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 1971-79تحصیلی  دومنیمسال 

در طی هراحل هختلف ٍضع حول طجیعی ٍ دٍرُ ثعذ  داًػ کبفی در هَرد فرآیٌذ فیسیَلَشیک زایوبى، ًحَُ ادارُ ٍ کٌترل ٍ هراقجت از هبدر ٍ جٌیي ٍ ًَزادداًؽجَ ثتَاًذ در پبیبى ٍاحذ درظی  س:ّذف کلی در

 ثذظت آٍرد زایوبى

شوارُ 

 جلسِ

تاریخ 

 جلسِ

اّذاف هیاًی  )رئَس 

 هطالب(
 اّذاف حیطِ در پایاى ّز جلسِ داًشجَ بایذ بتَاًذ: :اّذاف ٍیژُ 

 رٍش یاددّی

 یادگیزی

هَاد ٍ ٍسایل 

 آهَسشی

 سهاى جلسِ

 )دقیقِ(

تکالیف 

 داًشجَ

 ارسشیابیًحَُ

 

1  
ارائِ طرح درض ٍ 

 کلیبت  ٍضع حول

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 الف( حیطِ ؼٌبختی

 .دّذ تَضیحرا  هکبًیعن زایوبى-1

 .ل را ًبم  ثجردوهراحل ٍضع ح-2

 .تغییرات هرحلِ اٍل ٍضع حول را تَضیح دّذ-3

 تغییرات هرحلِ دٍم ٍضع حول را تؽریح کٌذ.-4

 ة( حیطِ عبطفی

 گیسُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اً-5

 -ؼٌبختی

 عبطفی

ظخٌراًی هجبحثِ 

 ای پرظػ ٍپبظخ

 

ٍیذئَ هَالش/

پرٍشکتَر/پبٍرپَیٌت/ت

/ کتبة/هقبلِ/فیلن اثلَ

 آهَزؼی

 

 
 

 

 

120 
پبظخ دّی 

 ثِ ظَاالت
 آزهَى آغبزیي

 

 

 

2 

 

ٍیصگی ّبی هرحلِ 

 دٍم ٍضع حول

 )هرحلِ اٍل لیجر(

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 ٌبختیالف( حیطِ ؼ

 هکبًیعن اًقجبض زایوبًی را تَضیح دّذ. -1

 ًحَُ کٌترل اًقجبضبت رحوی را ؼرح دّذ. -2

 ًحَُ گرفتي ؼرح حبل را تَضیح دّذ. -3

 ة( حیطِ عبطفی

 ر هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.د -4

 -ؼٌبختی

 عبطفی

ظخٌراًی هجبحثِ 

 ای پرظػ ٍپبظخ

ٍیذئَ هَالش/

تپرٍشکتَر/پبٍرپَیٌت/

/ کتبة/هقبلِ/فیلن اثلَ

 آهَزؼی

120 

پبظخ دّی 

ثِ 

 -ظَاالت

 ارائِ هقبلِ

 تکَیٌی

 تکَیٌیپبظخ دّی  ٍیذئَ هَالش/ًوبیؽی ظخٌراًی  -ؼٌبختی :داًؽجَ قبدر ثبؼذادارُ هرحلِ اٍل لیجر   3

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –وچک، نمبیطی گروهی ک –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


وره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک د نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 الف( حیطِ ؼٌبختی طجیعی

 هرحلِ اٍل زایوبى را تعریف کٌذ.-1

 ًحَُ اًجبم هراقجت ّبی هرحلِ اٍل را ؼرح دّذ.-2

 .پبرتَگراف زایوبًی را تفعیر ًوبیذت-3

 ( حیطِ عبطفیة

 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -4

هجبحثِ ای پرظػ  عبطفی

 ٍپبظخ

 

پرٍشکتَر/پبٍرپَیٌت/ت

/ کتبة/هقبلِ/فیلن اثلَ

 آهَزؼی

 

120 

 

 

ثِ 

 -ظَاالت

 ارائِ هقبلِ

4  

ادارُ هرحلِ ظَم ٍ 

 چْبرم

 

 
 

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 الف( حیطِ ؼٌبختی

 هرحلِ ظَم زایوبى را تعریف کٌذ. -1

 .هرحلِ چْبرم زایوبى را تعریف کٌذ. -2

 ًحَُ ادارُ هرحلِ ظَم را ثیبى کٌذ.-3

 ًحَُ ادارُ هرحلِ چْبرم را ثیبى کٌذ. -4

 ة( حیطِ عبطفی

 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -5 

 -ختیؼٌب

 عبطفی
ظخٌراًی هجبحثِ 

 ای پرظػ ٍپبظخ

 ًوبیؽی

 
 

ٍیذئَ هَالش/

پرٍشکتَر/پبٍرپَیٌت/ت

/ کتبة/هقبلِ/فیلن اثلَ

 آهَزؼی

 

 

120 

 
 

پبظخ دّی 

ثِ 

 -ظَاالت

 -ارائِ هقبلِ

اًجبم 

توریٌبت 

 عولی

 تکَیٌی

5  
تغییرات ٍ ادارُ دٍرُ 

 (1ًفبض )

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 الف( حیطِ ؼٌبختی

 ثَط ثِ دردّبی  پط از زایوبى را تَضیح دّذ.تغییرات هر -1

لَؼیب، دفع ادرار ، عولکرد رٍدُ ّب، هراقجت  هرثَط ثِ راتییتغ -2

 از پعتبى ّب را ثیبى کٌذ. 

 تغییرات عالین حیبتی را تؽریح کٌذ. -3

 ة( حیطِ عبطفی

 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ. -4

 -ؼٌبختی

 عبطفی

 هجبزی 

/کتبة/هقبلپبٍرپَیٌت

 ُ/فیلن آهَزؼی
120 

پبظخ دّی 

 ثِ ظَاالت
 تکَیٌی

6  
تغییرات ٍ ادارُ دٍرُ 

 (2) ًفبض

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 الف( حیطِ ؼٌبختی

 اًجبم صحیح ؼیردّی را آهَزغ دّذ. -1

 تغییرات رٍاًی هبدر را ثیبى کٌذ. -2

 هؽبٍرُ ٍ آهَزغ ّوعر را اًجبم دّذ. -3

 ة( حیطِ عبطفی

 هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.در هجبحث  -4

 -ؼٌبختی

 عبطفی

 هجبزی
/کتبة/هقبلپبٍرپَیٌت

 ُ/فیلن آهَزؼی
120 

پبظخ دّی 

 ثِ ظَاالت
 تکَیٌی

7  
پط از  یآهَزغ ّب

 (2) وبىیزا

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 الف( حیطِ ؼٌبختی

  .را آهَزغ دّذ وبىیپػ از زا یٍرزغ ّب-1

 ذ.ثْذاؼت فردی را اهَزغ دّ-2

 پبیػ رؼذ ًَزاد را تؽریح کٌذ. -4

 -ؼٌبختی

 ػیکٌفراًط/ ًوب عبطفی

/ ثحث لنیف

 یگرٍّ

ٍیذئَ هَالش/

پرٍشکتَر/پبٍرپَیٌت/ت

/ کتبة/هقبلِ/فیلن اثلَ

 آهَزؼی

 تکَیٌی کٌفراًط 120
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 کٌذ. حیًَزاد را تؽر یغرثبلگر ؽبتیآزهب -5

 ًَزاد را ًبم ثجرد. َىیعٌبظیٍاک یزهبى ثٌذ جذٍل -6

 دّذ. حیرا تَض یًَزاد یزرد -7

 ة( حیطِ عبطفی 

 در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگیسُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.-4

8  
زایوبى ادارُ ٍ اًجبم 

 در هٌسل 

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذ

 الف( حیطِ ؼٌبختی

 چگًَگی حوبیت ظیعتن ثْذاؼتی ٍ درهبًی را ثیبى کٌذ. -1

 ؼرایط زایوبى در هٌسل را تؽریح کٌذ. -2

 کرد هبهب در آى هراکس را ثیبى کٌٌذ.هراکس تَلذ ٍ چگًَگی عول -3

 یعبطف طِیة( ح

 هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ. سُیدر هجبحث هطرح ؼذُ ثب اًگ-4

 -ؼٌبختی

 عبطفی

 ػیکٌفراًط/ ًوب

/ ثحث لنیف

 یگرٍّ

ٍیذئَ هَالش/

پرٍشکتَر/پبٍرپَیٌت/ت

/ کتبة/هقبلِ/فیلن اثلَ

 120 آهَزؼی

ؼرکت در 

پرظػ ٍ 

 پبظخ   

 تکَیٌی

 یبى ترماهتحبى پب  9

 اًتظبر هی رٍد داًؽجَ ثتَاًذ،

 هطبلت ارائِ ؼذُ در طَل ترم را ثخَثی فرا گرفتِ ثبؼذ. -

 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درظی را ثِ خَثی درک کردُ ثبؼذ. -

 ثب اًگیسُ ٍ اؼتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ؼرکت کٌذ. -

ؼٌبختی، 

 عبطفی
 - - حل هعئلِ

حل هعبئل 

 دادُ ؼذُ
 آزهَى پبیبًی

      

 ًحَُ ارسشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 ًحَُ هحاسبِ ًوزُ کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 هٌابع:

 1333چْارم، اًتشارات گلباى[ری ٍ سایواى ٍیلیاهش.  تزجوِ بْزام قاضی جْاًی  ، رٍشٌک قطبی ٍیزاست بیست ٍ کاًیٌگْن اف گزی ٍ ّوکاراى . باردا -

 1311اًذیشِ رفیع، ٍارًی ّلي ، کزیبس جاى.م ،ججزکارٍلیي.ل.هاهائی ٍارًی.تزجوِ سیباتقی سادُ،هْزًاسگزاًوایِ،سیذُ فاطوِ ٍاثق رحین پَر،هَسسِ اًتشاراتی -

 1331ٍ ّوکاراى.راٌّوای جاهع تغذیِ هادراى باردار ٍ شیزدُ . ٍسارت بْذاشت درهاى ٍ اهَسش پششکی، هعاًٍت بْذاشت.اًتشارات اًذیشِ هاًذگار،بخشٌذُ هزضیِ  -

 درسٌاهِ هاهایی هایلش -

 هقاالت بِ رٍس در خصَص هباحث هطزح شذُ -

 


