
 
 پرستاری و مامایی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 (1: پشعتبسی ثِذاؽت هبدساى ّ ًْصاداى)ػٌْاى دسط

 

 ّادذ ًظشی                2525تؼذاد ّ ًْع ّادذ: 

 

 کبسؽٌبعی پیْعتَ پشعتبسی  2تشم هخبطجبى: داًؾجْیبى 

 

 وبسیآهْصػ ث ٌذی(، فشای)فبسهبکْلْژیداسّؽٌبعدسط پیؼ ًیبص: 

 

             16-11ؽٌجَ ُب چِبسُفتَ 2+ (ُفتَ 16) 14-16صهبى اسئَ دسط: ؽٌجَ ُب عبػت 

 ُفتَ اّل( 1)ثؼذ اص 

 

 12-14صهبى هؾبّسٍ: ؽٌجَ ُب عبػت 

 

 هذسط: لیذا هٌتی

 

 ىدف کلی درش :

 آؽٌبیی فشاگیشاى ثب هْاسد غیش طجیؼی ّ ّضؼیت ُبی پش خطش ثبسداسی -1

ؽٌبخت ًیبصُب، هغبئل ّ هؾکالت جغوی، سّاًی ّ اجتوبػی  تْاًبیی فشاگیشاى ثشای -2

 افشاد خبًْادٍ دس اًتظبس فشصًذ ثَ خقْؿ هبدس م ًْصاد دس هؼشك خطش

کغت آگبُی فشاگیشاى دس هْسد اُویت آهْصػ دس پیؾگیشی اص ػْاسك دس هْاسد  -3

 آعیت پزیشی دس هبدس
 

 اىداف ًیژه بو تفکیک اىداف کلی ىر جلسو:

 لیبت پشعتبسی ثِذاؽت هبدساى ّ ًْصاداىکآؽٌبیی ثب  -1

 کلیبت پشعتبسی ثِذاؽت هبدساى ّ ًْصاداىآؽٌبیی ثب  -2

 دعتگبٍ تٌبعلی صًبىّ فیضیْلْژی آًبتْهی آؽٌبیی ثب  -3

 فیضیْلْژی دعتگبٍ تٌبعلی صًبىآًبتْهی ّ آؽٌبیی ثب  -4

 لمبح ّ سؽذ ّ تکبهل جٌیٌیآؽٌبیی ثب  -5

 سّػ ُبی تؾخیـ دبهلگیآؽٌبیی ثب  -6

 تغییشات فیضیْلْژیک دّساى ثبسداسیثب آؽٌبیی  -7

 دّساى ثبسداسی ّ هشالجت ُبی ًبسادتی ُبی جضئیآؽٌبیی ثب  -1

 سّػ ُبی ثشسعی عالهت جٌیيآؽٌبیی ثب  -9



 سّػ ُبی ثشسعی عالهت جٌیي ثب آؽٌبیی – 11

 ژًتیک ّهؾبّسٍ ژًتیکی ثب آؽٌبیی - 11

 هؾبّسٍ ژًتیکیژًتیک ّ ثب آؽٌبیی - 12

 آؽٌبیی ثب صایوبى طجیؼی - 13

 صایوبى طجیؼی ثب ؽٌبییآ - 14

 سّػ ُبی هختلف کبُؼ دسد صایوبى ثب آؽٌبیی - 15

 دّسٍ پظ اص صایوبى ثب آؽٌبیی - 16

 سّؽِبی پیؾگیشی اص ثبسداسی ُْسهًْی  ثب آؽٌبیی - 17

 سّؽِبی پیؾگیشی اص ثبسداسی غیشُْسهًْی ثب آؽٌبیی - 11

 اىداف ًیژه رفتبری بو تفکیک اىداف کلی ىر جلسو

 جلسو اًل:

 کلیبت پشعتبسی ثِذاؽت هبدساى ّ ًْصاداىٌبیی ثب آؽ هدف کلی: -1

 اىداف ًیژه
 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:

 5ثِذاؽت هبدساى ّ ًْصاداى سا تؼشیف ًوبیذ 1-1

 ػلن صایوبى ّ هبهبیی سا تْضیخ دُذ5 2-1

 اُذاف ثِذاؽت هبدساى ّ ًْصاداى سا تؼشیف ًوبیذ5 3-1

 دس ّ ًْصاد سا تْضیخ دُذ5ػْاهل هْثش دس تْعؼَ خذهبت ثِذاؽتی هب 4-1

 هغبئل لبًًْی ّ اخاللی دس ثِذاؽت هبدس ّ ًْصاد سا ثیبى کٌذ5 5-1

 ًمؼ ّ ّظبیف پشعتبسی ثِذاؽت هبدس ّ ًْصاد سا ثیبى کٌذ 6-1

 فشایٌذ پشعتبسی دس پشعتبسی ثِذاؽت هبدس ّ ًْصاد سا ثیبى کٌذ 7-1

 سا تْضیخ دُذ5هفِْم خذهبت ثِذاؽتی اّلیَ 1 -1

 ـ ُبی ؽبیغ ثِذاؽتی هبدساى ّ ًْصاداى سا تْضیخ دُذ5ؽبخ 9-1

 هشادل پزیشػ ًمؼ هبدسی ّ ّظبیف دّساى ثبسداسی سا ؽشح دُذ5  11-1

 

 جلسو دًم:

 کلیبت پشعتبسی ثِذاؽت هبدساى ّ ًْصاداىآؽٌبیی ثب  هدف کلی: -1

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 بى ًوبیذ5ًظش اعالم ًغجت ثَ ًمؼ هبدس سا ثی   1-2

 تقْیش رٌُی دس دّساى ثبسداسی سا تْضیخ دُذ5   2-2

 ًظشیَ ثذشاى سا تْضیخ دُذ5   3-2

 هفِْم پذسی سا تْضیخ دُذ5   4-2

 تئْسی ًمؼ سا ؽشح دُذ5   5-2

 فشایٌذ یبدگیشی ًمؼ سا ثیبى ًوبیذ5   6-2

 تضبد دس پزیشػ ًمؼ سا تْضیخ دُذ5   7-2

 خبًْادٍ سا تؼشیف ًوبیذ5   1-2



 اًْاع خبًْادٍ سا تْضیخ دُذ5   9-2

 هشادل سؽذ خبًْادٍ سا ثیبى ًوبیذ5 2 -11

 جلسو سٌم: 

 دعتگبٍ تٌبعلی صًبىّ فیضیْلْژی آًبتْهی آؽٌبیی ثب  هدف کلی: -1

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 اًذام تٌبعلی خبسجی سا ثؾٌبعذ5   1-3

 هًْظ پْثیظ سا تْضیخ دُذ5   2-3

 ُبی ثضسگ ّ کْچک سا تْضیخ دُذ5 لت   3-3

  کلیتْسیظ سا تْضیخ دُذ   4-3

 ّعتیجْل، پشدٍ ثکبست ّ پشیٌَ سا تْضیخ دُذ5   5-3

 اًذام تٌبعلی داخلی سا ثؾٌبعذ5   6-3

 هِجل، سدن ّ عشّیکظ سا تْضیخ دُذ5   7-3

 جغن سدن سا تْضیخ دُذ5  1-3

 ػولکشد سدن سا ؽشح دُذ5  9-3

 ن سا ثؾٌبعذ5لیگبهبًِبی سد 11-3

 لْلَ ُبی فبلْپ سا ؽشح دُذ5 11-3

 جلسو چيبرم:

 فیضیْلْژی دعتگبٍ تٌبعلی صًبى آًبتْهی ّ آؽٌبیی ثب ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 تخوذاى ُب سا تْضیخ دُذ5   1-4

 پغتبى ُب سا تْضیخ دُذ5   2-4

 آًبتْهی لگي سا ؽشح دُذ5   3-4

 ي سا تْضیخ دُذ5هفبفل لگ   4-4

 ؽشح دُذ5 تمغیوبت لگي سا   5-4

 دُذ5 عطْح لگي دمیمی سا تْضیخ   6-4

 سا تْضیخ دُذ5 تٌگَ فْلبًی لگي  7-4

 5اًْاع لگي سا ثؾٌبعذ   1-4

 5سا تْضیخ دُذ ثلْؽ ّ هشادل آى   9-4

 پبعخ جٌغی سا تْضیخ دُذ5  11-4

 لبػذگی ّ عیکل لبػذگی سا تْضیخ دُذ5 11-4

  ئغگی سا ؽشح دُذ5یب 12-4

 جلسو پنجن:

 لمبح ّ سؽذ ّ تکبهل جٌیٌیآؽٌبیی ثب  هدف کلی: -1

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 تکبهل تخوک ثبسّس ؽذٍ سا ؽشح دُذ5   1-5

 تْدٍ علْل داخلی ّ سّیبى سا تْضیخ دُذ5   2-5

 دعیذّا، جفت ّ تکبهل جفت سا تْضیخ دُذ5   3-5

 ٌُگبم تْلذ سا ثؾٌبعذ5ظبُش جفت دس    4-5

 سا تْضیخ دُذ5 اػوبل جفت   5-5

 سا ؽشح دُذ5 ُْسهْى ُبی هتشؽذَ اص جفت   6-5

 دُذ5 اختالالت جفت سا تْضیخ   7-5

 دُذ5 اًْاع جفت ساتْضیخ   1-5

 دُذ5 هبیغ آهٌیْتیک، دجن ّ تشکیجبت آى سا ؽشح   9-5



 ثٌذًبف ّ ًذٍْ اتقبل آى سا تْضیخ دُذ5 11-5

 دػ خْى جٌیٌی ّ سؽذ ّ تکبهل جٌیي سا ثیبى کٌذ5گش 11-5

 جلسو ششن:

 سّػ ُبی تؾخیـ دبهلگیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 ػالئن فشضی دبهلگی سا تْضیخ دُذ5   1-6

 ػالئن ادتوبلی دبهلگی سا تْضیخ دُذ5   2-6

 ػالئن لطؼی دبهلگی سا تْضیخ دُذ5   3-6

 5سّػ ُبی هذبعجَ تبسیخ تمشیجی صایوبى سا ثیبى ًوبیذ   4-6

 5ّاژٍ ای هبهبیی سا تؼشیف ًوبیذ   5-6

 جلسو ىفتن:

 دّساى ثبسداسی تغییشات فیضیْلْژیک ثبآشنایی هدف کلی:  -1

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5دُذ تغییشات دعتگبٍ تٌبعلی داخلی سا تْضیخ   1-7

 ؽکن ّ پْعت سا ؽشح دُذ5تغییشات دیْاسٍ   2-7

 تغییشات دعتگبٍ ادساسی سا ؽشح دُذ5  3-7

 تْضیخ دُذ5تغییشات دعتگبٍ گشدػ خْى ّ للت ّ ػشّق سا   4-7

 تغییشات پغتبًِب سا ؽشح دُذ5  5-7

 تغییشات دعتگبٍ گْاسػ سا تْضیخ دُذ5  6-7

 ؽشح دُذ5تغییشات ّصى   7-7

 تغییشات عیغتن تٌفغی سا ؽشح دُذ5  1-7

 5تغییشات غذد سا ؽشح دُذ5  9-7

 تغییشات سّاًی سا ؽشح دُذ5 11-7

 تغییشات اعتخْاى ُب، دًذاى ُب ّ هْ سا ؽشح دُذ5 11-7

 تغییش دس توبیل جٌغی سا ؽشح دُذ5 12-7

 جلسو ىشتن:

 ًبسادتی ُبی جضئی ّ هشالجت ُبی دّساى ثبسداسیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 ذ:دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽ
 سا تْضیخ دُذ5 تِْع ّ اعتفشاؽ فجذگبُی  1-1

 سا تْضیخ دُذ5 عْصػ هؼذٍ ّ پیکب  2-1

 سا تْضیخ دُذ5 ّاسیظ، ادم اًذام ُب  3-1

 سا تْضیخ دُذ5 ًفخ ؽکن، یجْعت ّ ُوْسّئیذ  4-1

 سا تْضیخ دُذ5 تٌگی ًفظ، ثی خْاثی  5-1

 5ؽشح دُذسا  ُیپْتبًغیْى ّضؼیتی  6-1

 سا تْضیخ دُذ5 شاهپ ُبی عبق پباًمجبضبت ّ ک  7-1

 5اُذاف هشالجت ُبی دّساى ثبسداسی سا ثیبى ًوبیذ  1-1

 ُیغتْسی پضؽکی، هبهبیی، اجتوبػی التقبدی سا ثیبى ًوبیذ5  9-1

 هؼبیٌَ فیضیکی ّ پشٍ ًبتبل سا ؽشح دُذ5 11-1

 یخ دُذ5هضشات اعتفبدٍ اص الکل، هْاد هخذس، دخبًیبت، اؽؼَ ایکظ ّ داسُّب سا تْض 11-1

 ػالئن خطش دّساى ثبسداسی سا رکش ًوبیذ5 12-1

 

 

 

 



 

 

 جلسو نين:

 سّػ ُبی ثشسعی عالهت جٌیيآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5هبًیتْسیٌگ داخلی جٌیي سا تْضیخ دُذ  1-9

 5هبًیتْسیٌگ خبسجی جٌیي سا تْضیخ دُذ  2-9

3-9  NST 5سا تْضیخ دُذ 

4-9  OCT 5سا تْضیخ دُذ 

 5سا ثیبى ًوبیذ OCTاًذیکبعیْى ُب   5-9

 5سا ثیبى ًوبیذ OCTکٌتشاًذیکبعیْى ُبی   6-9

 ؽشح دُذ5 آهٌیْعٌتض سا  7-9

 ؽشح دُذ5 آهٌیْعکْپی سا  1-9

 ىن:دجلسو 

 سّػ ُبی ثشسعی عالهت جٌیيآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5یتْعکْپی سا تْضیخ دُذف  1-11

 5فیتْگشافی سا تْضیخ دُذ -آهٌیْگشافی  2-11

 سا تْضیخ دُذ5 عًْْگشافی  3-11

 5ًذٍْ اًذاصٍ گیشی دشکبت جٌیي تْعظ هبدس سا ثیبى ًوبیذ  4-11

 سا تْضیخ دُذ5 تقْیش ثشداسی هغٌبطیغی  5-11

 سا تْضیخ دُذ5 ًوًَْ گیشی اص پشصُبی کْسیًْی  6-11

 دُذ5 یتْپشّتئیي ّ کبسثشد آى سا ؽشحآلفبف  7-11

  کبسثشد اًذاصٍ گیشی اعتشادیْل ادساس سا ثیبى ًوبیذ5  1-11

 دىن:یبزجلسو 

این جلسو بو صٌرت هجبزی برقرار هی )ژًتیک ّ هؾبّسٍ ژًتیکیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 شٌد(

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5ؽشح دُذ هؾبّسٍ ژًتییکی ّ اُویت آى سا  1-11

 هشکض هؾبّسٍ ژًتیک سا ثؾٌبعذ ّ تْضیخ دُذ5 2-11

 سا تْضیخ دُذ5 فشایٌذ هؾبّسٍ ژًتیک  3-11

 دُذ5 ؽشحسا  سّػ ُبی تِبجوی ّ غیشتِبجوی ثشسعی ژًتیکی  4-11

 سا ؽشح دُذ5 ػْاهل هغتؼذ کٌٌذٍ ًبٌُجبسی ُبی کشّهْصّهی  5-11

 دُذ5 سا تْضیخ اًْاع ًبٌُجبسی ُبی کشّهْصّهی  6-11

 دىن:دًازجلسو 

 یبرقرار ه یجلسو بو صٌرت هجبز نیا) ژًتیک ّ هؾبّسٍ ژًتیکیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 شٌد(

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5ؽشح دُذ سا 21تشیضّهی   1-12

 تْضیخ دُذ5 13تشیضّهی  2-12

 سا تْضیخ دُذ5 عٌذسم تشًش  3-12

 دُذ5 ؽشحسا  عٌذسم کالیي فیلتش  4-12

 سا ؽشح دُذ5 عٌذسم اًغبى عٌگی  5-12



 سا تْضیخ دُذ5 اختالالت دّجٌغیتی  6-12

 5ثیبى ًوبیذ ًظش اعالم سا ًغجت ثَ ًغل عبلن  7-12

 

 

 دىن:سسیجلسو 

 صایوبى طجیؼیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5ؽشح دُذ هؾخقبت عش جٌیي ّ الطبس آى سا  1-13

 هْلذیٌگ سا تْضیخ دُذ5 2-13

 سا تْضیخ دُذ5 لشاس ّ دبلت جٌیي  3-13

 دُذ5 ؽشحسا  لغوت ُبی هختلف یک تْػ ّاژیٌبل  4-13

 دُذ5 هبًْسُبی لئْپْلذ سا تْضیخ  5-13

 سا تْضیخ دُذ5 تؾکیل عگوبى فْلبًی ّ تذتبًی سدن  6-13

 5دیالتبعیْى ّ افبعوبى سا تْضیخ دُذ  7-13

 

 دىن:چيبرجلسو 

 صایوبى طجیؼیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5ؽشح دُذ لیجش سا  1-14

 تئْسی ُبی هشثْط ثَ ػلل ؽشّع صایوبى سا تْضیخ دُذ5 2-14

 سا تْضیخ دُذ5 فبصُبی سدوی صایوبى  3-14

 دُذ5 ؽشحسا  هشادل صایوبى طجیؼی  4-14

 سا ؽشح دُذ5 هختلف صایوبى هشالجت ُبی پشعتبسی دس هشادل  5-14

 سا تْضیخ دُذ5 دشکبت افلی صایوبى دس ًوبیؼ عفبلیک  6-14

 5تْضیخ دُذ صایوبى دس آة سا  7-14

 سا تْضیخ دُذ5 ًکبت پشعتبسی صایوبى دس آة  1-14

 دىن:بنسپجلسو 

 سّػ ُبی هختلف کبُؼ دسد صایوبىآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 ؽذ:دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثب
 5سّػ ُبی تغکیي دسد سا ثیبى کٌذ  1-15

 تْضیخ دُذ5 اًْاع سّػ ُبی غیش داسّیی کبُؼ دسد سا 2-15

 سا تْضیخ دُذ5 سّػ ُبی داسّیی کبُؼ دسد  3-15

 دُذ5 ؽشحسا  ثی دغی هٌطمَ ای  4-15

 دُذ5 ؽشحسا  اًْاع ثی دغی ًخبػی  5-15

 دُذ5 تْضیخسا  ثی دغی اپیذّسال  6-15

 ًذیکبعیْى ُبی اعتفبدٍ اص ثی دغی اپیذّسال سا ثیبى ًوبیذ5کٌتشا  7-15

 سا تْضیخ دُذ5 ثلْک پبساعشّیکبل  1-15

 دُذ5 ؽشحسا  ثی دغی هْضؼی  9-15

 دىن:شبنسجلسو 

 دّسٍ پظ اص صایوبىآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 5ُذتغییشات فیضیْلْژیک دّسٍ ًفبط سا ؽشح د  1-16

 سا تْضیخ دُذ5 تغییشات سدن، عشّیکظ ّ ّاژى 2-16



 دُذ5 صهبى ثبصگؾت آى سا ؽشح ک گزاسی ّتخو  3-16

 دُذ5 ؽشحسا  تغییشات ّصى ّ جذاس ؽکن   4-16

 دُذ5 تغییشات عیغتن ادسای ّ گْاسؽی سا تْضیخ  5-16

 دُذ5 تْضیخسا  ػشّلی -تغییشات عیغتن للجی  6-16

 5کشدى آى سا ؽشح دُذتشؽخ ؽیش ّ هتْلف   7-16

 سا تْضیخ دُذ5 هشالجت ُبی پشعتبسی دّساى ًفبط  1-16

 دُذ5 ؽشحسا  اًذٍّ پظ اص صایوبى  9-16

 ًظش اعالم ًغجت ثَ ثِذاؽت دّساى ًفبط ّ ادکبم ؽشػی آى ّ دمْق اّلیَ کْدک سا ثیبى ًوبیذ5 11-16

 دىن:ىفجلسو 

برقرار  یجلسو بو صٌرت هجبز نیا)سّػ ُبی پیؾگیشی اص ثبسداسیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 شٌد( یه

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 ثِذاؽت ّ تٌظین خبًْادٍ سا تْضیخ دُذ5  1-19

 دُذ5 آی یْ دی سا ؽشح  2-19

 5سا ثیبى ًوبیذ اًْاع آی یْ دی  3-19

 کبًذّم سا تْضیخ دُذ5  4-19

 دیبفشاگن سا تْضیخ دُذ5  5-19

 دُذ5 تْضیخسا  ؼهْاد اعپشم ک  6-19

 سا تْضیخ دُذ5 دلمَ ُبی ّاژیٌبل  7-19

 سا تْضیخ دُذ5 داسُّبی ضذ ثبسداسی ُْسهًْی  1-19

 سا تْضیخ دُذ5تشکیجی   داسُّبی ضذ ثبسداسی ُْسهًْی  9-19

 لشؿ ُبی ضذ ثبسداسی دبّی پشّژعتشّى سا ؽشح دُذ5 11-19

 کپغْل ُبی کبؽتٌی صیش پْعت سا ؽشح دُذ5 11-19

 م:ىجدجلسو 

برقرار  یجلسو بو صٌرت هجبز نیا)سّػ ُبی پیؾگیشی اص ثبسداسیآؽٌبیی ثب  ىدف کلی:

 شٌد( یه

 اىداف ًیژه

 دس پبیبى داًؾجْ لبدس ثبؽذ:
 کپغْل ُبی کبؽتٌی صیش پْعت سا ؽشح دُذ5  1-21

 آهپْل ُبی تضسیمی ضذ ثبسداسی سا تْضیخ دُذ5  2-21

 5ػْاسك آًِب سا ثیبى ًوبیذ  3-21

 ًضدیکی هٌمطغ سا تْضیخ دُذ5  4-21

 جلْگیشی اص دبهلگی ثب ؽیشدُی سا تْضیخ دُذ5  5-21

 دُذ5 تْضیخسا  سّػ سیتویک  6-21

 سّػ دهبی پبیَ ثذى سا تْضیخ دُذ5  7-21

 دُذ5 ثغتي لْلَ ُبی فبلْپ سا ؽشح  1-21

 دُذ5 ّاصکتْهی سا ؽشح  9-21

 ظش اعالم سا ثیبى ًوبیذ5 سّؽِبی تبییذ ؽذٍ پیؾگیشی اص دبهلگی اص ً 11-21
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 ًسبیل کوک آهٌزشی

 ّایت ثشد، اّسُذ، ّیذیْ پشّژکتْس

 

 پشعؼ ّ پبعخ -سّػ تذسیظ: عخٌشاًی

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  نمره کل)بر حسب درصد( سهم از روش       آزمون

دقیقه  55 هر جلسه %5 کتبی: تشریحی کوئیز
 اول

 -کتبی: تستی ترم آزمون میان 
 تشریحی

73% 62/5/62  

 -: تستی-کتبی آزمون پایان ترم
 تشریحی

تاریخ تعیین  23%
شده از طرف 

 آموزش

 

حضور فعال در 
 کالس

 5%   

 
 و:مقررات کالس و انتظارات از دانشج

 

 اص داًؾجْیبى هذتشم اًتظبس هی سّد:

 دضْس هٌظن ّ دلیك دس جلغبت دسط داؽتَ ثبؽٌذ5 -1

 دس ثذث ُبی گشُّی ّ فؼبلیت ُبی آهْصؽی ؽشکت ًوبیٌذ5 -2

 دس ُش جلغَ آهبدگی پبعخگْیی ثَ عْاالت هجبدث لجل سا داؽتَ ثبؽٌذ5 -3

 5اص دیگش هٌبثغ ّ عبیت ُبی هؼتجش ػلوی اعتفبدٍ ًوبیٌذ -4

 تلفي ُوشا خْد سا دس کالط دسط خبهْػ ًوبیٌذ5 -5
 

 دانشکده: EDOنبم ً اهضبی هدرش:             نبم ً اهضبی هدیر گرًه:                نبم ً اهضبی هسئٌل

 تبریخ تحٌیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 (2بهداشت مادر و نوزاد ) جدول زمانبندی درس                           

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس جلسهموضوع هر               تاریخ جلسه

1 16/11/95 

 

آؽٌبیی ثب کلیبت پشعتبسی ثِذاؽت هبدساى ّ 

 ًْصاداى

 

 

2 23/11/95 
 

بسی ثِذاؽت هبدساى ّ کلیبت پشعتآؽٌبیی ثب 

 ًْصاداى

 

 لیدا منتی

3  

33/11/95 

 لیدا منتی آًبتْهی ّ فیضیْلْژی دعتگبٍ تٌبعلی صًبىؽٌبیی ثب آ

4  

7/12/95 

آًبتْهی ّ فیضیْلْژی دعتگبٍ تٌبعلی آؽٌبیی ثب 

 صًبى

 

 لیدا منتی

5  

14/12/95 

 لمبح ّ سؽذ ّ تکبهل جٌیٌیآؽٌبیی ثب 

 

 لیدا منتی

6  

21/12/95 

 سّػ ُبی تؾخیـ دبهلگیؽٌبیی ثب آ

 

 لیدا منتی

7  

12/1/96 

تغییشات فیضیْلْژیک دّساى آؽٌبیی ثب 

 ثبسداسی

 

 لیدا منتی

8  

19/1/96 

ًبسادتی ُبی جشئی ّ هشالجت ُبی آؽٌبیی ثب 

 دّساى ثبسداسی

 لیدا منتی

9  

26/1/96 

 لیدا منتی سّػ ُبی ثشسعی عالهت جٌیيآؽٌبیی ثب 

13 2/2/96 
 

 لیدا منتی  یی ثب سّػ ُبی ثشسعی عالهت جٌیيآؽٌب

11 9/2/96 
 

 لیدا منتی هجبزی -ژًتیک ّ هؾبّسٍ ژًتیکیآؽٌبیی ثب           

12  

16/2/96 
 

 لیدا منتی هجبزی -آؽٌبیی ثب ژًتیک ّ هؾبّسٍ ژًتیکی

 لیدا منتی آؽٌبیی ثب صایوبى طجیؼی 23/2/96 13



 

14 33/2/96 

 

 لیدا منتی یآؽٌبیی ثب صایوبى طجیؼ

15 6/3/96 

 

 لیدا منتی آؽٌبیی ثب سّػ ُبی هختلف کبُؼ دسد

16 13/3/96 

 

 لیدا منتی  آؽٌبیی ثب دّسٍ پظ اص صایوبى

17 23/1/96 

 

 -سّػ ُبی پیؾگیشی اص ثبسداسی ُْسهًْیآؽٌبیی ثب 

 هجبزی
 لیدا منتی

18 33/1/96 

 

 -سّػ ُبی پیؾگیشی اص ثبسداسی ُْسهًْیآؽٌبیی ثب 

 زیهجب
 لیدا منتی

 
 
 


