
 فرم طرح درس رٍزاًِ

رشتِ تحصیلی:  --تعداد ٍاحد:  --------عقین سازیعٌَاى درس :   ---طرح درس جلسِ شوارُ : 

 زوان ي زایمان 

کاريرزان 
 پسشکی

 ---موضوع درش : آشنایی با مبحث عقیقم سازی -- ترم: 

, عقیم از تارداری  داًشجَیاى تاید قادر تِ تَصیف عقین سازی تِ عٌَاى یکرٍش پیشگیریاّداف کلی: 

-----و پیگیری بالینی بیماران با عقیم سازی باشند. سازی مردان, عقیم سازی زنان, تصمیم برای عقیم سازی

--------  

 -----------دکتر سارا فرزادیتدٍیي کٌٌدُ:  ------زنان و زایمانگرٍُ آهَزشی: 

 ی تعد از تدریسفعالیت ّا فعالیت ّای حیي تدریس فعالیت ّای قثل از تدریس:

 ّدف ّای رفتاری: رئَس هطالة )اّداف جسئی(

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد تَد

 -رساًِ -رٍش ّا استاد/داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 ٍسیلِ

 زهاى

 «دقیقِ»

شیَُ ارزشیاتی ٍ فعالیت 

 ّای تکویلی

 عقیم سازی.1

 

ز داوسته عقیم سازی به عىًان یک ريش پیطگیری ا

 , اندیکاسیون های عقیم سازیبارداری

_ داوص  ضىاختی

 ادراک

پرسص ي  پايرپًیىت

 پاسخ

 ارزضیابی  5 پايرپًیىت

 تراکمی

 ضفاهی

 با طرح ومًوه سًاالت 

 بیه اسالیدها

 

 .عقیم سازی مردان2

 

 _داوص  ضىاختی عًارض يپیامدهای آنداوسته ريش جراحی, 

 ادراک

پرسش و  پايرپًیىت

 پاسخ
 ارزضیابی 5 پايرپًیىت

 تراکمی

 ضفاهی

 با طرح ومًوه سًاالت

 بیه اسالیدها

 .عقیم سازی زوان3

 

, عًارض جراحی ي داوسته اوًاع ريش های جراحی

 فًاید غیرپیطگیری آن ها 

 _داوص  ضىاختی

 ادراک

پرسش و  پايرپًوت

 پاسخ
 ارزضیابی 15 پايرپًیىت

 تراکمی

 ضفاهی

 با طرح ومًوه سًاالت

 بیه اسالیدها



 یگیری بالیىی.پ4

 

 

داوسته میسان ضکست ريش های عقیم سازی ي مدت 

 اوتظار الزم بعد عمل

 _ داوص  ضىاختی

 ادراک

پرسش و  پايرپًیىت

 پاسخ
 ارزضیابی  5 پايرپًیىت

 تراکمی

 ضفاهی

 با طرح ومًوه سًاالت 

 بیه اسالیدها

 

 

 

        

 ---------------- 1000تاریخ تٌظین:   تکوي ٍ لیٌگهٌاتع : کتاب 

 کالس آهَزش عرصِ آهَزش: 

 skyحضَری یا غیر حضَری )ساهاًِ ًَید, 

room)----- 

 ------دقیقِ 30هدت جلسِ: 

  «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطِ شٌاختی -1

 «ن ارسش هادریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضد» حیطِ عاطفی )ًگرشی ٍ...( -2

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطِ رٍاى حرکتی  -2


