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 بسمٍ تعالي

 داوشگاٌ علًم پسشكي اريميٍ

 پرستاري ي مامايي اريميٍداوشكدٌ 

 رٍغ ؼٌبظی ٍ ًقذ پصٍّػ ّبی ترمیجی ٍ اثسارظبزی در پرظتبری درس:

 ًظری ٍاحذ 5/1تعداد ياحد:

 ٍ دمتر آرام فیضی )هعئَل درض( ّوتی هعلل پبكهعصَهِ دمتر  مدرس:
ظٌجػ ٍ اًذازُ گیری، رٍغ ّبی آزهَى ظبزی ٍ ٍیصگی ّبی یل آزهَى داًؽجَیبى در ایي درض ثب هفبّین  شرح درس:

ی، قیتلف یاظتفبدُ از پصٍّػ ّب لیدل ،خَة، اًَاع ارزؼیبثی ٍ تنٌیل ّبی آى ٍ ّوچٌیي، مبرثرد آى در پرظتبری

 .آؼٌب هی ؼًَذپصٍّؽی  یاثسارّب ییبیٍ پب ییرٍا، اًجبم ٍ ًقذ پصٍّػ یاثسارّب یطراح ٌذیفرآ

 رس:د يَدف کل
 یمبرثرد آًْب در پرظتبر ٍ یبثیٍ ارزؼ ظبزی¬آزهَى پصٍّػ ّبی ترمیجی، یداًؽجَ ثب اصَل ٍ هجبً ییآؼٌب 

 درس قادر خًاَىد بًد: هيپس از ا اني: داوشجًياَداف جسئ
 اًذازُ گیری، آزهَى، ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی را تعریف مٌذ -1

 تَضیح دّذ.راثطِ هیبى اًذازُ گیری، آزهَدى، ظٌجػ ٍ اًذازُ گیری را  -2

 راثطِ ثیي پصٍّػ آهَزؼی ٍ ارزؼیجبی آهَزؼی را تَضیح دّذ. -3

 اًَاع رٍغ ّبی اًذازُ گیری ٍ ظٌجػ را ثب تَجِ ثِ ٍیصگی ّبی هَرد ظٌجػ دظتِ ثٌذی مٌذ -4

 اًَاع آزهَى ّبی پیؽرفت تحصیلی را تَضیح دّذ. -5

 دظتِ ثٌذی رٍغ ّبی ظٌجػ را ثب تَجِ ثِ چگًَگی تْیِ آًْب تَضیح دّذ -6

 رزؼیبثی پیؽرفت تحصیلی را تعریف مٌذا -7

 طجقِ ثٌذی ظِ گبًِ ّذف ّبی آهَزؼی را ثِ اختصبر تَضیح دّذ -8

 . دّذ را تعریف مٌذ ٍ اجسای آى را تَضیح (Blueprint)آزهَى جذٍل هؽخصبت  -9

 .ؼرایط هطلَة اجرای آزهَى را تَضیح دّذ -10

 .مٌذ هحبظجِ ظَال ّب را تویس ضریت دؼَاری ٍ ضریت -11

 دٌّذ. حیرا تَض یقیتلف یُ از پصٍّػ ّباظتفبد لیدل -12

 مٌٌذ. عِیهقب گرینذیرا ثب  یقیتلف یاًَاع پصٍّػ ّب -13

 ّن زهبى را ؼرح دٌّذ. یقیتلف یهَارد مبرثرد طرح ّب -14

 مٌٌذ. عِیهقب گرینذیرا ثب  یهتَال یاًَاع طرح ّب -15

 مٌٌذ. بىیاثسار را ث یثِ هٌظَر طراح یامتؽبف یهراحل اًجبم طرح ّب -16

 اثسار ثحث مٌٌذ. یهختلف طراح یردّبنیدرثبرُ رٍ -17

 دٌّذ. حیپصٍّػ را تَض یاثسارّب یطراح ٌذیفرآ -18

 مٌٌذ. عِیهقب گرینذیاثسار را ثب  ییرٍا یثررظ یاًَاع رٍغ ّب -19

 دٌّذ. حیٍ اًَاع آى را تَض ییبیهفَْم پب -20

 هختلف را ًقذ مٌٌذ. یاثسارّب ییبیٍ پب ییرٍا -21

 را ؼرح دٌّذ. لیَلَشیسیَفیث یدر اثسارّب یصگیٍ ٍ تیحعبظ نیهفبّ -22

 وحًٌ تدريس:
 تَظط داًؽجَیبى ارائِ هی گردد.   مٌفراًطٍ گرٍّی ثحث  ظخٌراًی، ایي درض ثِ صَرت
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 يظايف داوشجًيان:
 از داًؽجَیبى هحترم اًتظبر هی رٍد:

 دارای زیرثٌبی فنری هٌبظت جْت فراگیری هطبلت درض ثبؼٌذ. -1

 آًْب را ًقذ ٍ ارائِ ًوبیذ.   ،ًتبیج ثبهقبالت علوی ضوي آؼٌبیی  هطبلعِثب  -2

 ثِ طَر هٌظن ٍ هذاٍم در مالض حضَر یبفتِ ٍ در ثحث ّبی علوی مالض ؼرمت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -3

 ّبی هقرر ارائِ ًوبیٌذ.زهبى عبلیت ّبی یبدگیری تعییي ؼذُ را در ف -4

 ريش ارزشيابي:
 : یبثیٍ ًحَُ ارزؼ فیتنبل

 درصذ 20 ٌبریظو

 %70هرتجط ثب درض  فیاًجبم تنبل

 %10 الضهؽبرمت ٍ حضَر فعبل در م
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 جذٍل ثرًبهِ مالظی
 اظتبد هَضَعبت جلعبت ردیف

اًَاع ظٌجػ از ًظر هبّیت هَضَع هَرد  اٍل 1

 اًذازُ گیری

 دمتر فیضی

 دمتر فیضی ٍیصگی ّبی یل اثسار خَة )قعوت اٍل( دٍم 2

 دمتر فیضی  َة )قعوت دٍم(ٍیصگی ّبی یل اثسار خ ظَم 3

 دمتر فیضی طراحی، تجسیِ ٍ تحلیل ٍ تفعیر آزهَى چْبرم 4

 دمتر فیضی اًَاع اثسار آهَزؼی پٌجن 5

 دمتر فیضی چگًَگی ظبخت اثسار آهَزؼی ؼؽن  6

 دمتر ّوتی هعلل پبك ترمیجیپصٍّػ فلعفِ  نّفت 7

 كدمتر ّوتی هعلل پب (1)  ترمیجی یاًَاع طرح ّب ّؽتن 8

 دمتر ّوتی هعلل پبك (2ترمیجی ) یاًَاع طرح ّب ًْن 9

 دمتر ّوتی هعلل پبك (1ظبزی ) اثسار  دّن 10

 دمتر ّوتی هعلل پبك (2) : میَ هتذلَشییاثسار ظبز یبزدّن 11

 دمتر ّوتی هعلل پبك هختلف  یاثسارّب ییبیٍ پب ییرٍا دٍازدّن 12

 پبك دمتر ّوتی هعلل حعبظیت ٍ ٍیصگی ظیسدّن 13

 

 

 

 

 


