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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آمىزشی  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و تىسعه آمىزش علىم زپشکی

 آمىزش الکترونیک

ػلَم تؾزیح گزٍُ آهَسؽی:  جٌیي ؽٌبعی:/وبرگبُ/دٍرُػٌَاى درط

دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: پرستاري و مامایی 2:تؼذاد ٍاحذ/عبػت: )ثزای درط(

یه تزم  :/ وبرگبُ/دٍرُهذت سهبى ارائِ درط21 تؼذاد گزٍُ ّذف:

 :گزٍُ ّذف  رؽتِ  ٍ همطغ تحصیلی

 هبهبیی، وبرؽٌبعی
زمان شروع: 22/6/1400

هؾخصبت اعتبد هغؤٍل:

آدرط ایویل تلفي ّوزاُ ؽوبرُ توبط رتجِ ًبم خبًَادگی ًبم

33690099 اعتبد ثْبدری  هحوذّبدی

ؾخصبت اعتبداى/هذرعبى ّوىبر:ه

آدرط ایویل تلفي ّوزاُ ؽوبرُ توبط رتجِ ًبم خبًَادگی ًبم

  الکترونیک دورهطرح 
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هؼرفي ٍ اّذاف درس

كلوِ در هَرد درس بٌَیسیذ. 300تا  250. هؼرفي هختظري در حذٍد 1

چگًَگی ؽىل گیزی صَل، هفبّین ٍ هحفَظبت در سهیٌِ در ایي درط وِ ثخؾی اس ثزًبهِ آهَسؽی ػلَم پبیِ اعت ثِ آهَسػ ا

پزداختِ هی ؽَد. در ایي هجبحث داًؾجَ ثزای درن، تجشیِ تحلیل علَل تخن ٍ ًحَُ ی تىبهل اى تب تؾىیل یه اًغبى 

فزایٌذ لمبح ٍ  -جٌیي ؽٌبعی ٍ تىبهل گبهتْبی جٌغیهجبحث ثبلیٌی آهبدُ هی گزدد . آعیت ؽٌبعی ٍ  اختالالت ثزای 

ٍ   ّفتِ ّبی عَم تب ّؾتن ٍ هبّْبی عَم تب تَلذ -ّفتِ دٍم -احل تىبهل سیگَت در عبػبت اٍل ٍ رٍسّبی اٍل ّفتِ اٍلهز

 ًیش در ایي هجحث آهَسػ دادُ هی ؽَد. تىبهل دعتگبُ ادراری تٌبعلی ثؾىل ٍیضُ 

/كارگاُ/دٍرُ:اّذاف كلي درس

اشٌایي با تکاهل گاهت ّاي جٌسي -1

ختلف لقاح ٍ تشکیل تخناشٌایي با هراحل ه  -2

اشٌایي با هراحل اًتقال تخن بِ رحن ٍ فرایٌذ الًِ گسیٌي در رحن -3

تغییرات ّفتِ اٍل ٍ دٍم جٌیٌي -4

اشٌایي با تغییرات ّفتِ دٍم ٍ سَم جٌیٌي -5

اشٌایي با تغییرات هاُ سَم تا تَلذ -6

آشٌایي با جفت ٍ پردُ ّا ي جٌیٌي ٍ چٌذ قلَیي -7

تال ٍ ًاٌّجاري ّاي جٌیٌياشٌایي با تشخیض ّاي پرُ ًا -8

آشٌایي با تکاهل دستگاُ ادراري -9

آشٌایي با تکاهل دستگاُ تٌاسلي هرد ٍ زى -10

: اهداف اختصاصی درس/کارگاه/دورُ 
از دانشجو/ دستیار انتظار می رود در پایان دوره: نحوه ي شکل گیري انسان ارا از زمان تشکیل زایگوت یا سلول تخم 
را طی سه دوره جنین پیش از النه گزینی بصورت روزانه، دوره رویانی بصورت هفتگی و دوره جنینی بصورت ماهانه 

تا هنگام تولد بداند  

تقویم درسی الکترونیکی- نیمسال اول1401-1400

مدرس عنوان جلسه
بازه زمانی

)روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

ای(

تاریخ پایان تاریخ شروع
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چٌذ رعبًِ ایؽٌجِبدریدوتز ثْگبهتَسًش-جٌیي ؽٌبعی1

2 
لمبح ، تؾىیل تخن تب الًِ

 گشیٌی

چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدری

چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدریّفتِ دٍم ٍ ّفتِ عَم تىبهل3

رعبًِ ایچٌذ ؽٌجِدوتز ثْبدری8الی  3دٍرُ رٍیبًی ّفتِ 4

چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدریهبُ عَم تب تَلذ5

ّب  -دٍللَیی6 چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدریجفت ٍ پزدُ

7 
تزاتَلَصی ٍ تؾخیص لجل اس

 تَلذ

چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدری

چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدریدعتگبُ ادراری8

چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدریدعتگبُ تٌبعلی هزد9

چٌذ رعبًِ ایؽٌجِدوتز ثْبدریدعتگبُ تٌبعلی سى11
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ًحَُ تذریس:

اًتخاب

ّا هاشٍل

استاد ٍظایف/شركت كٌٌذگاىداًشجَ ٍظایفتَضیحخیر بلي

پیگیزی ، تؼبهل ثب ؽزوت هؾبّذُ فیلن ٍ اًجبم تىبلیف فبیل چٌذ رعبًِ ای *ٍ هٌبثغ اصلیهحتَای 

وٌٌذُ گبى اس طزیك پیبم ٍ

 پبعخ ثِ عَاالت 

تْیِ هٌبیغهؾبّذُ هٌبثغ ٍ اعتفبدُ اس آى فبیل هزثَط ثِ اعالیذ ٍ رفزًظ *ثیؾتز هطبلؼِ هٌبثغ

توزیي ّب

ثزرعی پبعخ ّب ٍ ارعبل ؽزوت در تبالر گفتگَطزح عَال ثزای هؾبروت  داًؾجَیبى *تبالر گفتگَ

 ثبسخَرد 

ثزرعی پبعخ ّب ٍ ارعبل اًجبم تىبلیف تىلیف ثصَرت *طزح عَال

 ثبسخَرد

عَاالت هتذاٍل

آسهَى

ؽزوت در گفتگَ ٍ جوغ ؽزوت در اتبق گفتگَی هؾبروت  داًؾجَیبى طزح عَال ثزا*اتبق گفتگَ

ثٌذی ٍ ارعبل  پبعخ ًْبیی 

والط آًالیي

اخجبر

ًظزعٌجی

*خَد آسهَى
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*ّبتىبلیف ٍ پزٍصُ

 ًاز طریق  رٍش برگساري در خظَص كالس آًالیي لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..تاریخ ٍ رٍز ٍ ساػت شرٍع ٍ پایاى  برگساري را قیذ ًواییذ ٍ )

جلسِ اٍل ٍ اخر اًالیي خَاّذ بَد
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 :هٌابغ اطلي درس
در صَرتی -) ػٌَاى وتبة، ًبم ًَیغٌذُ، عبل ٍ هحل اًتؾبر، ًبم ًبؽز، ؽوبرُ فصَل یب صفحبت هَرد ًظزدر ایي درط

ٌَاى هٌجغ ضزٍری ًجبؽذ(ت آى ثِ ػوِ هطبلؼِ ّوِ وتبة یب ّوِ هجال

جٌیي ؽٌبعی الًگوي-1

:بیشتر هطالؼِ هٌابغ
جٌیي ؽٌبعی الرعي -1

جٌیي ؽٌبعی دوتز ثْبدری -2

 ًَع هحتَا
 ■فیلن اتَراىاعىَرم اًیویؾي پبٍرپَیٌت تصَیز ■(Word, Pdf)هتي ■پبٍرپَیٌت ّوزاُ ثب صَت

)تَضیح دّیذ.....(  عبیز هَارد   صَتی
غیر قابل داًلَد ■ًلَدقابل دا

 تکالیف ٍ پرٍشُ ّا: 

  تکالیف طول ترم

ثزای تٌظین تىبلیف تَجِ وٌیذ لطفب ثِ تمَین تحصیلی ًیوغبل تَجِ وزدُ ٍ سهبًجٌذی هٌبعجی در تىبلیف درط خَد 

 لحبظ ًوبییذ.

 شماره
عنوان

تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ

دانشجویان

فیدبک 

مدرس
هدف از ارائه تکلیف

1

هؾبروت 

داًؾجَیبى ٍ

تفْین هطبلت

2

3

4

5

ًحَُ ارزشیابي داًشجَ ٍ ًورُ هربَط بِ ّر ارزشیابي:

ة(  پبیبى دٍرُ                   الف(  در طَل تزم

تبریخ/ درصذًوزُارسؽیبثیرٍػ 

ثب تَافك داًؾجَدرصذ  30وَئیش

ثز اعبط ثزًبهِذدرص 70آسهَى پبیبى دٍرُ

اهَسػ

: یاى/شركت كٌٌذگاىهقررات ٍ اًتظارات از داًشجَ
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طی دٍرُ هلشم ثِ رػبیت همزرات آهَسؽی  ثِ ؽزح  سیز اعت: / ؽزوت وٌٌذُّز داًؾجَ

رػبیت حغي اخالق ٍ ؽئًَبت اعالهی

ِالىتزًٍیىی آدرط ثِ  رٍساًِ هزاجؼ  http:// gumsnavid.vums.ac.ir

درط هحتَای ٍ  درعی تهَضَػب اخذ  

ِآهَسؽی هحتَای  هطبلؼ

ؽذُ  هحَل  تىبلیف  هَلغ ثِ   رائِا 

حضَر ٍ ؽزوت فؼبل در تبالر گفتگَ  ٍ فضبّبی هؾبروتی 

ؽزوت در آسهَى آًالیي  )در صَرت لشٍم( ٍ یب حضَری هیبى تزم ٍ پبیبى تزم




