نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

هدرس  :سْشاثی

جلسه  :اٍل

هوضوع کالس  :دسد صایوبى

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب فشآیٌذ ثیَهَلکَلی ضشٍع دسد آضٌب هی ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :
-۱فبصّبی سحوی صایوبى سا ًبم ثجشد.

روش

وسایل

ارزیابی

تدریس

هورد نیاز

و فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ثحث گشٍٍّی

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

 -۲تغییشات ایجبد ضذُ دس سحن ٍ سشٍیکس سا دس ّش یک اص هشاحل هختلف
سحوی صایوبًی سا ضشح دّذ.
تٍسیْبی صایوبى سا ثیبى کٌذ.
 -۳ئ
-۴سیستن fail safeسا تَضیح دّذ.
-۵ضشٍع صایوبى سا ثِ طَس ػولی تؼشیف کٌذ.

 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

هدف کلی :

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

جلسه  :دٍم

هوضوع کالس  :صایوبى

داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب سیش ثبلیٌی صایوبى آضٌب هی ضَد.

اهداف رفتاری

روش
تدریس

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :
-۱ػالین اٍلیِ ضشٍع صایوبى سا ًبم ثجشد.

وسایل

ارزیابی و

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ثحث گشٍٍّی

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

-۲تغییشات سحن سا دس حیي صایوبى فؼبل سا تَضیح دّذ.
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

-۳دیالتبسیَى ٍ افبسوبى سا تؼشیف کٌذ.
-۴هکبًیسن ایجبد دیالتبسیَى ٍ افبسوبى سا ثطَس خالغِ ضشح دّذ.
-۵طشح دیالتبسیَى دس سشٍیکس سا تطشیح کٌذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

جلسه  :سَم

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ
هوضوع کالس  :لیجش

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب هکبًیسوْبی لیجش طجیؼی آضٌب هی ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

ٍ-۱ضؼیت جٌیي سا دس سحن ثب تَجِ ثِ ضکل جٌیي تطخیع دّذ.
 -۲لشاس جٌیي سا دس سحن ثب تَجِ ثِ ضکل جٌیي تطخیع دّذ.

روش

وسایل

ارزیابی

تدریس

هورد نیاز

و فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ثحث
گشٍٍّی

پشٍطکتَس،
ٍایت ثَسد

آصهَى تطشیحی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

ً-۳وبیص جٌیي سا دس سحن ثب تَجِ ثِ ضکل جٌیي تطخیع دّذ.
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳

-۴پَصیطي جٌیي سا دس سحن ثب تَجِ ثِ ضکل جٌیي تطخیع دّذ.
-۵هبًَس لئَپَلذ سا تَضیح دّذ.
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

جلسه  :چْبسم

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب حشکبت اغلی لیجش طجیؼی آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

-۱حشکبت اغلی لیجش سا ثِ طَس کبهل ٍ ثِ تشتیت ًبم ثجشد.
-۲چگًَگی چشخص جٌیي دس هسیش صایوبى سا تَضیح دّذ.

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ثحث

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى ٍیلیبهض.
تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبىٍ ،یشاست  ،۲۲سبل
۲۰۱۴

گشٍٍّی

 -۳چگًَگی ًضٍل جٌیي دس حیي صایوبى سا تَضیح دّذ.

 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

 -۴چگًَگی خشٍج جٌیي اص کبًبل صایوبى سا تَضیح دّذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳

-۵آسیٌکلیتیسن سا ثِ طَس کبهل تَضیح دّذ .
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-۴دٍ هَسد تغییش ضکل سش جٌیي دس حیي ػجَس اص کبًبل صایوبى سا ضشح دّذ.

نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

هدرس  :سْشاثی

جلسه  :پٌجن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب اًجبم هؼبیٌِ ٍاطیٌبل ثب استفبدُ اص هبکت آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص داًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

-۱دیالتبسیَى سشٍیکس سا ثذسستی اص سٍی هبکت تطخیع دّذ.
-۲افبسوبى سشٍیکس سا ثِ طَس غحیح اص سٍی هبکت تطخیع دّذ.
-۳ایستگبُ جٌیي سا ثذسستی اص سٍی هبکت تطخیع دّذ.
-۴حشکبت اغلی لیجش سا ثش سٍی هَالط جٌیي ٍ صایوبى تطخیع دّذ.

ثحث
گشٍٍّی

هبکت

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
Maternity Nursing 2013-۴

نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

هدرس  :سْشاثی

هوضوع کالس  :پزیشش دس اتبق صایوبى

جلسه  :ضطن

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب چگًَگی پزیشش ثیوبس دس اتبق صایوبى آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد

فعالیت تکویلی

هنابع آهوزشی

نیاز
اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

سخٌشاًی

-۱هشاحل پزیشش ثیوبس سا ضشح دّذ.
-۲چگًَگی گشفتي ضشح حبل کبهل اص ثیوبس سا تَضیح دّذ.
-۳طشص گشفتي ضشح حبل دس هَالغ اٍسطاًس سا ضشح دّذ.
-۴هطخػبت دسدّبی کبرة ٍ حمیمی سا ثِ طَس کبهل ثیبى کٌذ.
-۵چگًَگی اًجبم هؼبیٌِ ٍاطیٌبل سا تَضیح دّذ.
-۶اًذیکبسیَى ٍ کٌتشاًذیکبسیَى پزیشش ثیوبس سا تطخیع دّذ.

ثحث
گشٍٍّی

ٍیذئَ
پشٍطکتَس،
ٍایت ثَسد

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای
-آصهَى تطشیحی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى ٍیلیبهض .تشجوِ
لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبىٍ ،یشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

هدرس  :سْشاثی

جلسه ّ :فتن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب چگًَگی کٌتشل هشحلِ اٍل صایوبى آضٌب هی ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس ،آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

-۱هطخػبت اًمجبضبت سحوی دس هشحلِ اٍل صایوبى سا تَضیح دّذ.
-۲چگًَگی کٌتشل ضشثبى للت جٌیي سا ضشح دّذ.

ثحث
گشٍٍّی

-۳اًذیکبسیَى ٍ کٌتشاًذیکبسیَى استفبدُ اص هبًیتَس جْت کٌتشل ضشثبى
للت جٌیي سا ضشح دّذ.
-۴صهبى کٌتشل ػالین حیبتی هبدس ٍ هؼبیٌِ ٍاطیٌبل سا تَضیح دّذ.
 -۵تخلیِ هثبًِ ٍ آهٌیَتَهی سا دس ایي هشحلِ اص صایوبى تَضیح دّذ.
-۶چگًَگی آهَصش تکٌیکْبی تٌفسی ثِ هبدس سا تَضیح دّذ.

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى ٍیلیبهض.
تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبىٍ ،یشاست  ،۲۲سبل
۲۰۱۴
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

جلسه ّ :طتن

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ
هوضوع کالس  :صایوبى ٍ اپیضیَتَهی

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب چگًَگی کٌتشل هشحلِ دٍم صایوبى
اهداف رفتاری

آضٌب ضَد.

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت

هنابع آهوزشی

تکویلی
اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

 -۱چگًَگی کٌتشل هبدس سا دس هشحلِ دٍم صایوبى ضشح دّذ.
-۲چگًَگی کٌتشل جٌیي سا دس ایي هشحلِ اص صایوبى تَضیح دّذ.
-۳دس هَسد آهَصضْبی الصم دس جْت کوک ثِ هبدس دس ایي هشحلِ

سخٌشاًی
ثحث
گشٍٍّی

ٍیذئَ پشٍطکتَس ،آصهَى چٌذ گضیٌِ
ٍایت ثَسد

ای
-آصهَى تطشیحی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى ٍیلیبهض.
تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبىٍ ،یشاست  ،۲۲سبل
۲۰۱۴
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

تَضیح دّذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳

-۴اًذیکبسیَى ّبی اپیضیَتَهی سا ًبم ثجشد.
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-۵طشص اًجبم اپیضیَتَهی سا تَضیح دّذ.
-۶چگًَگی تشهین اپی صیَتَهی سا تشسین کٌذ.
-۷دس هَسد هشالجت اص هحل اپیضیَتَهی ثِ هبدس آهَصش دّذ .

نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

جلسه ًْ :ن

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ
هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب اداسُ هشحلِ سَم ٍ چْبسم صایوبى آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :
-۱چگًَگی کٌتشل هبدس دس هشحلِ سَم صایوبى سا تطشیح کٌذ.
ً-۲طبًِ ّبی جذا ضذى جفت سا ثطَس کبهل ًبم ثجشد.

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد

فعالیت

نیاز

تکویلی

ٍیذئَ

آصهَى چٌذ

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى ٍیلیبهض.

پشٍطکتَس،

گضیٌِ ای

تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبىٍ ،یشاست  ،۲۲سبل

ٍایت ثَسد

-آصهَى

سخٌشاًی
ثحث
گشٍٍّی

تطشیحی

-۳هؼبیٌِ جفت سا ثطَس کبهل ضشح دّذ.
 -۴چگًَگی کٌتشل هبدس دس هشحلِ چْبسم صایوبى سا تطشیح کٌذ.
 -۵ػَاهل اکسی تَسیک ٍ اًذیکبسیَى ٍ کٌتشاًذیکبسیًَْبی استفبدُ اص
آى سا تطشیح کٌذ.
-۶آهَصضْبی الصم ثشای هشالجت اص هبدس ٍ ًَصاد سا ثشای هبدس ضشح دّذ.

هنابع آهوزشی

۲۰۱۴
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

جلسه  :دّن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب ًوبیص فیلن صایوبًی ٍ صایوبى ثب استفبدُ اص هَالط هبدس ٍ جٌیي آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس ،آصهَى چٌذ گضیٌِ

-۱فیلن صایوبى سا ثب دلت توبضب کٌذ.
-۲هبًَس خشٍج جٌیي سا ثطَس غحیح ثش سٍی هَالط اًجبم دّذ.

ثحث گشٍٍّی

-۳خشٍج سش جٌیي سا ثِ دسستی ثش سٍی هَالط اًجبم دّذ.
-۴خشٍج ضبًِ ّبی جٌیي سا ثطَس غحیح ثش سٍی هَالط اًجبم دّذ.
هَالط اًجبم دّذ
.
-۵خشٍج جفت ٍ هبًَس خشٍج جفت سا ثطَس غحیح ثش سٍی

ٍایت ثَسد

ای
-آصهَى تطشیحی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی
جْبًی ثْشامً ،طش گلجبىٍ ،یشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

هدرس  :سْشاثی

هوضوع کالس :

جلسه  :یبصدّن

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب هؼبیٌِ ًَصاد ٍ هشالجت اص ًَصاد آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

-۱هؼبیٌِ سش ٍ غَست ًَصاد سا ثطَس کبهل تَضیح دّذ.
-۲هؼبیٌِ ثذى ٍ اًذاهْبی ًَصاد سا ضشح دّذ.

ثحث گشٍٍّی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

 -۳سي حبهلگی ًَصاد سا ثِ طَس دلیك تخویي ثضًذ.

 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

-۴هشالجت اص سش ٍ غَست ًَصاد سا ثطَس دلیك تَضیح دّذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳

-۵هشالجت اص ثذى ٍ اًذاهْبی ًَصاد سا ثطَس دلیك تَضیح دّذ.
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

جلسه  :دٍاصدّن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب احیبء ٍ هشاحل احیب ًَصاد آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

ً-۱وشُ آپگبس ًَصاد سا ثِ طَس دلیك تؼییي ثکٌذ.

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

ثحث گشٍٍّی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

ٍ-۲سبیل هَسد ًیبص دس احیبء سا ًبم ثجشد.
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

-۳هشاحل احیبء سا تطشیح کٌذ.
-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳

-۴چگًَگی احیبء سا تَضیح دّذ.
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

جلسه :سیزدهن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب تغییشات دٍساى ًفبس ٍ هشالجت اص هبدس آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ثحث

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

 -۱تغییشات فیضیَلَطیک ٍ تطشیحی ثذى هبدس دس دٍسُ ًفبس سا ضشح دّذ.
-۲چگًَگی هشالجت اص هبدس سا دس ایي دٍساى تَضیح دّذ.

گشٍٍّی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

-۳ضیش دّی ٍ آهَصضْبی الصم دس هَسد آى سا ثطَس کبهل ثیبى ًوبیذ.

 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

-۴ثیوبسیْبی پستبى ٍ هشالجت اص آى سا دس دٍساى ًفبس ضشح دّذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
Maternity Nursing 2013-۴

نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

هدرس  :سْشاثی

جلسه  :چْبسدّن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب

سٍضْبی غیش داسٍیی کٌتشل دسد صایوبى

اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

آضٌب ضَد.

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

-۱ػلت دسد صایوبى سا تَضیح دّذ.
-۲سٍضْبی تحشیک رّي دس کبّص دسد صایوبى سا ضشح دّذ.

ثحث گشٍٍّی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

-۳ضل سبصی ٍ سٍضْبی دیگش کٌتشل دسد صایوبى سا تَضیح دّذ.

 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

-۴استفبدُ اص سشهب ٍ گشهب سا جْت کبّص دسد صایوبى تَضیح دّذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی
هدرس  :سْشاثی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

جلسه  :پبًضدّن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب سٍضْبی داسٍیی کٌتشل دسد صایوبى آضٌب ضَد.
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

-۱استفبدُ اص هسکي دس تسکیي دسد صایوبى سا تَضیح دّذ.
ثحث
-۲سٍضْبی هختلف ثی حسی هَضؼی جْت تسکیي دسد لیجش سا ضشح دّذ.
گشٍٍّی

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

-۳سٍضْبی هختلف ثی حسی ػوَهی جْت تسکیي دسد لیجش سا ثطَس کبهل

 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

ضشح دّذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳
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نام درس :بارداری زایواى  - ۲صایوبى طجیؼی

هدت کالس ۹۰ :دلیمِ

هدرس  :سْشاثی

جلسه  :ضبًضدّن

هوضوع کالس :

هدف کلی  :داًطجَ ثبیذ پس اص گزساًذى ایي کالس ثب ٍسصضْبی دٍساى ثبسداسی ٍ پس اص صایوبى
اهداف رفتاری

اص دا ًطجَ اًتظبس هی سٍد پس اص گزساًذى ایي کالس ثتَاًذ :

آضٌب ضَد.

روش

وسایل

ارزیابی و

تدریس

هورد نیاز

فعالیت تکویلی

سخٌشاًی

ٍیذئَ پشٍطکتَس،

آصهَى چٌذ گضیٌِ ای

ٍایت ثَسد

-آصهَى تطشیحی

-۱اًَاع ٍسصضْبی دٍساى ثبسداسی سا ثِ دٍستبى خَد آهَصش دّذ.
 -۲کٌتشاًذیکبسیَى ّبی اًجبم ٍسصضْبی دٍساى ثبسداسی سا رکش کٌذ.
-۳صهبى اًجبم ٍ اًَاع ٍسصضْبی ثؼذ اص صایوبى سا ثِ دٍستبى خَد

ثحث

هنابع آهوزشی

-۱کبًیٌگْبم گشی ٍ ّوکبساى .ثبسداسی ٍ صایوبى
ٍیلیبهض .تشجوِ لبضی جْبًی ثْشامً ،طش گلجبى،
ٍیشاست  ،۲۲سبل ۲۰۱۴

گشٍٍّی
 -۲اطلس آًبتَهی گشی ۲۰۱۲

آهَصش دّذ.

-۳فیضیَلَطی گبیتَى ۲۰۱۳

-۴کٌتشاًذیکبسیًَْبی ٍسصضْبی خبظ سا تَضیح دّذ.
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