دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی

هذت والط 54 :دقیقِ

هذرط  :فبطوِ کیبًی

هَضَع والط  :تبریخچِ هبهبیی

جلغِ  :اٍل

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب تبریخچِ هبهبیی هبقبل اس تبریخ ٍ قبل ٍ بعذ اس هیالد آشٌب شَد.
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"

"

"

"

"

"

"

تاریخچِ هاهایی در لزٍى ٍعطی را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

تاریخچِ هاهایی در لزى  11تا  11را ؽزح دّذ

"

"

"

"

تاریخچِ هاهایی هالثل تاریخ را ؽزح دّذ.
تاریخچِ هاهایی در ػْذ تمزاط را تَضیح دّذ.
تاریخچِ هاهایی لثل ٍ تؼذ اس هیالد لزى اٍل تا چْارم هیالدی را
ؽزح دّذ

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

 54دقیقِ

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی

هذت والط:

هذرط  :فبطوِ کیبًی

هَضَع والط  :اٍلیيّب در هبهبیی

جلغِ  :دٍم

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب تبریخچِ سشاریي ،کشف علت سایوبًی ٍ کلزٍفزم ٍ اٍلیي ّب در هبهبیی آشٌب شَد.
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

تاریخچِ وؾف ػلت تة تؼذ اس سایواى را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

تاریخچِ وؾف ولزٍفزم ٍ سایواى تی درد را ؽزح دّذ.

"

"

"

"

اٍلیي وتاب در در هاهایی را ًام تثزد.

"

"

"

"

اٍلیي فَرعپظ سایواى تَعط چِ وغی تىار گزفتِ ؽذ.

"

"

"

"

اٍلیي سایواى رٍی تخت تَعط چِ وغی اًجام ؽذ.

"

"

"

"

اٍلیي تؾخیـ پَسیؾي تَعط چِ وغی اًجام ؽذ.

"

"

"

"

تاریخچِ عشاریي را ؽزح دّذ.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

جلغِ  :سَم

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی

هذت والط 54 :دقیقِ

هذرط  :فبطوِ کیبًی

هَضَع والط  :تبریخچِ رٍشْبی پیشگیزی اس ببرداری

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب تبریخچِ رٍشْبی پیشگیزی اس ببرداری آشٌب شَد.
اّذاف رفتاری
تاریخچِ رٍػ هٌمطغ را ؽزح دّذ.
تاریخچِ رٍؽْای عذوٌٌذُ دیافزاگن ٍاصیٌال ،والّه
عزٍیىظ،واًذٍم را تَضیح دّذ.
تاریخچِ  IUDرا ؽزح دّذ.

ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

رٍػ تذریظ

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"

"

"

"

"

"

"

عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

هذت والط:

جلغِ  :چْبرم

 54دقیقِ

هَضَع والط  :اداهِ رٍش ّبی پیشگیزی اس ببرداری

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب تبریخچِ اًَاع رٍشْبی پیشگیزی اس ببرداری آشٌب شَد.
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

تاریخچِ رٍػ ؽیزدّی در پیؾگیزی اس تارداری را ؽزح دّذ.

"

"

"

"

تاریخچِ رٍؽْای جزاحی در سًاى ٍ هزداى را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

تاریخچِ رٍؽْای َّرهًَی )لزؿ ّای تزویثی ،رٍؽْای
تشریمی ٍ واؽتٌی را ؽزح دّذ.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

جلغِ  :پٌجن

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی

هذت والط 54 :دقیقِ

هذرط  :فبطوِ کیبًی

هَضَع والط  :تبریخچِ هبهبیی قبل ٍ بعذ اس اسالم ٍ صذسبلِ اخیز در ایزاى ٍ تغییز ًگزش در هسبئل ببرداری

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب تبریخچِ هبهبیی قبل ٍ بعذ اس اسالم ٍ صذسبلِ اخیز در ایزاى ٍ تغییز ًگزش در هسبئل ببرٍری آشٌب شَد.
اّذاف رفتاری
تاریخچِ هاهایی در دٍراى لثل اس اعالم را ؽزح دّذ
تاریخچِ هاهایی در دٍراى تؼذ اس اعالم را تَضیح دّذ.
تغییزات ایجاد ؽذُ در حزفِ هاهایی در فذعال گذؽتِ در ایزاى را
تَضیح دّذ.
تغییز ًگزػ ایجاد ؽذُ در هغائل تارٍری پشؽىی ؽذى ٍ طثیؼی
تلمی وزدى رخذادّای تارٍری را ؽزح دّذ.

ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

رٍػ تذریظ

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

هذت والط:

جلغِ  :ششن

 54دقیقِ

هَضَع والط  :تبریخچِ آهَسش هبهبیی در ایزاى

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب تبریخچِ آهَسش هبهبیی در ایزاى آشٌب شَد.
اّذاف رفتاری

رٍػ تذریظ

تاریخچِ آهَسػ هاهایی در ایزاى تطَر غیزرعوی را ؽزح دّذ.

عخٌزاًی تؼاهلی

ؽزٍع آهَسػ هاهایی در ایزاى تطَر رعوی را تَضیح دّذ.
چگًَگی ایجاد هماطغ هختلف آهَسػ رؽتِ هاهایی را ؽزح
دّذ.
دٍرُ ّای آهَسؽی ووىی هاهایی را ًام تثزد ٍ تؼزیف وٌذ.

ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

ٍعایل هَرد ًیاس

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

جلغِ ّ :فتن

هذت والط 54 :دقیقِ

هَضَع والط  :تبریخچِ آهَسش هبهبیی درسطح جْبى

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب تبریخچِ آهَسش هبهبیی در سطح جْبى ٍ حیطِ ٍظبیف هبهبّب در کشَرّبی هختلف آشٌب شَد.
اّذاف رفتاری
آهَسػ هاهایی در اًگلیظ ٍ حیطِ ٍظیفِ هاها در اًگلیغی را
ؽزح دّذ.
آهَسػ هاهایی در ّلٌذ ٍ حیطِ ٍظیفِ هاها در ّلٌذ را تَضیح
دّذ.
آهَسػ هاهایی در صاپي ٍ حیطِ ٍظیفِ هاها در صاپي را ؽزح
دّذ.
آهَسػ هاهایی در آهزیىا ٍ حیطِ ٍظیفِ هاها در آهزیىا را ؽزح
دّذ
آهَسػ هاهایی در واًادا ٍ حیطِ ٍظیفِ هاها در واًادا را تَضیح
دّذ

ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

رٍػ تذریظ

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

هذت والط:

جلغِ ّ :شتن

 54دقیقِ

هَضَع والط  :تبریخچِ جوعیت ّبی هبهبیی در ایزاى ٍ جْبى

ّذف ولی  : :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب جوعیت ّبی هبهبیی در ایزاى ٍ جْبى آشٌب شَد.
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

تغییزات ایجاد ؽذُ در جوؼیت ّای هاهایی را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

اّذاف جوؼیت هاهایی در ایزاى را ًام تثزد

"

"

"

"

تاریخچِ تؾىیل اٍلیي جوؼیت هاهایی در اًگلغتاى را ؽزح دّذ

"

"

"

"

تاریخچِ تؾىیل  ICMرا تیاى وٌذ.

"

"

"

"

فلغفِ  ٍ ICMاّذاف آى را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

چگًَگی تؾىیل ًظام هاهایی در ًظام پشؽىی را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

چگًَگی تؾىیل اٍلیي جوؼیت هاهایی در ایزاى را ؽزح دّذ ٍ
اّذاف آى را ًام تثزد.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

جلغِ ًْ :ن

هذت والط 54 :دقیقِ
هَضَع والط  :اخالق هبهبیی

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب فلسفِ اخالق ٍ ًظزیِ ّبی اخالق ٍ ٍیژگی ّبی اخالق هبهب آشٌب شَد..
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"

"

"

خقَفیات اخاللی را ًام تثزد ٍ تَضیح دّذ.

"

"

"

"

ضزٍرت ٍجَد تزخی ٍیضگی ّای اخاللی در هاها را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

اخالق ٍ اخالق پشؽىی را تؼزیف وٌذ.
ًظزیِ ّای هختلف داًؾوٌذاى ٍ فالعفِ در هَرد اخالق را ؽزح
دّذ.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

جلغِ  :دّن

هذت والط  54:دقیقِ

هَضَع والط  :حزفِ هبهبیی ٍ قَاًیي بیي الوللی اخالق هبهبیی

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب حزفِ هبهبیی ٍ قَاًیي بیي الوللی اخالق هبهبیی آشٌب شَد.
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

ّذف اس حزفِ هاهایی را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

لَاًیي تیي الوللی اخالق هاهایی را ؽزح دّذ

"

"

"

"

همزرات هحیط ّای آهَسؽی را ؽزح دّذ.

"

"

"

"

حزفِ هاهایی را طثك تؼزیف  whoتؼزیف وٌذ.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

جلغِ  :یبسدّن

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی

هذت والط 54 :دقیقِ

هذرط  :فبطوِ کیبًی

هَضَع والط  :رٍابط هبهب

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب چگًَگی ارتببط هبهب بب ّوكبراى ،بیوبرّ ،وزاُ بیوبر ٍ جبهعِ آشٌب شَد.
اّذاف رفتاری

رٍػ تذریظ

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ

ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"
"
"

ًحَُ تزخَرد هاها تا ّوىاراى را ؽزح دّذ.

عخٌزاًی تؼاهلی

ًحَُ تزخَرد هاها تا تیوار را تَضیح دّذ.

"

"

ًحَُ تزخَرد هاها تا ّوزاُ تیوار را ؽزح دّذ.

"

"

"

چگًَگی رفتار هاها در تزخَرد تا افزاد اجتواع را ؽزح دّذ.

"

"

"

هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

جلغِ  :دٍاسدّن

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی

هذت والط 54 :دقیقِ

هذرط  :فبطوِ کیبًی

هَضَع والط  :حذٍد ٍظبیف هبهب

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب حذٍد ٍظبیف هبهب در ردُ ّبی هختلف آهَسشی آشٌب شَد.
اّذاف رفتاری

رٍػ تذریظ

ٍعایل هَرد ًیاس

ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

حذٍد ٍظایف هاها وارداى را ؽزح دّذ.

سخنرانی تعاملی

اسالید
ماژیک ،تابلو

پرسش كالسی

تاریخ ،اخالق و مقررات مامایی

حذٍد ٍظایف هاها وارؽٌاط را ؽزح دّذ.

"

"

"

"

حذٍد ٍظایف هاها وارؽٌاط ارؽذرا ؽزح دّذ.

"

"

"

"

ٍظایف هاها تزاعاط پغت عاسهاًی ؽزح دّذ(.در تارداری،
حیي سایواى ٍ ،پظ اس سایواى ،دٍرُ غیزتارداری ٍ هطة ؽزح
دّذ.

"

"

"

"

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبییی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

جلغِ  :سیشدّن

هذت والط 54 :دقیقِ
هَضَع والط  :تبسیس هطب

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب هذارک ٍ تجْیشات السم بزای تأسیس هطب ٍ حذٍد ٍظبیف در هطب آشٌب شَد
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

دارٍّایی وِ هاها هی تَاًذ تجَیش وٌذ را ًام تثزد.

"

"

"

"

لَاسم ٍ تجْیشات دفتزوار هاهایی را ًام تثزد.

"

"

"

"

هذارن السم تزای تإعیظ هطة را ًام تثزد.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

آسهایؾات ٍ عًََگزافی وِ هاها هی تَاًذ در دٍرُ تارداری یا غیز
تارداری را درخَاعت وٌذ راؽزح دّذ.

"

"

"

"

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

هذت والط:

جلغِ  :چْبردّن
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هَضَع والط  :جَاًب قبًًَی کبر هبهب

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب هسئَلیت ّبی شغلی ،هذارک پششكی ،غفلت ّبی پششكی ٍ راسداری در ارتببط بب حزفِ هبهبیی آشٌب شَد.
اّذاف رفتاری
خطاّای پشؽىی در حزفِ هاهایی را ًام تثزد.
چگًَگی ثثت پزًٍذُ تیوار تَعط هاها را ؽزح دّذ.
تزخَرد هاها تا هَارد خطای پشؽىی ٍ هَارد هغایز تا اخالق
پشؽىی تَعط ّوىاراى را ؽزح دّذ.
چگًَگی ثثت گَاّی ٍالدت را ؽزح دّذ.
ٍظایف هاها در راتطِ تا ًگْذاری ٍعایل تخؼ ٍ ٍعایلی وِ تِ
اهاًت تِ اٍ عپزدُ هیؾَد را ؽزح دّذ.
ٍظیفِ هاها در هَاجِْ تا هزي سائَ را ؽزح دّذ.

ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

رٍػ تذریظ

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبیی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

جلسِ  :پبًشدّن

هذت جلغِ  54 :دقیقِ
هَضَع والط  :اداهِ جَاًب قبًًَی هبهب

ّذف ولی  : :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب راسداری ٍ سزحزفِ ای در پششكی ٍ هبهبیی آشٌب شَد.
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

اًَاع ًظزیِ ّا در هَرد عزحزفِ ای را ؽزح دّذ.

"

"

"

"

فلغفِ ٍجَدی عزحزفِ ای را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

هَاردی وِ هاها هجاس تِ افؾاء عزحزفِ ای هی تاؽذ را ؽزح دّذ

"

"

"

"

"

"

"

"

عزحزفِ ای را تؼزیف وٌذ.

هجاسات ّای درًظز گزفتِ ؽذُ در هَارد غیزلاًًَی افؾاء عز
حزفِ ای را ؽزح دّذ.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا

ًام درط  :تبریخ ،اخالق ،قَاًیي ٍ حقَق در هبهبییی
هذرط :

فبطوِ کیبًی

جلغِ  :شبًشدّن

هذت والط 54 :دقیقِ
هَضَع والط  :حقَق سالهت ببرٍری

ّذف ولی  :داًشجَ ببیذ پس اس گذراًذى ایي کالس بب حقَق اًسبى ّب در سهیٌِ اسدٍاج ،هسبئل جٌسی ٍ ببرداری ٍ تٌظین خبًَادُ آشٌب شَد
ارسیاتی ٍ فؼالیت تىویلی

هٌاتغ آهَسؽی

اّذاف رفتاری

پزعؼ والعی

تاریخ ،اخالق ٍ همزرات هاهایی

حمَق سى ٍ هزد در تزلزاری راتطِ جٌغی را ؽزح دّذ.

"

"

"

"

حمَق سى در راتطِ تا تارداری را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

"

"

"

"

هغائل ؽزػی ٍ لاًًَی در راتطِ تا  IVFرا تَضیح دّذ.

"

"

"

"

هغائل ؽزػی ٍ لاًًَی در راتطِ تا اّذای گاهت را ؽزح دّذ.

"

"

"

"

هغائل ؽزػی ٍ لاًًَی در راتطِ تا رحن اجارُ ای را تَضیح دّذ.

"

"

"

"

حمَق سى ٍ هزد در ارتثاط تا اسدٍاج را ًام تثزد ٍ تَضیح دّذ

حمَق سى در راتطِ تا اًتخاب رٍػ پیؾگیزی اس تارداری را ؽزح
دّذ.

رٍػ تذریظ
عخٌزاًی تؼاهلی

ٍعایل هَرد ًیاس
اعالیذ
هاصیه ،تاتلَ

