طرح درس روزانه ()1

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
فصل

مًجغ درش:

دسيي زادٍ

اّل کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:
ُذف کلی درش:
ثبليي

آضٌبيی داًطجْ ثب هفبُين اخالق پرستبری ّ اُويت آى در

اُذاف اختصبصی:
 تبريخچَ ی اخالق ّ اخالق درفَ ای را ضرح دُذ.
 الگُْبی اخالق ديٌی ّ درفَ ای را ثگْيذ.
 هجبًی ًظری اخالق درفَ ای را تْضيخ دُذ.
 اُويت اخالق درفَ ای ثرای پرستبری را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

تبريخچَ ی اخالق ّ اخالق درفَ ای
20

دليمَ

هذت زهبى :
 الگُْبی اخالق ديٌی ّ درفَ ای
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 هجبًی ًظری اخالق درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
 اُويت اخالق درفَ ای ثرای پرستبری
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()2

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
فصل

هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

دّم کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:
ُذف کلی درش:

آضٌبيی داًطجْ ثب

اُذاف اختصبصی:
 اثؼبد سالهت را ضرح دُذ.
 اُويت سالهت هؼٌْی را ثگْيذ.
 اصْل اخالق زيستی را تْضيخ دُذ.
 کبرثرد اخالق درفَ ای ثرای پرستبری را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

اثؼبد سالهت

20

دليمَ

هذت زهبى :
 اُنيت سالهت هؼٌْی
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 اصْل اخالق زيستی
 20دليمَ
هذت زهبى :
 کبرثرد اخالق درفَ ای ثرای پرستبری
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()3

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

فصل سْم کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:
ُذف کلی درش:

آضٌبيی داًطجْ ثب

اُذاف اختصبصی:
 دمْق اسبسی ثطر را ضرح دُذ.
 هٌطْر دمْق ثيوبر را ضرح دُذ.
 هٌطْر اخالق درفَ ای را تْضيخ دُذ.
 اُويت هٌطْر دمْق ثرای پرستبری را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

دمْق اسبسی ثطر
20

دليمَ

هذت زهبى :
 هٌطْر دمْق ثيوبر
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 هٌطْر اخالق درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
 اُويت هٌطْر دمْق ثرای پرستبری
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

محاسب در نمره کل  :در طرح دوره شرح داده شده است.
ه
نحوه

طرح درس روزانه ()4

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفٍ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

فصل چِبرم کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:
ُذف کلی درش:

آضٌبيی داًطجْ ثب

اُذاف اختصبصی:
 کذُبی درفَ ای را ضرح دُذ.
 اُويت کذُبی اخاللی را ثگْيذ.
 کبرثر کذُبی اخالق را تْضيخ دُذ.
 چبلص ُبی هْجْد در راٍ تذمك کذُبی اخالق ثرای پرستبری را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

کذُبی درفَ ای
20

دليمَ

هذت زهبى :
 اُويت کذُبی اخاللی
دليمَ
20
مدت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 کبرثر کذُبی اخالق
 20دليمَ
هذت زهبى :
 چبلص ُبی هْجْد در راٍ تذمك کذُبی اخالق
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()5

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

فصل پٌجن کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:
ُذف کلی درش:

آضٌبيی داًطجْ ثب

اُذاف اختصبصی:
 هفِْم تصوين گيری ثبليٌی را ضرح دُذ.
 فرآيٌذ تصوين گيری ثبليٌی را ثگْيذ.
ً مص پرستبر در تصوين گيری ثبليٌی را تْضيخ دُذ.
 اُويت اخالق در تصوين گيری ثرای پرستبری را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

هفِْم تصوين گيری ثبليٌی
20

دليمَ

هذت زهبى :
 فرآيٌذ تصوين گيری ثبليٌی
دليكٍ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
ً مص پرستبر در تصوين گيری ثبليٌی
 20دليمَ
هذت زهبى :
 اُويت اخالق در تصوين گيری ثرای پرستبری
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()6

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
فصل

هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

ضطن کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:
ُذف کلی درش:

آضٌبيی داًطجْ ثب

اُذاف اختصبصی:
 هطکالت تذمك اخالق درفَ ای را ضرح دُذ.
 داليل ّجْد ّ پيذايص هطکالت درفَ ای را ثگْيذ.
 اُويت هذاخلَ هٌبست در هؼضالت اخالق درفَ ای را تْضيخ دُذ.
ً مص پرستبراى در اػتالی اخالق درفَ ای را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

هطکالت تذمك اخالق درفَ ای
20

دليمَ

هذت زهبى :
 داليل ّجْد ّ پيذايص هطکالت درفَ ای
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 اُويت هذاخلَ هٌبست در هؼضالت اخالق درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
ً مص پرستبراى در اػتالی اخالق درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()7

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
فصل

هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

ُفتن کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک

عنوان درس:
ُذف کلی درش:

آضٌبيی داًطجْ ثب

اُذاف اختصبصی:
 هسئْليت ُبی درفَ ای پرستبراى را ضرح دُذ.
 اُويت هسئْليت ُبی درفَ ای را ثگْيذ.
 جراين هرثْط ثَ هسئْليت ُبی درفَ ای را تْضيخ دُذ.
 تمبثل لبًْى ّ هسئْليت ُبی درفَ ای را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

هسئْليت ُبی درفَ ای پرستبراى
20

دليمَ

هذت زهبى :
 اُويت هسئْليت ُبی درفَ ای
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جراين هرثْط ثَ هسئْليت ُبی درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
 تمبثل لبًْى ّ هسئْليت ُبی درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()8

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

فصل ُطتن کتبة ّ جسّات آهْزضی

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:
ُذف کلی درش:

آضٌبيی داًطجْ ثب

اُذاف اختصبصی:
 هذل ُبی ارتجبطی را ضرح دُذ.
 اُويت ارتجبط درفَ ای را ثگْيذ.
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را تْضيخ دُذ.
 راُکبرُبی تْسؼَ ی ارتجبط درفَ ای ثرای پرستبری را ضرح دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

هذل ُبی ارتجبطی
20

دليمَ

هذت زهبى :
 اُويت ارتجبط درفَ ای
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
 راُکبرُبی تْسؼَ ی ارتجبط درفَ ای
 20دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی :هطبلؼَ ی هٌبثغ ّ آهبدگی ثرای جلسَ آيٌذٍ

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()9

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

هٌبثغ ػلوی هؼتجر

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راةطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راُکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.

رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ةيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًمذ ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()10

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

ش4-6/

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

هٌبثغ ػلوی هؼتجر

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط حرفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راثطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راُکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ثيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًمذ ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()11

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی

ًبم هذرش:

ش4-6/

دسيي زادٍ

ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

هٌبثغ ػلوی هؼتجر

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راثطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راٍکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ثيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًكد ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()12

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ

ش4-6/

دسيي زادٍ

ترم:
هٌجغ درش:

هذت كالش:

2

سبػت

هٌبثغ ػلوی هؼتثر

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راثطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راُکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ثيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًمذ ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()13

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:

ش4-6/

دسيي زادٍ

هٌجغ درش:

هٌبثغ ػلوی هؼتجر

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راثطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راُکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ثيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًمذ ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()14

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

هٌبثغ ػلوی هؼتجر

ش4-6/

دسيي زادٍ

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راثطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راُکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليات درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ثيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًمذ ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه ()15

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسيي زادٍ

هٌبثغ ػلوی هؼتجر

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک

ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راثطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راُکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ثيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
مدت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًمذ ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

طرح درس روزانه

()16

سبل تذصيليً :يوسبل اّل 95-96

تبريخ ارائَ درش:

داًطکذٍ :پرستبری ّ هبهبيی

ًْع درشً :ظری ّ ػولی
ًبم هذرش:

ش4-6/

همطغ/رضتَ :کبرضٌبسی
ًبم درش (ّادذ):
ای اخالق پرستبری تؼذاد داًطجْ:
ّ ارتجبط درفَ
هذت كالش 2 :سبػت
ترم:
هٌجغ درش:

دسیى زادٍ

هٌبثغ ػلوی هؼتجر

اهکبًبت آهْزضی :کامپیوتر  ،پروجکتور ،وایت برد ،ماژیک
ػٌْاى درش:

چبلص ُبی اخالق پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای

ُذف کلی درش :داًطجْ ًتيجَ ی پژُّص خْد در راثطَ ثب چبلص ُبی اخالق
پرستبری ّ ارتجبط درفَ ای را ارائَ کٌذ
اُذاف اختصبصی:
 چبلص ُبی اخالق پرستبری را ثيبى کٌذ
 چبلص ُبی ارتجبط درفَ ای را ثيبى کٌذ
 راُکبر هٌبست ثرای ايي چبلص ُب ارائَ دُذ.
رّش آهْزش:
ًمص)
اجسا ّ هذتْای درش:
همذهَ

هذت زهبى :
كليبت درش



10

( ثذث در گرٍّ ُبی کبًًْی  ّ FGDرّش ًوبش ّ ايفبی

دليمَ

ثيبى ّ تْضيخ چبلص
20

دليمَ

هذت زهبى :
 ارائَ ی راُکبر:
دليمَ
20
هذت زهبى :
 پرسص ّ پبسخ ّ استرادت
 20دليمَ
هذت زهبى :
 ايفبی ًمص
 40دليمَ
هذت زهبى :
 جوغ ثٌذی ّ ًتيجَ گيري
10دليمَ
هذت زهبى :

رّش ارزضيبثی:
ًْ oع آزهْى :کتجی
 oفؼبليتِبی تکويلی:

ًمذ ّ ثررسی ًوبيص

نحوه محاسبه در نمره کل :در طرح دوره شرح داده شده است.

