
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا 

 عالهت جاهؼِطزح درط پزعتاری 

 

 اٍل  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :
 تاریخچِ تْذاؽت ػوَهی ٍ پزعتاری عالهت جاهؼِ؛ ًقؾْا ٍ فؼالیتْای پزعتار عالهت جاهؼِ موضوع کالس : ًگیي هذدسادُ مدرس :

آؽٌا تاریخچِ تْذاؽت ػوَهی ٍ پزعتاری عالهت جاهؼِ؛ ًقؾْا ٍ فؼالیتْای پزعتار عالهت جاهؼِ تا   داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط هدف کلی :

 ؽَد 

وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 .تاریخچِ ٍ رًٍذ تْذاؽت ػوَهی را تَضیح دّذ

 تاریخچِ پزعتاری عالهت را ؽزح دّذ.

 پزعتاری عالهت جاهؼِ را تؼزیف کٌذ.

 تزخی اس ؽخصیتْای هْن ٍ تاثیزگذار تز پزعتاری را ًام تثزد.

 کٌذ.چگًَگی گغتزػ حیطِ کار پزعتاراى عالهت را تؾزیح 

 ّا ٍ ػولکزدّای اصلی پزعتاری عالهت را ًام تثزد.ًقؼ

 ػولکزد پزعتاری عالهت ٍ پزعتار تالیي را تا ّن هقایغِ کٌذ 

هحَر را تا دٍ هفَْم پزعتاری هثتٌی تز جاهؼِ ٍ پزعتار جاهؼِ

 ّن هقایغِ کٌذ.

 ٍیذیَ پزٍصکتَر  عخٌزاًی تؼاهلی 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1. Stanhope, M. 
Lancaster J. 
Community & public 
health nursing. St 
Louis: Mosbey: 2012. 

 
ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ  .2

، 2، 1پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ 

ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3

1311. 

حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى.  .3

. ًؾز 1پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ

 .1311ًگز، تْزاى، جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى.  .4



کتاب جاهغ تْذاؽت ػوَهی،   

 .1315اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جلغِ دٍم 

 دٍم   جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 سالمت،پیشگیری از بیماریسالمت و طیف سالمت و بیماری،عوامل موثر بر  موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ   مدرس :

ٌا ؽَد.  سالمت و طیف سالمت و بیماری،عوامل موثر بر سالمت،پیشگیری از بیماریتا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :   آؽ

وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 
 هفاّین هختلف هزتثط تا عالهتی ٍ تیواری را تؼزیف کٌذ.

 عطَح پیؾگیزی را تا ّن هقایغِ کٌذ.

 ػَاهل هَثز تز عالهتی را ًام تثزد.

 تاثیز فزٌّگ تز ػولکزد پزعتاری را تجشیِ ٍ تحلیل کٌذ.

 هَاًغ ػوذُ کغة هقثَلیت فزٌّگی را تَضیح دّذ.

 

   
1  . Stanhope, M. Lancaster J. 

Community & public health nursing. 
St Louis: Mosbey: 2012. 
 

ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2، 1جاهؼِ 

حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت .3

 .1311ًگز، تْزاى، . ًؾز جاهؼ1ِجاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ عَم 

 عَم  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 ّا ٍ عاسهاًْای ػزضِ خذهات عالهت در جْاىًظام موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ    مدرس :

  آؽٌا ؽَدّا ٍ عاسهاًْای ػزضِ خذهات عالهت در جْاى ًظام تا داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 الوللی را ًام تثزد.تیيّای هْن تْذاؽتی در ػزصِ عاسهاى

 ّای چٌذجاًثِ را تا دٍجاًثِ ٍ خصَصی هقایغِ کٌذ.عاسهاى

 ػولکزد عاسهاى جْاًی تْذاؽت را تَضیح دّذ.

( را GOBIاعتزاتضی یًَیغف در اًقالب عالهتی کَدکاى )

 ؽزح دّذ.

کٌٌذُ خذهات تْذاؽتی درهاًی در حذاقل عِ عاسهاى ػزضِ

 ایزاى را ًام تثزد.

 

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. 
Community & public health nursing. St 
Louis: Mosbey: 2012. 
 

ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2، 1جاهؼِ 

ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت حغیٌی ٍحیذُ ٍ .3

 .1311ًگز، تْزاى، . ًؾز جاهؼ1ِجاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ چْارم 

 چْارم  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   ت جاهؼِهعالپزعتاری    نام درس :

 ّا ٍ عاسهاًْای ػزضِ خذهات عالهت در ایزاىًظام موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ   مدرس :

  آؽٌا ؽَد ّا ٍ عاسهاًْای ػزضِ خذهات عالهت در ایزاىًظامتا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 عیغتن ؽثکِ تْذاؽتی درهاًی را تَضیح دّذ.

 اٍلَیتْای هطزح در عیغتن ؽثکِ تْذاؽتی را ًام تثزد.

 عطَح هختلف ؽثکِ تْذاؽت در ایزاى را ًام تثزد

پٌج هَرد اس خذهات ارائِ ؽذُ در خاًِ ی تْذاؽت را ؽزح 

 دّذ 

  

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. Community 
& public health nursing. St Louis: Mosbey: 
2012. 
 

ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2، 1

. 1تْذاؽت جاهؼِحغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری .3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت ػوَهی، .4

 .1315اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 جلغِ پٌجن 

 پٌجن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 ّای اٍلیِ تْذاؽتیهزاقثت موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ     مدرس :

 آؽٌا ؽَد ّای اٍلیِ تْذاؽتی هزاقثتتا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

ارزیابی و  وسایل مورد نیاز

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

الوللی هزاقثتْای اٍلیِ تْذاؽتی اّذاف ػوذُ کٌفزاًظ تیي

 در آلواآتا را تیاى کٌذ.

را تؼییي  21تْذاؽت تزای ّوِ در قزى »اٍلَیتْای تْذاؽتی 

 کٌذ.

 ّای اٍلیِ تْذاؽتی را ًام تثزد.اصَل هزاقثت

 ّای اٍلیِ تْذاؽتی را ًام تثزد.اجشای اصلی هزاقثت

  

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. 
Community & public health nursing. St 
Louis: Mosbey: 2012. 
 

ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2، 1جاهؼِ 

حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت .3

 .1311زاى، ًگز، تْ. ًؾز جاهؼ1ِجاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 



 

 جلغِ ؽؾن 

 ؽؾن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 (EPIتزًاهِ ٍاکغیٌاعیَى )عاسی،چگًَگی اجزای تزًاهِ گغتزػ ایوي موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ    مدرس :

 

  آؽٌا ؽَد(EPIعاسی،چگًَگی اجزای تزًاهِ ٍاکغیٌاعیَى )تزًاهِ گغتزػ ایويتا داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 اًَاع ایوٌی را ًام تثزد.

 اّویت ٍاکغیٌاعیَى را ؽزح دّذ.

 اًَاع ٍاکغي را اس ًظز هاّیت ًام تثزد.

ًکاتی را کِ تایغتی در اهز ٍاکغیٌاعیَى رػایت ًوَد، ؽزح 

 دّذ.

 هٌظَر اس سًجیزُ عزد را تیاى ًوایذ.

 ام تثزد.ّا را ًهَارد هٌغ هصزف ٍاکغي

 ّا را ؽزح دّذ.هَارد ٍیضُ هصزف ٍاکغي

ّا را تَضیح ّای السم در هَرد ّز کذام اس ٍاکغيآهَسػ

 دّذ.

  

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. Community 
& public health nursing. St Louis: Mosbey: 
2012. 
 

ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2، 1

. 1حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ.3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 



 جلغِ ّفتن 

 ّفتن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    درس : نام

 فزآیٌذ آهَسػ تْذاؽت ٍ اصَل آى   موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ   مدرس :

  آؽٌا ؽَد فزآیٌذ آهَسػ تْذاؽت ٍ اصَل آىتا داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

مورد  وسایل

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 دٍ اصطالح آهَسػ ٍ یادگیزی را تا ّن هقایغِ کٌذ.

 ّای فلغفی یادگیزی را تِ اختصار تَضیح دّذ.دیذگاُ

 ّای یادگیزی را ارسؽیاتی کٌذ.ًظزیِ

 ّای یادگیزی را تَضیح دّذ.حیطِ

 رخذادّای آهَسؽی را تیاى کٌذ.

  

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. Community 
& public health nursing. St Louis: Mosbey: 
2012. 
 

ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311تْزاى، ًگز، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2، 1

. 1حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ.3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ ّؾتن 

 ّؾتن جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

  فزآیٌذ آهَسػ تْذاؽت ٍ اصَل آى: موضوع کالسًگیي هذدسادُ   مدرس :

  آؽٌا ؽَد فزآیٌذ آهَسػ تْذاؽت ٍ اصَل آىتا داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 ّای آهَسؽگز اثزتخؼ را تَضیح دّذ.ٍیضگی

 هَاًغ یادگیزی را ًام تثزد.

 دٍ اصطالح پذاگَصی ٍ اًذراگَصی را تا ّن هقایغِ ًوایذ.

 هزاحل فزآیٌذ آهَسؽی را تطَر هختصز ؽزح دّذ.

 ارسؽیاتی فزآیٌذ آهَسؽی را در عِ حیطِ ؽزح دّذ. 

  

اًی عخٌز

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

پزعؼ 

 تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. Community & 
public health nursing. St Louis: Mosbey: 2012. 
 

،  3، 2، 1ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

. ًؾز 1پزعتاری تْذاؽت جاهؼِحغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. .3

 .1311ًگز، تْزاى، جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت ػوَهی، .4

 .1315اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ ًْن 

 ًْن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 ّای پزعتار تْذاؽت هذارطتْذاؽت هذارط ٍ ًقؼ موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ    مدرس :

  آؽٌا ؽَد ّای پزعتار تْذاؽت هذارطتْذاؽت هذارط ٍ ًقؼتا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 

ّای تْذاؽتی اًَاع هختلف خذهات تْذاؽت هذرعِ ٍ تزًاهِ

 هتٌاعة آى را تَضیح دّذ.

ؽذُ در هذارط را اس ًظز عطَح ّای پزعتاری ارائِهزاقثت

 اٍلیِ،ثاًَیِ ٍ عطح عَم پیؾگیزی تجشیِ ٍ تحلیل کٌذ.

 ام تثزد.اعتاًذاردّای هحیط فیشیکی هذرعِ را ً

 ٍظایف هزتی تْذاؽت هذرعِ را ؽزح دّذ.

 

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. Community 
& public health nursing. St Louis: 
Mosbey: 2012. 
 

ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311ًگز، تْزاى، جاهؼِ ، ًؾز 3، 2، 1

. 1حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ.3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ دّن 

 دّن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 پَیایی گزٍُ موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ  مدرس :

  آؽٌا ؽَد پَیایی گزٍُتا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 ّا را تٌَیغذ.را تؼزیف کٌذ ٍ اّویت گزٍُگزٍُ 

 اّویت کار پزعتار تا گزٍُ را تَضیح دّذ.

 پَیایی گزٍُ را تؼزیف کٌذ.

ّای اجتواػی را تز حغة ًقؼ ٍ ػولکزد،ٍعؼت ٍ گزٍُ

 تٌذی ًوایذ.اتؼاد،ٍضؼیت عاسهاًی ٍ تذاٍم دعتِ

ٍ ّایی کِ پزعتار تا آًْا تواط دارد را تؼییي ًوَدُ اًَاع گزٍُ

 ًقؼ پزعتار در ّز یک را هؾخص ًوایذ.

 ٍیضگیْای گزٍُ را ًام تزدُ ٍ در هَرد ّزیک تَضیح دّذ.

 ًکات هثثت ٍ هٌفی گزٍُ را ؽزح دّذ.

 در هَرد ّوثغتگی ٍ لشٍم آى در گزٍُ اظْارًظز کٌذ.

 تؼذاد ػضَ هٌاعة تزای تؾکیل گزٍُ را هؾخص ًوایذ.

  کٌؼ ٍ ٍاکٌؼ در گزٍُ را تَضیح دّذ.

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

1  . Stanhope, M. Lancaster J. Community & 
public health nursing. St Louis: Mosbey: 
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، 1ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2

. 1ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت جاهؼِحغیٌی ٍحیذُ ٍ .3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت ػوَهی، .4

 .1315اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 



 جلغِ یاسدّن 

 یاسدّن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِ   نام درس :

 خاًواًی ٍ تاثیز آى تز تْذاؽت جاهؼِ()هْاجزت،فقز،تی پذیزّای آعیةگزٍُ : موضوع کالسًگیي هذدسادُ    مدرس :

  ؽٌا ؽَدآخاًواًی ٍ تاثیز آى تز تْذاؽت جاهؼِ()هْاجزت،فقز،تی پذیزّای آعیةگزٍُداًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 پذیز را تؼزیف کٌذ.هفَْم جوؼیتْای آعیة

پذیزی را تزرعی ػَاهل هتؼذد فزدی ٍ اجتواػی هَثز تز آعیة

 کٌذ.

 هفَْم هْاجزت را تؼزیف کٌذ.

 درتارُ هؾکالت تْذاؽتی ًاؽی اس هْاجزت تحث کٌذ.

 تحلیل کٌذ.هفَْم فقز را تجشیِ ٍ 

 دّذ،تَصیف کٌذ.تاثیز قزار هیػَاهلی کِ هغالِ فقز را تحت

ّا ٍ جَاهغ را هَرد اثزات فقز تز رٍی عالهت ٍ رفاُ افزاد خاًَادُ

 تحث قزار دّذ.

 خاًواًی را تجشیِ ٍ تحلیل کٌذ.هفَْم تی

خاًواًی ػَاهل هحیطی،فزٌّگی،عیاعی ٍ اجتواػی کِ هغالِ تی

 دٌّذ،تَصیف کٌذ.هیتاثیز قزار را تحت

 

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

پزعؼ 

 تؾزیحی 
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، 1ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2

. 1حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ.3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت ػوَهی، .4

 .1315اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 



 جلغِ دٍاسدّن 

 سدّن دٍا جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 اّویت ًقؼ پزعتار در حفظ ٍ ارتقای عالهت کَدک موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ     مدرس :

 آؽٌا ؽَد  اّویت ًقؼ پزعتار در حفظ ٍ ارتقای عالهت کَدکتا داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

ویژگیهای مهم تکامل جسمی و روانی اجتماعی کودکان را 

 توصیف کند.

نقش پرستار را بررسی کند و در مورد مداخالت مناسب برای  

فرد بحث و و حفظ سالمت کودکان به عنوان یک  ارتقاء

 گفتگو کند.

در مورد مشکالت  عمده سالمتی در کودکان بحث و گفتگو  

 کند.
 

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 
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ایلذرآتادی اعحاق. درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2 ،1

. 1حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ.3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 



 جلغِ عیشدّن 

 دٍاسدّن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

ّای ارتقاء عالهت  موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ                                               مدرس :  الگَ

ٌا تا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی : ّای ارتقاء عالهت آؽ   ؽَدالگَ

وسایل مورد  روش تدریس اهداف رفتاری

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 
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 تؼاهلی 
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 پاٍر پَیٌت 
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 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2، 1

حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت .3

 .1311ًگز، تْزاى، . ًؾز جاهؼ1ِجاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت .4

 .1315ػوَهی، اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 

 

 

 جلغِ چْاردّن 



 چْاردّن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِپزعتاری    نام درس :

 تین عالهت   موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ                                               مدرس :

  آؽٌا ؽَدتین عالهت تا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

 فعالیت تکمیلی

 منابع آموزشی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

  
عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 
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، 1درعٌاهِ پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ ایلذرآتادی اعحاق. .2

 .1311ًگز، تْزاى، ، ًؾز جاهؼِ 3، 2

. 1حغیٌی ٍحیذُ ٍ ّوکاراى. پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ.3

 .1311ًگز، تْزاى، ًؾز جاهؼِ

حاتوی حغیي ٍ ّوکاراى. کتاب جاهغ تْذاؽت ػوَهی، .4

 .1315اًتؾارات ارجوٌذ، تْزاى 

 

 

 

 جلغِ پاًشدّن 

 پاًشدّن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِی پزعتار   نام درس :

 : نیاز سنجی بهداشتی موضوع کالس ًگیي هذدسادُ                                               مدرس :

ذاؽتی تا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :   آؽٌا ؽَد ًیاس عٌجی ْت

 منابع آموزشی ارزیابی و فعالیت تکمیلی وسایل مورد نیاز تدریسروش  اهداف رفتاری



 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 گذر اپیذهیَلَصیک ٍ گذار عالهت را ؽزح دّذ.  -

 ػَاهل هَثز تز گذار اپیذهیَلَصیک را ًام تثزد -

 ػلل پیز ؽذى جوؼیت را ًام تثزد.  -

 راّکارّای ارتقاء عالهت را ؽزح دّذ.  -

 ٍیذیَ پزٍصکتَر  عخٌزاًی تؼاهلی 

 پاٍر پَیٌت 

 پزعؼ تؾزیحی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلغِ ؽاًشدّن 

 ؽاًشدّن  جلسه :   عاػت   30/1     مدت کالس:   عالهت جاهؼِ پزعتاری    نام درس :

ٍ  موضوع کالس :ًگیي هذدسادُ                                               مدرس : ٌا ؽَداقتصاد عالهت  ذاؽتی  آؽ  ًیاس عٌجی ْت

َساد در حیي سایواىتا  داًؾجَ تایذ پظ اس گذراًذى ایي کالط  هدف کلی :  ًِ ُ ت ٍارد ٍ صذهات  َگلیغوی  ّایپ   آؽٌا ؽَدّایپزتزهی، 

روش  اهداف رفتاری

 تدریس

وسایل مورد 

 نیاز

ارزیابی و 

فعالیت 

 منابع آموزشی



 تکمیلی

 در پایاى ّز جلغِ داًؾجَ تایذ قادر تاؽذ: 

 گغتزُ ٍ حیطِ ی اقتصاد تْذاؽت را ؽزح دّذ.  -

 جایگاُ تْذاؽت ٍ درهاى را در اقتصاد ؽزح دّذ.  -

ٍیضگی ّای هتوایش کٌٌذُ تاسار هزاقثت ّای  -

 تْذاؽتی را تا دیگز تاسارّا ًام تثزد. 

  

عخٌزاًی 

 تؼاهلی 

 ٍیذیَ پزٍصکتَر 

 پاٍر پَیٌت 

پزعؼ 

 تؾزیحی 
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 راٌّوا:

 

 ّذف کلی ؽاهل حذاقل تَاًایی کِ داًؾجَ در پایاى کالط قادر تِ اًجام تاؽذ

 رٍػ تذریظ:عخٌزاًی تؼاهلی یا ّوگزٍّی

 هَالص ٍ ..– Power pointٍعایل هَرد ًیاس:

 آسهَى تؾزیحی ٍ....-فؼالیت:آسهَى چٌذ گشیٌِ ایارسیاتی 

 آخزیي ٍیزایؼ-فصل-هٌاتغ آهَسؽی:کتاب


