
تغوِ تؼالي 

عالهت دّاى ٍ عالهت جاهؼِ : ػٌَاى درط

  اٍلًیوغال : تاریخ        صثح  8-12 ؽٌثِ :سهاى              ػشیشالِ تاطثي  دكتز : هذرط

  دًذاًپشؽکيپضٍّؾکذُ :هکاى        ًفز  100حذٍد  :تؼذادداًؾجَیاى دٍرُ ػوَهي دًذاًپشؽکي        : گزٍُ ّذف

ًذارد    :ًیاس پیؼ

:  دف كليه

. ٍ اصَل ٍ عطَح پیؾگیزی اس تیواریْا در عٌیي هختلف( عالهت جاهؼِ)ػوَهي آؽٌایي داًؾجَیاى تا اصَل كلي تْذاؽت 

 :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این درس قادر باشند :اهداف ويژه

 .تؼاریف ٍ هفاّین در تْذاؽت ػوَهي را تیاى ًوایٌذ .1

 .صز حاضز را تَضیح دٌّذدٍراى تاعتاى تا عتاریخ پشؽکي ٍ تْذاؽت اس  .2

 .عالهت ٍ هفَْم ٍ اتؼاد آى ٍ تؼاریف هْن ٍ تؼزیف عاسهاى تْذاؽت جْاًي اس عالهت را تَضیح دٌّذ .3

حاالت ٍ ؽذت تیواری ٍ ػَاهل تزٍس آى را ؽزح دادُ ٍ در هَرد چگًَگي كٌتزل ٍ هزاقثت ٍ حذف ریؾِ كٌي  .4

 .تیواری را تَضیح دٌّذ

 .پیؾگیزی در هزاحل هختلف را تیاى ًوایٌذ عطَح هختلف .5

 .هثاحث سیز را در طي درط آهَختِ، در هَرد آى هطالة هْن را تیاى ًوایٌذ .6

 آهَسػ تْذاؽت، فلغفِ ٍ رٍؽْای آى. 

 آهار حیاتي ٍ رٍؽْای اپیذهیَلَصیک ٍ كارتزد آى در پشؽکي. 

 هذیزیت تزًاهِ ریشی در تْذاؽت. 

 تْذاؽت هَاد غذایي -دفغ تْذاؽتي ستالِ -تیواریْای ًاؽي اس آب -تْذاؽت هحیط. 

 تْذاؽت حزفِ ای 

 كلیٌیک كَدكاى عالن ٍ كلیٌیک  -هزاقثت در سهاى حاهلگي ٍ سایواى)قثت ّای تْذاؽتي هادراى ٍ كَدكاىهزا

 (كَدكاى هؼوَل

  طة عالوٌذی

 ٍ ٍیذئَ پزٍصكتَر ٍ پزعؼ ٍ پاعخ داًؾجَیاى power pointعخٌزاًي تا اعتفادُ اس  اجزای :استراتژي آموزشي

 عَاالت تغتيتِ صَرت ی كتة اهتحاى :نحوه ارزشيابي

 هطالؼِ رفزًظ-فؼالیت در كالط تصَرت پاعخ تِ عَاالت عز كالط  -ًظن ٍ ّوزاّي در كالط:وظايف دانشجو

  اعتفادُ اس رعاًِ ّای آهَسؽي  -پاعخگَیي تِ عَاالت احتوالي داًؾجَیاى -حضَر تِ هَقغ :وظايف استاد

:  رفرنس

 91اًتؾارات ارجوٌذ عال  -چاج عَم -كتاب جاهغ تْذاؽت ػوَهي هَلف دكتز حغیي حاتوي ٍ ّوکاراى در عِ جلذ

 82چاج اٍل سهغتاى  -اًتؾارات ایلیا -درعٌاهِ طة پیؾگیزی ٍ پشؽکي اجتواػي تزجوِ دكتز خغزٍ رفایي ؽیزپاک


