
  

 وارسبز پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

 

ک :شن سااارررررررررررررر-:شاا ورنرطع ااصرتی:اا ما رررط طاا  ارررررررررررتئااا: رررررررررر1تعااداسرنرناااحرنا ااد رررررررررررررررررر5بهداشاا رناا درس:  رر

رررررررررر طا  ارررررررگارنهرمطازشاا ررطررررررررررررر8تعاداسرلماا   رررررررررررررر4رن3رن2نر1بهداشا رس:ن رپ شرن  ز رررسانشکده ررپرس  : رنرط ط  اررررررررر

تا :  رشارنحرتارد رررررررررررررر1411-1412سا  رتی:ا ما رررررررررررررررر6تاردرتی:ا ما ررفارن راساا سا رطرتیاا ررررررررررررررررررن درطد:  رر

ررررر31/3/1412ت :  رپ   نرترد ررررررررررررررررر1/12/1411

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

  ) :س:رطارا نرس: رسانشجا  نرب رخدط  ربهداش رب :ن: رس:رزط نوربهداش رازسناج،رب :سا: رنربعدرازرزا م ن،ربما رنرر طعدطور)شرحرس

 .راس :اهگش ررزن نرنرکاسک نس:را:تع رسالط رمشن رط شاند.را:ائورا نرخدط  ررناکا ن س انرنرر:شدرنازاس  ئاگا،ر

رهدفرکما 

 ک :برسر  ف وره  رعممارس:رطا:سربهداش رقبلرازرازسناج،ربهداش رازسناج،رب :سا: ر،ربعدرازرزا م نر،  نرزا م نمشن  ارب رر

 راهدافراخ : صارس: ر)بورتعداسرسرف:مه رنرلما  رهدفرناش ورشاس( ر

 ب اانند ررسن:هر  ن:نسرپسرازرپ راازرسانشجا  نران ظ :رطرررررررررر

ر شر:شدرنر:سمرطنینار:شدرنرتفا ررمنر:ارتاض حرسهد.رپ  .1

رزط نرانج درناکا ن س انرنازاسرنرکاسکرنرانااحرناکانره  رضرن: ر:ارشرحرسهد.ر .2

رطرحره  رس:ر   رالرا رغرب سگر ربعدرازرتاسدرنرنازاس رنرکاسکار:ارس:رکشا:رن درببرس. .3

را: ر)سازشرسرس ،رتهاح،رسرس:س،ر باس ،راسد(ر:ارب  نرکند.رررررررررررررررتاص وره  رتغذ ورا رس:رخ:اصربرخارشک    رش  صرسن:انرب :س .4

ررررررنک  رتغذ ورا رس:ربرخا:سرب رطشکال رنرب م : ه  رسن:انرب :سا: ر)س  ب ،رپرهراکالطپاا،رمنما،رعفان رب :سا: (ر:ارب  نرکند.رررررررررر .5

رطکملره رس:رسن:انرب :سا: رنرش رسهار:ارشرحرسهد.نیاهرط:رفررنرطراقب ه  رتغذ ورا رس:رطالق  رپ شرازرب :سا:  .6

رتاص وره  رتغذ ورا ربرا رزن نرب :سا:رب راض فورنزن،رچ قرنرالغرر:ارب  نرکند.رررررررررررررر .7

ر:ارشرحرسهد.ربهداش ربما ر .8

 بهداش ر  ئاگار:ارشرحرسهد. .9

 خشونت خانگی و انواع خشونت را نام ببرد. .11

 تئا: ران خ برگالسرر:ارتاض حرسهد. .11

 طش ن:هرازسناجربرراس  رپرنف  لرن  زه  راس سارگالسررتاض حرسهد.ر .12

 شرحرسهد.:ارتیم لر:ف  :رط ع بلرس:ر:نابطرزنل نرنرنعشرطثمثرک :پمنرس:رتاض حرا:تب ط  رخ نااسگار .13

 س:رطش ن:هراس ف سهرکند.رر:اراسگا ر:ف  :رق طص،رتئا: ران خ برنرپ شرنا اه  رزندگاب اانندر .14

 (اس راتژ رمطازشا )ر:نشه  رتد: س

رک :گ هرمطازشا□رررربیثرس:رگرنهه  رکاچکرررر□ررررر رررررررررراگرنهربیث*□ رررررررررر کنفرانسر□ررررررررررسخنرانار□* 

رغ رهر□ررررررررررررررر□ Morning ReportرررررررررررررCase Reportر□ررررررررررررررر□ PBLررررررررررر□ Roundرر



ر

 ر برس،رط ژ ک،راسال درررررررررررررنا  ,…نس  لرکمکرمطازشا ر

  شرک رس:ربیث،رمط سهرکرسنرکنفرانسرطرتبطرب رطاضاحرس: ……… نظ  فرنرتک س فرسانشجا 

ر

  نیاهرا:زش  بارسانشجا 

  □تکا ناررررررررررررررررررر*□طرا لرا:زش  با رررررررررررررررررررررطر مورا رر

ر.......س:صدرازرنمرهرنه  ا..................%5 یا:رنرغ  ب................

ر.......س:صدرازرنمرهرنه  ارر%5فع س  رکالسارنرانج درتک س ف........

راط ی نرط  نرترد.....................................س:صدرازرنمرهرنه  ا

ر..............س:صدرازرنمرهرنه  ا%91اط ی نرپ   نرترد.......................

  لا:رکرسنار□ررررررررررر صی حرنرغمطر□چندرگز نورا ررررررررررررر□تشر یاررررررررررر□شف هارررررررررر□ ررررناحراط ی نرط  نرترد

رررلا:رکرسنار□صی حرنرغمطررررررررررررر□چندرگز نورا ررررررررررررر*تشر یاررررررررررر*ررر  شف هاررررر□ناحراط ی نرپ   نرترد ررر

ر

رطن بصر ر

ر1384اران ش :ا رسم ط،رن را شرهفدهمرر2،رلارا رپ :کر.رکم   رخدط  ربهداش ارلمدرسک رر ا نرشج عارتهرانا .1

 2118ن م  طزر .2

 س:رسن:هره  رطخ مفرزندگاربهداش رزن ن .3

رتیم لر:ف  :رط ع بلررناش ورکماسراس  نر .4

ر

 

 

 


