
 فرم طرح درس رٍزاًِ

فصل طرح درس جلسِ شوارُ : 

3  

اخالق، مسئولیت و ایمنی بیمبر در عٌَاى درس : 

 زنبن و مبمبیی

رشتِ تحصیلی:  4تعداد ٍاحد: 

 زوان ي زایمان 

کاريرزان 
 پزشکی

 تئًری بیمبریُبی زوبنموضوع درس :  -- ترم: 

َمیت رضبیت آگبَبوٍ را درک برای قبوًن ارزش قبیل شًد ي ا داوشجً ببیذاّداف کلی: 

 کىذ  
 میثب وقذی پًردکتر تدٍیي کٌٌدُ:  ------زنان و زایمانگرٍُ آهَزشی: 

 فعالیت ّای تعد از تدریس 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

اوًاع ريیکردَب  -1

بٍ حل مسبِئل 

 اخالقی را بذاوذ 

 اخالق اصًلگرا 

 اخالق مراقبت 

 اخالق کمًویستی 

 اخالق مًردی 

  اخالق فضیلت 

 اخالق فمیىیستی 

 

 شىبختی

 

_ داوش 

 ادراک

پرسش ي  پايرپًیىت

 پاسخ

 -اسالیذ -سخىراوی

power point 

 ارزشیابی  15

 تراکمی

 شفاهی

 با طرح ومًوه سًاالت 

 بیه اسالیدها

مراحل تصمیم  -2

گیری اخالقی را 

 بذاوذ

   ایه مراحل را بر اسبس اوًاع

 ريیکردَب شرح دَذ 

 شىبختی

 

 _داوش 

 ادراک

پرسش و  پايرپًیىت

 پاسخ
 -اسالیذ -سخىراوی

power point 

 ارزشیابی 15

 تراکمی

 شفاهی

 با طرح ومًوه سًاالت

 بیه اسالیدها
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ي اجسای آن را 

 بذاوذ

  رضبیت آگبَبوٍ ي وحًٌ گرفته آن را

 بذاوذ 

 تعبرض مىبفع را بذاوذ 

 شىبختی

 شىبختی

 شىبختی

 _داوش 

 ادراک

پرسش و  پايرپًوت

 پاسخ
 -اسالیذ -سخىراوی

power point 

 ارزشیابی 15

 تراکمی

 شفاهی



  فعبلیتُبی مرتبط بب مسئًلیت پسشکی را

 بذاوذ

  تفبيت بیه اثرات سًء ي قصًر

 پسشکی را بذاوذ

 بذاوذ وحًٌ پیگیری بیمبر را 

 شىبختی

 شىبختی

 با طرح ومًوه سًاالت

 بیه اسالیدها

 ---------------- 1001تاریخ تٌظین:   تکوي ٍ لیٌگهٌاتع : کتاب 

 کالس آهَزش عرصِ آهَزش: 

 skyا غیر حضَری )ساهاًِ ًَید, حضَری ی

room)----- 

 ------دقیقِ 30هدت جلسِ: 

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

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطِ عاطفی )ًگرشی ٍ...( -2

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


