .1آمادگی
 .2ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
 .3پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

قٌبذتی

زّس.

.4هطبلؼبت تكریهی ضا اظ

.4
.5
.6
.7
.8

حیطٍ

زمان

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

5
5
5
60
5
5
5
90

مىاتغ:
گَضیؽ لئَى – اپیسهیَلَغی
ثبلیبًی همسم ٍ  ،...هجبًی ٍ ضٍقْبی اپیسهیَلَغی
هبظًط – انَل اپیسهیَلَغی

قٌبذتی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب هطبلؼبت هكبّسُ ای ٍ تَنیفی
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

11

اپیسهیَلَغی تَنیفی

.1زؾتِ ثٌسی هطبلؼبت
اپیسهیَلَغیه ضا ثكٌبؾس.
.2هطبلؼبت هكبّسُ ای ٍ اًَاع
آى ضا زضن وٌس.
.3هطبلؼبت تَنیفی ٍ اًَاع آى
ضا قطح زّس.

اَذاف رفتاری

حیطٍ

.1زیبگطام ولی هطبلؼبت اپیسهیَلَغیه ضا تطؾین ًوبیس.

قٌبذتی

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی

.2اًَاع هطبلؼبت هكبّسُ ای ضا ثبظگَ ًوبیس.

قٌبذتی

اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای  -تكطیحی

.3تَظیغ ػبهل قرم ٍ ػَاهل هطتجط ثب آى ضا زض هطبلؼِ

قٌبذتی

تَنیفی قطح زّس.
.4تَظیغ ػبهل هىبى ضا زض هطبلؼِ تَنیفی ثیبى ًوبیس( .ثب

قٌبذتی

شوط هثبل)
.5تَظیغ ػبهل ظهبى ضا زض هطبلؼِ تَنیفی ثب شوط هثبل ثیبى

قٌبذتی

ًوبیس.
.6هعایب ٍ هؼبیت هطبلؼبت تَنیفی ضا قطح زّس.

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 .1آمادگی
 .2ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
 .3پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
.4
.5
.6
.7
.8

تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

5
5
55
5
5
5

90

زمان

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی  ،تطجوِ وَضٍـ ّالوَیی
.2هبظًط انَل اپیسهیَلَغی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت
َذف کلی :آقٌبیی ثب هطبلؼبت تحلیلی

جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

12

هطبلؼبت تحلیلی

.1هطبلؼبت تحلیلی ضا تَضیح
زّس.
.2وبضثطز هطبلؼبت تحلیلی ضا
ثیبى ًوبیس.
.3اًَاع هطبلؼبت تحلیلی ضا
ثیبى وٌس.

اَذاف رفتاری
.1چطایی ٍ ضطٍضت اًجبم هطبلؼبت تحلیلی ضا قطح زّس.

قٌبذتی

پطؾف ٍ پبؾد

.2وبضثطز هطبلؼبت تحلیلی ضا ثب شوط هثبل ثیبى ًوبیس.

قٌبذتی

حل توطیي زض هحبؾجبت ثطآٍضز ذطط زض

.3هطبلؼبت هَضز قبّسی ،هعایب ٍ هؼبیت آًْب ضا قطح زّس.

قٌبذتی

هطبلؼبت هَضز قبّسی ٍ ّن گطٍّی

.4هطبلؼب هَضز قبّسی ضا ثب شوط هثبل تجعیِ ٍ تحلیل

قٌبذتی

ًوبیس.
.5هطبلؼبت ّوگطٍّی ٍ اًَاع آى ضا قطح زّس.

قٌبذتی

.6هعایب ٍ هؼبیت هطبلؼبت ّن گطٍّی ضا قطح زّس.

قٌبذتی

.7هطبلؼبت ّن گطٍّی ضا ثب شوط هثبل تجعیِ ٍتحلیل

قٌبذتی

ًوبیس.

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 .1آمادگی
 .2ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
 .3پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
.4
.5
.6
.7
.8

تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

5
5
5
70
5

90

حیطٍ

زمان

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

مذرس:هحوس ػلی پَض

يسایل آمًزضیٍ :ایت
ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب هطبلؼبت هساذلِ ای
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

13

هطبلؼبت هساذلِ ای

.1هطبلؼبت هساذلِ ای ضا قطح

(تجطثی ٍ ًیوِ تجطثی)

زّس.

اَذاف رفتاری
.1هطبلؼبت تجطثی ٍ ٍیػگی ّب  ،هعایب ٍ هؼبیت ٍ ًحَُ

.4
.5

 .6ارزضیاتی
 .7تؼییه تکلیف ي اختتام
 .8جمغ کل:

5
5
60
10
5
5

90

پطؾف ٍ پبؾد
حل هؿألِ

.2اًَاع وبضآظهبیی ّبضا ثب شوط هثبل قطح زّس.

قٌبذتی

ثحث گطٍّی

.3وَضؾبظی زض وبضآظهبیی ّبض ا قطح زّس.

قٌبذتی

تؿت  4گعیٌِ ای حل هؿألِ (تكطیحی)

.4هطبلؼبت ًیوِ تجطثی ،اًَاع ٍیػگی ّب هعایب ٍ هؼبیت ّط

قٌبذتی

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3

قٌبذتی

ثطضؾی زض آًْب ضا قطح زّس.

وسام ضا قطح زّس ثب شوط هثبل

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

حیطٍ

زمان

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی
.2هبظًع– انَل اپیسهیَلَغی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب ولیبت ثیوبضی ّبی ٍاگیط
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

14

هطاحل ّوِ گیطی

ٍ.1یػگی الگَی ّوِ گیطی

تؼطیف ٍ ًحَُ هساذلِ

.2قطایط ایجبز ثیوبضیْبی

تحمیك

ٍاگیط ضا قطح زّس.

اَذاف رفتاری
ٍ.1یػگی اًَاع الگَّبی ّوِ گیطی ضا قطح زّس.
.2هطاحل ثطضؾی یه اپیسهی ضا ثیبى وٌس.
.3قطایط ایجبز ثیوبضی ّبی ٍاگیط ضا قطح زّس.

تفؿیط
گعاضـ

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی

 .7تؼییه تکلیف ي اختتام
 .8جمغ کل:

5
5
55
5
5
5

90

مىاتغ:
.1گَضیؽ لئَى ،اپیسهیَلَغی
.2هبظًعانَل اپیسهیَلَغی

حیطٍ

زمان

قٌبذتی

90

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی
اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای  -تكطیحی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :آقٌبیی ثب ثطًبهِ هسٍى ایوي ؾبظی وكَض
جلسٍ

رئًس مطالة

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

15

آقٌبیی ثب انَل ایوي

.1اپیسهیَلَغی ٍ وٌتطل

.1اپیسهیَلَغی ٍ وٌتطل ثیوبضیْبی لبثل وٌتطل ثِ ٍؾیلِ ی

قٌبذتی

90

ؾبظی

ثیوبضیْبی لبثل پیكگیطی ثِ

ٍاوؿي ضا قطح زّس.

ٍؾیلِ ی ٍاوؿي ضا ثساًس.

.2هىبًیؿن ّبی ایوٌی ؾلَلی ٍّوَضال ضا قطح زّس.

.2هىبًیؿن ایوٌی ٍاوؿي ّب ضا
ثكٌبؾس.

.3ططظ ًگْساضی وَتبُ ٍ طَالًی هست ٍاوؿي ّب ضا قطح
زّس.

.3ططظ ًگْساضی ٍاوؿي ٍ
ظًجیطُ ؾطز ضا ثساًس.

.4ػَاضو ٍاوؿي ّب ٍ الساهبت الظهِ زض ایي ذهَل ضا
قطح زّس.

.4ػَاضو ٍاوؿي ّب ضا ثِ
تفىیه آًْب ثكٌبؾس.

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 .1آمادگی
 .2ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
 .3پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
.4
.5
.6
.7
.8

تطخیصی
ارائٍ مطالة
خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

5
5
5
65
5
5

90

مىاتغ:
زؾتَضالؼول ٍاوؿیٌبؾیَى وكَضی

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

پطؾف ٍ پبؾد ثحث گطٍّی
اضظقیبثی ًْبیی چْبض گعیٌِ ای  -تكطیحی

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ خلخال– داوطگذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ مامایی
وام درس :اپیسهیَلَغی

مقطغ :وبضقٌبؾی

ريش تذریس :ؾرٌطاًی – پطؾف ٍ پبؾد

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس:هحوس ػلی پَض

ثطز – پبٍضپَیٌت

َذف کلی :ازاهِ ثطًبهِ ایوي ؾبظی وكَضی
جلسٍ

رئًس مطالة

16

اَذاف رفتاری

اَذاف جسئی
.1ثطًبهِ ضٍتیي ٍاوؿیٌبؾیَى ضا

.1ثطًبهِ ضٍتیي ٍاوؿیٌبؾیَى وَزوبى  ،ظًبى ثبضزاض ٍ

ثكٌبؾس.

افطازی وِ طجك ثطًبهِ همطض هطاجؼِ ًىطزُ اًس ضا قطح

.2الساهبت الظم زض ظهبى

زّس.

تعضیك ٍاوؿي ضا ثساًس.

ً.2حَُ تعضیك ،همساض ،ضاُ تجَیع ،اًَاع هبّیت ٍ قطایط

ً.3حَُ تعضیك نحیح  ،همساض ،
ضاُ تجَیع هبّیت ٍ قطایط
ًگْساضی ٍاوؿي ّب ضا ثساًس.

ًگْساضی ضا ثطای  EPIقطح زّس.
.3الساهبت ضطٍضی زض لجل ،حیي ٍ ثؼس اظ تعضیك
ٍاوؿٌْبی  EPIضا ثساًس.

تؼییه زمان الزم ترای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
.1
.2
.3

آمادگی
ضريع مًضًع درس ي تیان اَذاف
پیص تیىی رفتار يريدی  -ارزضیاتی
تطخیصی
ارائٍ مطالة

5
2
3
60
30

.5
.6
.7
.8

خالصٍ کردن وتیجٍ گیری
ارزضیاتی
تؼییه تکلیف ي اختتام
جمغ کل:

90

.4

مىاتغ:
زؾتَضالؼول ٍاوؿیٌبؾیَى وكَضی

حیطٍ

زمان

قٌبذتی

90

فؼالیت َای تکمیلی ي ارزضیاتی پایاوی

پطؾف ٍ پبؾد
ثحث گطٍّی

