
  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                                       

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                   خلسِ اٍلخلسِ اٍلمطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

سالهتی ، ًیاسّای سالهتی ، ًیاسّای هَضَع درس : هَضَع درس : 

  اساسی ، حقَق بیواراساسی ، حقَق بیوار

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکیپیزاپشضکی  403403

  اَذاف كلي : اَذاف كلي : 

  تاریخچِ ٍ تعزیف هزالثت اس تیوارآضٌا ضَد تاریخچِ ٍ تعزیف هزالثت اس تیوارآضٌا ضَد با گذراوذن ایه ساعت درسي داوطجً با :  با گذراوذن ایه ساعت درسي داوطجً با :  

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  سالهتی را تعزیف وٌذ سالهتی را تعزیف وٌذ   --11

  تاریخچِ هزالثت اس تیوار  را تیاى ًوایذ تاریخچِ هزالثت اس تیوار  را تیاى ًوایذ   --22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :                                پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   

                را تَضیح دّذرا تَضیح دّذ    واروارییهزالثت اس تهزالثت اس تداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ                                               سالهتی را تعزیف وٌذسالهتی را تعزیف وٌذداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ 

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        يسایل آمًسضي :     يسایل آمًسضي :     

  

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  گفتِ ضذُ ،  تا هطاروت فعال داًطدَیاى گفتِ ضذُ ،  تا هطاروت فعال داًطدَیاى   ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذافارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ  ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ  

هل ًطاى هی دّین هل ًطاى هی دّین در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر وادر دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر وا

 . .  

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

رت ًیاس تیطتز رت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَدر پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَ

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

  گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ . گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ . 

  دقيقٍدقيقٍ  55سمان : سمان :                                                                                                                                           تعييه تكليف                                      تعييه تكليف                                      

  پٌح سَال خْت تحمیك در خارج والس تِ داًطدَیاى ارائِ هی گزدد .پٌح سَال خْت تحمیك در خارج والس تِ داًطدَیاى ارائِ هی گزدد .

  پاسخ دٌّذ . پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  

  



  

  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                             

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                   خلسِ دٍمخلسِ دٍممطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

  ییاتاتییػالئن حػالئن حهَضَع درس :هَضَع درس :

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

بیَْضی بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل داًطجَیاى تزم اٍل گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکیپیزاپشضکی  403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  ی آضٌا ضذُ ، ٍسایل ٍ تدْیشات هَرد ًیاس را تطٌاسذ . ی آضٌا ضذُ ، ٍسایل ٍ تدْیشات هَرد ًیاس را تطٌاسذ . اتاتییعالئن حعالئن حتا تا   تا گذراًذى ایي  ساعت درسی داًطدَتا گذراًذى ایي  ساعت درسی داًطدَ

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  ی  را تعزیف وٌذ .ی  را تعزیف وٌذ .اتاتییعالئن حعالئن ح  --11

  را تذاًذ را تذاًذ     ییاتاتییعالئن حعالئن ح    وٌتزلوٌتزل  ًحَُ استفادُ اس ٍسایلًحَُ استفادُ اس ٍسایل  --22

  ی را تطٌاسذی را تطٌاسذاتاتییعالئن حعالئن حٍسایل ٍسایل     --33

  ًحَُ استفادُ اس تدْیشات را ضزح دّذًحَُ استفادُ اس تدْیشات را ضزح دّذ  --44

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دقيقٍدقيقٍ  0101آغاسیه :                                         سمان :  آغاسیه :                                         سمان :    پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                             ارسضيابيپيص بيىي رفتار يريدي   :                                                             ارسضيابي

  داًطدَ لادر تاضذ تِ سَاالت طزح ضذُ در هَرد داًطدَ لادر تاضذ تِ سَاالت طزح ضذُ در هَرد                                 را ضزح دّذ را ضزح دّذ     ییاتاتییعالئن حعالئن حداًطدَ لادر تاضذ داًطدَ لادر تاضذ 

                                                                                  پاسخ دّذ .پاسخ دّذ .    ییاتاتییوٌتزل  عالئن حوٌتزل  عالئن ح  للییٍساٍسا                                                                                                                                                                                                          

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  آهَسضی :                 ٍایت تزدآهَسضی :                 ٍایت تزد  ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ،  تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ،  تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ 

اى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ اى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین تالش هی ضَد . سپس تا ًطدر دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین تالش هی ضَد . سپس تا ًط

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

س را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز س را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس دردر پایاى تذریس خالصِ ای اس در

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هیی خیَاّین ویِ تیِ صیَرت      پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هیی خیَاّین ویِ تیِ صیَرت      

گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ تا در پایاى دٍرُ ًییش تیز   گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ تا در پایاى دٍرُ ًییش تیز   

  والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین . والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .   اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیتاساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت

  دقيقٍدقيقٍ  55تعييه تكليف                                                                                                           سمان : تعييه تكليف                                                                                                           سمان : 

  ای سایز داًطدَیاى .ای سایز داًطدَیاى .تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزتعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تز

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                                     

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                   خلسِ سَمخلسِ سَممطخصات كلي : مطخصات كلي : 

ری ٍ کار در ری ٍ کار در اصَل پزستااصَل پزستا  ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

  ییدارٍ درهاًدارٍ درهاً  ِِییاصَل اٍلاصَل اٍل  هَضَع درس :هَضَع درس :

در در   ويويییٍ ًحَُ هحاسبات دارٍ ٍ ًکات اٍ ًحَُ هحاسبات دارٍ ٍ ًکات ا

  استؼوال دارٍّااستؼوال دارٍّا

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکیپیزاپشضکی  403403

  اَذاف كلي : اَذاف كلي : 

  درن هی ًوایذ . درن هی ًوایذ . را    را          اصَل اٍلیِ دارٍ درهاًی ٍ ًحَُ هحاسثات دارٍ ٍ ًىات ایوي در استعوال دارٍّااصَل اٍلیِ دارٍ درهاًی ٍ ًحَُ هحاسثات دارٍ ٍ ًىات ایوي در استعوال دارٍّابا گذراوذن ایه ساعت درسي داوطجً : با گذراوذن ایه ساعت درسي داوطجً : 

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  ی را ضزح دّذی را ضزح دّذدارٍ درهاًدارٍ درهاً ِ ِییاصَل اٍلاصَل اٍل  --11

  را تیاى ًوایذ را تیاى ًوایذ   حاسثات دارٍحاسثات دارًٍحَُ هًحَُ ه  --22

  را تَضیح دّذ  را تَضیح دّذ    در استعوال دارٍّادر استعوال دارٍّا  ويويییًىات اًىات ا  --33

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :                                پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   

  پاسخپاسخ  ييداري درماوداري درماو ٍ ٍيياصًل ايلاصًل ايلداوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ در مًرد داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ در مًرد           را ضزح دّذرا ضزح دّذ  ییدارٍ درهاًدارٍ درهاً ِ ِییاصَل اٍلاصَل اٍل  باضذباضذداوطجً قادر داوطجً قادر 

                دّذ دّذ                                                                                                                                                                                                 

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  داًطدَیاى داًطدَیاى   ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تاضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ 

اّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ اّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفدر دستیاتی تِ تعاریف ٍ هف

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز 

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101مان : مان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سارسضيابي تكًیىي                                                                                                       س

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز 

  اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اساس آًْا تخطی 

  دقيقٍدقيقٍ  55تعييه تكليف                                                                                                           سمان : تعييه تكليف                                                                                                           سمان : 

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––پشضىی لزستاى پشضىی لزستاى   داًطگاُ علَمداًطگاُ علَم

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                               

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس : خلسِ چْارم                                                                                                              خلسِ چْارم                                                                                                              مطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

دارٍ ٍ دارٍ ٍ   ششییتجَتجَ  ییرٍش ّارٍش ّاهَضَع : هَضَع : 

  هَرد ًظزهَرد ًظز  للییآهادُ کزدى ٍساآهادُ کزدى ٍسا

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  آضٌا هی ضَد .آضٌا هی ضَد .  هَرد ًظزهَرد ًظز  للییدارٍ ٍ آهادُ وزدى ٍسادارٍ ٍ آهادُ وزدى ٍسا  ششییتدَتدَ  ییرٍش ّارٍش ّا  تا گذراًذى ایي ساعت آهَسضی داًطدَ  تاتا گذراًذى ایي ساعت آهَسضی داًطدَ  تا

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را ضزح دّذ .را ضزح دّذ .دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  ییرٍش ّارٍش ّا  --11

  را وٌتزل ًوایذ . را وٌتزل ًوایذ . دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  للییٍساٍسا  --22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :                                                  پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                             ارسضيابي آغاسیه :                 پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                             ارسضيابي آغاسیه :                 

  تِ تِ دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  للییٍساٍسا  داًطدَ لادر تاضذ در هَردداًطدَ لادر تاضذ در هَرد                را ضزح دّذ را ضزح دّذ دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  ییرٍش ّارٍش ّاداًطدَ لادر تاضذ داًطدَ لادر تاضذ 

                سَاالت پاسخ دّذ سَاالت پاسخ دّذ                                                                                                                                                                                                                       

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ 

یص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ یص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ ، در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پ، در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پ

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

یاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز یاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَدر پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَ

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هیی خیَاّین ویِ تیِ صیَرت      پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هیی خیَاّین ویِ تیِ صیَرت      

گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ تا در پایاى دٍرُ ًییش تیز   گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ تا در پایاى دٍرُ ًییش تیز   

  والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین . والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .   اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیتاساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت

  دقيقٍدقيقٍ  55تعييه تكليف                                                                                                           سمان : تعييه تكليف                                                                                                           سمان : 

  ای سایز داًطدَیاى .ای سایز داًطدَیاى .تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزتعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تز

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                                 

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                   خلسِ پٌدنخلسِ پٌدنمطخصات كلي : مطخصات كلي : 

ی ٍ کار در ی ٍ کار در اصَل پزستاراصَل پزستار  ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

دارٍ ٍ دارٍ ٍ   ششییتجَتجَ  ییرٍش ّارٍش ّاهَضَع : هَضَع : 

  هَرد ًظزهَرد ًظز  للییآهادُ کزدى ٍساآهادُ کزدى ٍسا

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  آضٌا هی ضَد .آضٌا هی ضَد .  هَرد ًظزهَرد ًظز  للییدارٍ ٍ آهادُ وزدى ٍسادارٍ ٍ آهادُ وزدى ٍسا  ششییتدَتدَ  ییرٍش ّارٍش ّا  آهَسضی داًطدَ  تاآهَسضی داًطدَ  تاتا گذراًذى ایي ساعت تا گذراًذى ایي ساعت 

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را ضزح دّذ .را ضزح دّذ .دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  ییرٍش ّارٍش ّا  --11

  را وٌتزل ًوایذ . را وٌتزل ًوایذ . دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  للییٍساٍسا  --22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي آغاسیه :                                         سمان :  ارسضيابي آغاسیه :                                         سمان :                                                                                                                            پيص بيىي رفتار يريدي   :پيص بيىي رفتار يريدي   :

  تِ تِ دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  للییٍساٍسا  داًطدَ لادر تاضذ در هَردداًطدَ لادر تاضذ در هَرد                را ضزح دّذ را ضزح دّذ دارٍ دارٍ   ششییتدَتدَ  ییرٍش ّارٍش ّاداًطدَ لادر تاضذ داًطدَ لادر تاضذ 

                سَاالت پاسخ دّذ سَاالت پاسخ دّذ                                                                                                                                                                                                                       

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ 

یص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ یص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ ، در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پ، در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پ

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

یاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز یاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَدر پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَ

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هیی خیَاّین ویِ تیِ صیَرت      پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هیی خیَاّین ویِ تیِ صیَرت      

گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ تا در پایاى دٍرُ ًییش تیز   گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوایٌذ تا در پایاى دٍرُ ًییش تیز   

  والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین . والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .   اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیتاساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت

  دقيقٍدقيقٍ  55تعييه تكليف                                                                                                           سمان : تعييه تكليف                                                                                                           سمان : 

  ای سایز داًطدَیاى .ای سایز داًطدَیاى .تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزتعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تز

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  

    



  

  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                                   

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                 خلسِ ضطنخلسِ ضطنمطخصات كلي : مطخصات كلي : 

ٍ کار در ٍ کار در   اصَل پزستاریاصَل پزستاری  ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

  ییبزقزاربزقزار  ییبا رٍضْابا رٍضْا  ییییآضٌاآضٌاهَضَع :هَضَع :

  ییذذییراُ ٍرراُ ٍر

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  ی آضٌا تطَدی آضٌا تطَدذذییراُ ٍرراُ ٍر  ییتزلزارتزلزار  ییرٍضْارٍضْاتا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تا چگًَگی تا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تا چگًَگی 

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را تعزیف وٌذ .را تعزیف وٌذ .  ییذذییراُ ٍرراُ ٍر  --11

  ی را تطٌاسذ .ی را تطٌاسذ .ذذییراُ ٍرراُ ٍر  ییتزلزارتزلزارٍسایل ٍسایل   --22

  ی را تَضیح دّذ . ی را تَضیح دّذ . ذذییراُ ٍرراُ ٍر  ییتزلزارتزلزار  ییرٍضْارٍضْا  --33

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :                                پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   

                  طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .  را تطزیح ومایذ                               داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالترا تطزیح ومایذ                               داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت  ييذذییراٌ يرراٌ يرداوطجً قادر باضذ :داوطجً قادر باضذ :

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555سمان : سمان :                           [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [         [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [           ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ 

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  هی ًوایین . هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هَارد تىویلی را تیاى 

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

س تیطتز س تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیادر پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیا

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

ِ تِ صَرت ِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وپس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین و

گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز 

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55سمان : سمان :                                                                                                               تعييه تكليف                                                    تعييه تكليف                                                    

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  یاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . یاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَپیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَتحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                                 

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                 خلسِ ّفتن خلسِ ّفتن مطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

  ططییاتاق ػول ٍ ضزااتاق ػول ٍ ضزا  التالتییتطکتطک  هَضَع :هَضَع :

اتاق ػول ، استاًذاردّا ٍ اصَل اتاق ػول ، استاًذاردّا ٍ اصَل   ککیی

  کارکار  ییوٌوٌییاا

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  پس اس گذراًذى ایي ساعت درسی تا هَارد سیز آضٌا هی ضَد : پس اس گذراًذى ایي ساعت درسی تا هَارد سیز آضٌا هی ضَد : 

  اتاق عولاتاق عول  التالتییتطىتطى  --11

  اتاق عولاتاق عول  ههیی  ططییضزاضزا  --22

  واروار  ییوٌوٌییاصَل ااصَل ا  ، استاًذاردّا ٍ، استاًذاردّا ٍ  --33

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را ضزح دّذ . را ضزح دّذ .   اتاق عولاتاق عول  ههیی  ططییضزاضزا  --11

  را تَضیح دّذ . را تَضیح دّذ .   اتاق عولاتاق عول  التالتییتطىتطى  --22

  را تیاى وٌذ .را تیاى وٌذ .  واروار  ییوٌوٌییاستاًذاردّا ٍ اصَل ااستاًذاردّا ٍ اصَل ا  --33

  درٍس گذضتِ را تطَر هختصز ضزح دّذ . درٍس گذضتِ را تطَر هختصز ضزح دّذ .   --44

  

  

  

  

  

  



  

  

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :              رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                            رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                              پيص بيىيپيص بيىي

                  درس قبلي پاسخ دَذ .درس قبلي پاسخ دَذ .  را ضزح دَذ                    داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ در مًردرا ضزح دَذ                    داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ در مًرداتاق عمل اتاق عمل   ككیی  ططییضزاضزا  داوطجً قادر باضذداوطجً قادر باضذ

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :     ٍسایل ٍسایل 

  دقيقٍدقيقٍ  5555سمان : سمان :                             [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [        [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [          ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ   ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تزّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى تزاًس اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                                                           جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                      جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                      

در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز 

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                                                                                         ارسضيابي تكًیىي                                   ارسضيابي تكًیىي                                   

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ 

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55تعييه تكليف                                                                                                           سمان : تعييه تكليف                                                                                                           سمان : 

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                                 

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                 خلسِ ّطتنخلسِ ّطتنمطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

    تزم ٍ اداهِ درستزم ٍ اداهِ درس  اىاىییهه  هَضَع :هَضَع :

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

بیَْضی بیَْضی   داًطجَیاى تزم اٍلداًطجَیاى تزم اٍلگزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  پس اس گذراًذى ایي ساعت درسی تا هَارد سیز آضٌا هی ضَد : پس اس گذراًذى ایي ساعت درسی تا هَارد سیز آضٌا هی ضَد : 

  اتاق عولاتاق عول  التالتییتطىتطى  --11

  اتاق عولاتاق عول  ههیی  ططییضزاضزا  --22

  واروار  ییوٌوٌیی، استاًذاردّا ٍ اصَل ا، استاًذاردّا ٍ اصَل ا  --33

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را ضزح دّذ . را ضزح دّذ .   اتاق عولاتاق عول  ههیی  ططییضزاضزا  --11

  را تَضیح دّذ . را تَضیح دّذ .   اتاق عولاتاق عول  التالتییتطىتطى  --22

  را تیاى وٌذ .را تیاى وٌذ .  واروار  ییوٌوٌییاستاًذاردّا ٍ اصَل ااستاًذاردّا ٍ اصَل ا  --33

    درٍس گذضتِ را تطَر هختصز ضزح دّذدرٍس گذضتِ را تطَر هختصز ضزح دّذ  --44

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  قٍقٍييدقدق  0101ارسضيابي آغاسیه :                                                  سمان :  ارسضيابي آغاسیه :                                                  سمان :                                                                پيص بيىي رفتار يريدي   :                  پيص بيىي رفتار يريدي   :                  

  پاسخ دَذ .        پاسخ دَذ .          يياتاق عمل را ضزح دَذ                    داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ در مًرد درس قبلاتاق عمل را ضزح دَذ                    داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ در مًرد درس قبل  ككیی  ططییقادر باضذ ضزاقادر باضذ ضزا  داوطجًداوطجً

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  اهتحاى هیاى تزم تزگشار هی ضَد .اهتحاى هیاى تزم تزگشار هی ضَد .  ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در 

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام  هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین الذام  هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                                   جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                  جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                  

در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز 

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                                                                 ارسضيابي تكًیىي                                               ارسضيابي تكًیىي                                               

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ 

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55تعييه تكليف                                                                                                           سمان : تعييه تكليف                                                                                                           سمان : 

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                               

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                 خلسِ ًْن خلسِ ًْن مطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

  ––اتاق ػول اتاق ػول   شاتشاتییتجْتجْ  هَضَع :هَضَع :

  للییٍ استفادُ اس ٍساٍ استفادُ اس ٍسا  ییًگْذارًگْذار  رٍضْایرٍضْای

  للییاستزاستز

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  تا گذراًذى ایي ساعت درسی داًطدَ تایذ : تا گذراًذى ایي ساعت درسی داًطدَ تایذ : 

  آضٌا تطَد .آضٌا تطَد .  اتاق عولاتاق عول  شاتشاتییتدْتدْتا تا   --11

  آضٌا ضَد .آضٌا ضَد .  للییاستزاستز  للییٍ استفادُ اس ٍساٍ استفادُ اس ٍسا  ییًگْذارًگْذار  ییرٍضْارٍضْاتا تا   --22

    

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را ضزح دّذ . را ضزح دّذ .     للییاستزاستز  للییٍ استفادُ اس ٍساٍ استفادُ اس ٍسا  ییًگْذارًگْذار  ییرٍضْارٍضْا  --11

  راُ هماتلِ تا عفًَت را تیاى ًوایذ .راُ هماتلِ تا عفًَت را تیاى ًوایذ .  --22

  استزیلزیشاسیَى را تَضیح دّذ .استزیلزیشاسیَى را تَضیح دّذ .  --33

  درٍس گذضتِ را تطَر هختصز ضزح دّذ درٍس گذضتِ را تطَر هختصز ضزح دّذ   --44

  

  

  

  

  

  

  



  

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :              رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                            رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                            پيص بيىي پيص بيىي 

                  ..را ضزح دَذ .                    داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت درس قبل پاسخ دَذ را ضزح دَذ .                    داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت درس قبل پاسخ دَذ   ًنًنييشاسشاسییلزلزییاستزاستزداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ 

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555: : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًّْز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْ

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین تالش هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین تالش هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                           جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                      جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                      

در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز 

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                                                         ارسضيابي تكًیىي                                                   ارسضيابي تكًیىي                                                   

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز   گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثتگزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55تعييه تكليف                                                                                                           سمان : تعييه تكليف                                                                                                           سمان : 

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                             

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                 خلسِ دّنخلسِ دّنمطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

، طزس ، طزس   ییجزاحجزاح  ننییتت  ییاػضااػضا  هَضَع :هَضَع :

اس اًَاع اس اًَاع   ییرفتار در اتاق ػول ، هختصزرفتار در اتاق ػول ، هختصز

  ییجزاحجزاح

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي : اَذاف كلي : 

  تا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تایذ  :تا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تایذ  :

  آضٌا ضَد آضٌا ضَد   ییخزاحخزاح  ننییتت  ییاعضااعضاتا تا   --11

  آضٌا ضَد .آضٌا ضَد .طزس رفتار در اتاق عول طزس رفتار در اتاق عول   تا تا --22

  ی آضٌا ضَد . ی آضٌا ضَد . اس اًَاع خزاحاس اًَاع خزاح  ییهختصزهختصز  ،،تاتا  --33

    

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را تیاى وٌذ را تیاى وٌذ   ییخزاحخزاح  ننییتت  ییاعضااعضاتطىیالت تطىیالت   --11

  را ضزح دّذ .را ضزح دّذ .طزس رفتار در اتاق عول طزس رفتار در اتاق عول   --22

  را تَضیح دّذ .را تَضیح دّذ .طزس رفتار در اتاق عول طزس رفتار در اتاق عول   --33

  

  

  

  

  

  



  

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي آغاسیه :                      سمان :  ارسضيابي آغاسیه :                      سمان :                                                                                                                                                                پيص بيىي رفتار يريدي   :  پيص بيىي رفتار يريدي   :  

ضذٌ درس قبلي                                       ضذٌ درس قبلي                                       ي را ضزح دَذ .               داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ي را ضزح دَذ .               داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح اس اوًاع جزاحاس اوًاع جزاح  ييطزس رفتار در اتاق عمل ، مختصزطزس رفتار در اتاق عمل ، مختصزداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ 

                  پاسخ دَذ .پاسخ دَذ .                                                                                                                                                                                                                          ..

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  اس درس گذضتِ اس درس گذضتِ   سَالسَال  ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ 

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  ایین . ایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوهَارد تىویلی را تیاى هی ًو

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

تز تز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطدر پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیط

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

صَرت صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ 

گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز 

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55سمان : سمان :                                                                                                     تعييه تكليف                                                         تعييه تكليف                                                         

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  ادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . ادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لپیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لتحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                               

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                               خلسِ یاسدّن خلسِ یاسدّن مطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

در اتاق در اتاق   واروارییبب  زشزشییاصَل پذاصَل پذ  هَضَع :هَضَع :

جْت جْت   واروارییدادى بِ بدادى بِ ب  تتٍضؼیٍضؼی  ––ػول ػول 

  ییاػوال جزاحاػوال جزاح

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي :  اَذاف كلي :  

  تا گذراًذى ایي ساعت درسی داًطدَ تایذ : تا گذراًذى ایي ساعت درسی داًطدَ تایذ : 

  آضٌا ضَد .آضٌا ضَد .در اتاق عول در اتاق عول   واروارییتت  زشزشییاصَل پذاصَل پذتا تا   --11

  ی آضٌا ضَد .ی آضٌا ضَد .خْت اعوال خزاحخْت اعوال خزاح  واروارییدادى تِ تدادى تِ ت  تتییٍضعٍضعتا تا   --22

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را ضزح دّذ . را ضزح دّذ . در اتاق عول در اتاق عول   واروارییتت  زشزشییاصَل پذاصَل پذ  --11

  را تَضیح دّذ . را تَضیح دّذ .   ییخْت اعوال خزاحخْت اعوال خزاح  واروارییدادى تِ تدادى تِ ت  تتییٍضعٍضع  --22

  

..  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي آغاسیه :                                                  سمان :  ارسضيابي آغاسیه :                                                  سمان :                                                    پيص بيىي رفتار يريدي   :                        پيص بيىي رفتار يريدي   :                        

                  را ضزح دَذ .                             داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت درس قبل پاسخ دَذ .را ضزح دَذ .                             داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت درس قبل پاسخ دَذ .  يياعمال جزاحاعمال جزاحداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ 

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555[كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان :   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى   ضزٍع والس تا حضَرضزٍع والس تا حضَر

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ 

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین تالش هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین تالش هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى پاٍرپَیٌت اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  ی ًوایین . ی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى ههَارد تىویلی را تیاى ه

  دقيقٍدقيقٍ  0101جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : 

تیطتز تیطتز   در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاسدر پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

تِ صَرت تِ صَرت   پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِپس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ

گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز 

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55سمان : سمان :                                                                                                             تعييه تكليف                                                     تعييه تكليف                                                     

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  اى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . اى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیپیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیتحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                             

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                               خلسِ دٍاسدّنخلسِ دٍاسدّنمطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

اس تخت بِ اس تخت بِ   واروارییاًتقال باًتقال بًحَُ ًحَُ     هَضَع :هَضَع :

بزاًکار ٍ بزػکس ، اصَل حفاظت بزاًکار ٍ بزػکس ، اصَل حفاظت 

    اس خطزاتاس خطزات  ییززییطگطگییٍ پٍ پ  ییفزدفزد

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي : اَذاف كلي : 

  تا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تایذ  :تا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تایذ  :

  را تطٌاسذ را تطٌاسذ اس تخت تِ تزاًىار ٍ تزعىس اس تخت تِ تزاًىار ٍ تزعىس   واروارییًحَُ اًتمال تًحَُ اًتمال ت  --11

  آضٌا ضَد آضٌا ضَد   ییاصَل حفاظت فزداصَل حفاظت فزدتا تا   --22

  آضٌا ضَد آضٌا ضَد اس خطزات اس خطزات   ییززییطگطگییپپتا تا   --33

    

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  را تیاى وٌذ .را تیاى وٌذ .اس تخت تِ تزاًىار ٍ تزعىس اس تخت تِ تزاًىار ٍ تزعىس   واروارییًحَُ اًتمال تًحَُ اًتمال ت  --11

  را ضزح دّذ .را ضزح دّذ .  ییاصَل حفاظت فزداصَل حفاظت فزد  --22

  وایذ وایذ را تیاى ًرا تیاى ًاس خطزات اس خطزات   ییززییطگطگییپپ  --33

  

  

  

  

  

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :      پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                                    ارسضيابي آغاسیه :                پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                                    ارسضيابي آغاسیه :                



                  سًاالت طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .سًاالت طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .را بيان كىذ           داوطجً قادر باضذ بٍ را بيان كىذ           داوطجً قادر باضذ بٍ اس خطزات اس خطزات   ييززييطگطگييي پي پ  يي، اصًل حفاظت فزد، اصًل حفاظت فزدداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ 

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555داوطجً [                      سمان : داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ   ّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اسّز یه اس هطالة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                                                                                         جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                       جمع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                       

در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز 

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان : سمان :                                                                                                                                                                       ارسضيابي تكًیىي                    ارسضيابي تكًیىي                    

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

ِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز ِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تگزٍّی ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ ت

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55: : تعييه تكليف                                                                                                           سمان تعييه تكليف                                                                                                           سمان 

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                             

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                                 خلسِ سیشدّن خلسِ سیشدّن مطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

  زشزشیی، پذ، پذ  ییکاٍرکاٍرییبا ربا ر  ییییآضٌاآضٌا  هَضَع :هَضَع :

  ییپزستارپزستار  ِِیی، اصَل اٍل، اصَل اٍل  واروارییبب  صصییٍ تزخٍ تزخ

  ییکاٍرکاٍرییدر اتاق ردر اتاق ر

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي : اَذاف كلي : 

  تا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تایذ  :تا گذراًذى ایي ساعت درس داًطدَ تایذ  :

  ی آضٌا ضَد .ی آضٌا ضَد .ىاٍرىاٍرییررتا عَارض حیي تا عَارض حیي   --11

  ی آضٌا ضَد .ی آضٌا ضَد .ىاٍرىاٍرییدر اتاق ردر اتاق ر  ییپزستارپزستار ِ ِییاصَل اٍلاصَل اٍلتا تا   --22

  آضٌا ضَد . آضٌا ضَد .   واروارییتت  صصییٍ تزخٍ تزخ  زشزشییپذپذًحَُ ًحَُ   تاتا  --33

  تا تی لزاری ٍ تاخیز در تیذاری آضٌا ضَد . تا تی لزاری ٍ تاخیز در تیذاری آضٌا ضَد .   --44

  تا تَْع ٍ استفزاغ آضٌا ضَد . تا تَْع ٍ استفزاغ آضٌا ضَد .   --55

  

  اَذاف رفتاري : اَذاف رفتاري : 

  پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : پس اس گذراًذى ایي ساعت آهَسضی فزاگیز لادر تاضذ : 

  دّذ .دّذ .  را ضزحرا ضزح  ییىاٍرىاٍرییرر  ييییحح  عولىزدّای غیزطثیعیعولىزدّای غیزطثیعی  --11

  را تیاى وٌذ . را تیاى وٌذ .   ییىاٍرىاٍرییدر اتاق ردر اتاق ر  ییپزستارپزستار ِ ِییاصَل اٍلاصَل اٍل  --22

  را ضزح دّذ . را ضزح دّذ .   واروارییتت  صصییٍ تزخٍ تزخ  زشزشییًحَُ پذًحَُ پذ  --33

  راُ هماتلِ تا تحزیه پذیزی ٍ تیمزاری را تیاى وٌذ . راُ هماتلِ تا تحزیه پذیزی ٍ تیمزاری را تیاى وٌذ .   --44

  علل تاخیز در تیذاری را تَضیح دّذ .علل تاخیز در تیذاری را تَضیح دّذ .  --55

  تَْع ٍ استفزاغ را تیاى ًوَدُ ، راُ پیطگیزی اس آًْا را تَضیح دّذ . تَْع ٍ استفزاغ را تیاى ًوَدُ ، راُ پیطگیزی اس آًْا را تَضیح دّذ . --66

  

  



  دقيقٍدقيقٍ  0101:  :  پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                                ارسضيابي آغاسیه :               سمان پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                                ارسضيابي آغاسیه :               سمان 

                  را ضزح دَذ .           داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .را ضزح دَذ .           داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .  ييكايركايرییرر  ههييحح  ييععييزطبزطبييغغ  ييعملكزدَاعملكزدَاداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ 

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : يسایل ، با تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي [كاربزد ريش َا ي   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

الة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ الة تِ صَرت پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ ّز یه اس هطّز یه اس هط

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101ع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : ع بىذي ي وتيجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمجم

در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز 

  دّن . دّن .   تَضیح هیتَضیح هی

  دقيقٍدقيقٍ  0101ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارسضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : 

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز ٍ تا هطَرت تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی گزٍّی 

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .

  دقيقٍدقيقٍ  55سمان : سمان :                                                                               تعييه تكليف                                                                    تعييه تكليف                                                                    

  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسهَى پاسخ دٌّذ . تحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  



  تسوِ تعالیتسوِ تعالی

  داًطىذُ پیزاپشضىیداًطىذُ پیزاپشضىی  ––داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى داًطگاُ علَم پشضىی لزستاى 

  طزح درس رٍساًِطزح درس رٍساًِ

    LLeessssoonn  PPllaannومًوٍ فزم طزح درس ومًوٍ فزم طزح درس                                                                                                                             

    هحوذ ضزفیهحوذ ضزفیمذرس : مذرس :                                                                                                                                                                                                 خلسِ چْاردّن خلسِ چْاردّن مطخصات كلي : مطخصات كلي : 

اصَل پزستاری ٍ کار در اصَل پزستاری ٍ کار در   ػٌَاى درس:ػٌَاى درس:

  اتاق ػول اتاق ػول 

  هطالبهطالب  ییاداهِ ٍ جوغ بٌذاداهِ ٍ جوغ بٌذ  هَضَع :هَضَع :

ًذاردًذاردپیص ًیاس : پیص ًیاس :    

دقیقِدقیقِ  021021هذت جلسِ : هذت جلسِ :    

داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی داًطجَیاى تزم اٍل بیَْضی گزٍُ هخاطب : گزٍُ هخاطب : 

  کارضٌاسیکارضٌاسی

  

  ًفزًفز  2222تؼذاد فزاگیزاى: تؼذاد فزاگیزاى: 

  هکاى تطکیل کالس : هکاى تطکیل کالس : 

  پیزاپشضکی پیزاپشضکی   403403

  اَذاف كلي : اَذاف كلي : 

  ::    ذذییساعت درس داوطجً باساعت درس داوطجً با  ههییبا گذراوذن ابا گذراوذن ا

  آضىا ضًد .آضىا ضًد .  ييكايركايرییرر  ههييبا عًارض حبا عًارض ح  --00

  آضىا ضًد .آضىا ضًد .  ييكايركايرییدر اتاق ردر اتاق ر  ييپزستارپزستار ٍ ٍييبا اصًل ايلبا اصًل ايل  --22

  آضىا ضًد . آضىا ضًد .   مارمارييبب  صصييي تزخي تزخ  زشزشییبا وحًٌ پذبا وحًٌ پذ  --33

  آضىا ضًد . آضىا ضًد .   ييذارذارييدر بدر ب  ززييي تاخي تاخ  ييقزارقزار  ييبا ببا ب  --44

  با تًُع ي استفزاغ آضىا ضًد . با تًُع ي استفزاغ آضىا ضًد .   --55

  

  رفتاري : رفتاري :   اَذافاَذاف

  قادر باضذ : قادر باضذ :   ززييفزاگفزاگ  ييساعت آمًسضساعت آمًسض  ههییاس گذراوذن ااس گذراوذن ا  پسپس

  را ضزح دَذ .را ضزح دَذ .  ييكايركايرییرر  ههييحح  ييععييزطبزطبييغغ  ييعملكزدَاعملكزدَا  --00

  كىذ . كىذ .   انانييرا برا ب  ييكايركايرییدر اتاق ردر اتاق ر  ييپزستارپزستار ٍ ٍيياصًل ايلاصًل ايل  --22

  را ضزح دَذ . را ضزح دَذ .   مارمارييبب  صصييي تزخي تزخ  زشزشییوحًٌ پذوحًٌ پذ  --33

  كىذ . كىذ .   انانييرا برا ب  ييقزارقزارييي بي ب  ييززییپذپذ  ككییراٌ مقابلٍ با تحزراٌ مقابلٍ با تحز  --44

  دَذ .دَذ .  ححييرا تًضرا تًض  ييذارذارييدر بدر ب  ززييعلل تاخعلل تاخ  --55

  دَذ . دَذ .   ححيياس آوُا را تًضاس آوُا را تًض  ييززييطگطگييومًدٌ ، راٌ پومًدٌ ، راٌ پ  انانييتًُع ي استفزاغ را بتًُع ي استفزاغ را ب--66

  

  

  



  

  دقيقٍدقيقٍ  0101سمان :  سمان :                                پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   پيص بيىي رفتار يريدي   :                                                 ارسضيابي آغاسیه :                                   

                  داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .داوطجً قادر باضذ بٍ سًاالت طزح ضذٌ درس قبلي پاسخ دَذ .                          را بيان كىذ .                     را بيان كىذ .                       ييكايركايرییرر  ههييعًارض حعًارض حداوطجً قادر باضذ داوطجً قادر باضذ 

  ريش َاي تذریس : ريش َاي تذریس : 

  رٍش ّای هطاروتیرٍش ّای هطاروتی  --تحث گزٍّیتحث گزٍّی  --سخٌزاًیسخٌزاًی  ––پزسص ٍ پاسخ پزسص ٍ پاسخ 

  ppoowweerr  ppooiinntt  ––كتاب كتاب   ––ايرَذ ايرَذ   ––  ٍایت تزدٍایت تزد                        آمًسضي :     آمًسضي :       ٍسایلٍسایل

  دقيقٍدقيقٍ  5555تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : تاكيذ بز تفكيك فعاليتُاي استاد ي داوطجً [                      سمان : [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با [كاربزد ريش َا ي يسایل ، با   ارائٍ درس ارائٍ درس 

  ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى ضزٍع والس تا حضَر ٍ غیاب ٍ احَالپزسی تا داًطدَیاى 

  سَال اس درس گذضتِ سَال اس درس گذضتِ   ––تیاى اّذاف والس تیاى اّذاف والس 

  ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى ارائِ هطلة درسی تز اساس اّذاف گفتِ ضذُ ٍ تا هطاروت فعال داًطدَیاى 

پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ پزسص هطزح ٍ پس اس دریافت پاسخ اس آًْا ٍ ًَضتي تز رٍی ٍایت تزد در ًْایت هطلة را هزتة ًوَدُ ٍ   ّز یه اس هطالة تِ صَرتّز یه اس هطالة تِ صَرت

در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ در دستیاتی تِ تعاریف ٍ هفاّین سعی هی ضَد . سپس تا ًطاى دادى اسالیذ اس پیص تْیِ ضذُ هطلة را تِ طَر واهل ًطاى دادُ ٍ 

  هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . هَارد تىویلی را تیاى هی ًوایین . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101يجٍ گيزي :                                                                                           سمان : يجٍ گيزي :                                                                                           سمان : جمع بىذي ي وتجمع بىذي ي وت

در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز در پایاى تذریس خالصِ ای اس درس را تا ووه داًطدَیاى تیاى ًوَدُ ٍ هطالة هْن را هدذداً تاویذ هی ًواین ٍ در صَرت ًیاس تیطتز 

  تَضیح هی دّن . تَضیح هی دّن . 

  دقيقٍدقيقٍ  0101سضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : سضيابي تكًیىي                                                                                                       سمان : ارار

پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت پس اس پایاى تذریس سَاالتی تِ صَرت ضفاّی ٍ تز اساس اّذاف رفتاری پزسیذُ ضذُ ٍ اس داًطدَ هی خَاّین وِ تِ صَرت 

تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز تا یىذیگز تِ سَاالت پاسخ دادُ ٍ تِ اسای ّز پاسخ درست ، ًوزُ هثثت دریافت ًوَدُ تا در پایاى دٍرُ ًیش تز گزٍّی ٍ تا هطَرت گزٍّی ٍ تا هطَرت 

  اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .اساس آًْا تخطی اس ًوزُ فعالیت والسی را هحاسثِ ٍ تعییي ًوائین .
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  تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى تعییي وٌفزاًس تزای دٍ ًفز اس داًطدَیاى وِ درس را ارائِ دٌّذ ٍ طزح سَال اس آى وٌفزاًس تزای سایز داًطدَیاى 

  هَى پاسخ دٌّذ . هَى پاسخ دٌّذ . پیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آسپیص تیٌی هی ضَد تِ اّذاف رفتاری خاهِ عول پَضاًیذُ ضَد ٍ داًطدَیاى لادر تاضٌذ تِ سَاالت آستحليل ي تفسيز :  تحليل ي تفسيز :  

  

  


