طرح درس

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

پرستاری بهداشت خانواده
اعالػات مربًط بٍ مدرس :
وام ي وام خاوًادگی :

ؿیَا حیذسی

آخریه مدرک تحصیلی:

کارضىاسی ارضد

رضتٍ تحصیلی:

آمًزش بُداضت جامؼٍ

رتبٍ داوطگاَی:

مربی

گريٌ آمًزضی :

پرستاری

سابقٍ آمًزضی :

 9سال

 8سال

سابقٍ تدریس درس مًرد وظر :

اعالػات مربًط بٍ فراگیران
رضتٍ تحصیلی:

پرستاری

مقغغ:

کارضىاسی پیًستٍ

ویمسال تحصیلی:

ویمسال ايل

سال تحصیلی:

95-96

تؼداد فراگیران:

34

سال يريد داوطجًیان:

1394

اطالػبت هشبَط بِ دسع  :پرستاری بهداشت خانواده
√

تئَسی

وًع درس:
زمان ضريع کالس :

ػملی
زمان خاتمٍ کالس:

95/6/27

تؼداد ياحد:
95/10/16

 1.5ياحد

تاریخ امتحان میان ورم:

تاریخ امتحان پایان ترم:
اطالػبت هشبَط بِ اسصؿیببی:
مرحل ارزضیابی :
وًع امتحان میان ترم:
وًع امتحان پایان ترم:

اجساءومرٌ وُائی

مرحلٍ ای
چىد گسیىٍ ای
چىد گسیىٍ ای

√

تکًیىی
√
√

:
صحیح – غلظ

تطریحی

صحیح – غلظ

تطریحی

ضفاَی

جًر کردوی

ضفاَی

جًر کردوی

تکالیف (پژيَص ي ترجمٍ)

3

15درصد

حضًر فؼال

1

 5درصد

امتحان میان ترم

2

10درصد

امتحان پایان ترم

14

 70درصد

رفتار يیژٌ عیىی

شمارٌ ي تاریخ جلسٍ

حیطٍ َای اَذاف

اجساء رفتار يیژٌ عیىی

اَذاف رفتاری

(برای َر َذف حذاقل  4رفتار يیژٌ عیىی)

عمل

محتًا

شرط

ضابطٍ

حیطٍ

طبقٍ

هفَْم خبًَادُ  ،اًَاع

خبًَادُ سا اص دیذگبُ صبحبٌظشاى هختلف دس ایي

تؼشیف کٌذ

تؼشیف خبًَادُ

اص دیذ صبحبٌظشاى

بٍ درستی

ؿٌبختی

دسک ٍفْن

خبًَادُ ٍ ػبختبس

صهیٌِ بِ دسػتی تؼشیف کٌذ

عرصٍ آمًزش

کالس درس

هختلف

خبًَادُ
جلسه اول

خصَصیبت کلی ٍ هـتشک خبًَادُ ّب سا بطَس

تَضیح دّذ

خصَصیبت خبًَادُ

کلی ٍ هـتشک

بطًرجامع

"

تشکیب

کالع دسع

جبهغ تَضیح دّذ
اًَاع هتفبٍت خبًَادُ سا اص لحبظ ػبختبس بب ّن

هقبیؼِ کٌذ

اًَاع خبًَادُ

اص لحبظ ػبختبس

درست

"

دسػت هقبیؼِ کٌذ
خبًَادُ سا اص دیذگبُ اػالم بطَس خالصِ تؼشیف
کٌذ

دسک ٍ

کالع دسع

فْن
تؼشیف کٌذ

دیذگبُ اػالم دس هَسد
خبًَادُ

اص دیذ اػالم

بطًرخالصٍ

"

"

کالع دسع

هحتوای آهوزغ

رفرنط ها

اظتراتصی

فعالیت های هعلن

فعالیت های

رظانه های آهوزؼی

ؼیوه های ارزؼیاتی

زهاى الزم ترای آهوزغ

دانؽجو
هفَْم خبًَادُ  ،اًَاع

حضور هنظن در کالض درض

حضور ته هوقع و

خبًَادُ ٍ ػبختبس خبًَادُ

نظارت و اجرای هقررات آهوزؼی

هنظن در کالض

ویذئو پروشکتور

راهنوایی و هؽاوره دانؽجویاى

درض ورعایت کلیه

تخته و هاشیک

اسحاق ایلدر آبادی در سنامو
پرستاری بهداشت جامعو
میمنت حسینی پرستاری
بهداشت خانواده
پرستاری بهداشت جامعو2
النکستر
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حضور فعال در
کالض 0نوره

ارائه طرح درض 5 :
تیاى اهذاف 5 :

اظتفاده از ؼیوه ها و وظایل کوک آهوزؼی

هقررات آهوزؼی،

پوظتر  ،جسوه و کتة و

ارائه تکالیف

هقذهه 02 :

هناظة

ارتثاط صحیح تا

هجالت

 3نوره

تذنه تذریط 02 :

ارزؼیاتی دانؽجویاى-نظارت ترحضوروغیاب

هذرض و هوکالظی

اینترنتPowerpoint

دانؽجویاى

ها

&whiteboard

-ارزیاتی هذاوم دانؽجو

ؼرکت در آزهوى

-طرح ظواالت هناظة درکالض جهت پرظػ

پایاى دوره

و پاظخ

ارائه تکلیف هرتوطه

نوره اهتحاى پایاى

-اتتکاروخالقیت درتذریط

ؼرکت فعال در

ترم

-تقویت کنجکاوی رهنی و پصوهؽی

پرظػ و پاظخ

 01نوره

ایجاد انگیسه و عالقه ته هطالعه دردانؽجویاى

تقویت ههارت های ارائهنوودى
-ترگساری کوییس ؼفاهی و کتثی

ظوال و جواب 02 :
اهتحاى هیاى ترم

نتیجه گیری 02 :

0نوره

حضور و غیاب 5 :

شمارٌ ي تاریخ جلسٍ

جلسه دوم

رفتار يیژٌ عیىی

حیطٍ َای اَذاف

اجساء رفتار يیژٌ عیىی

اَذاف رفتاری

(برای َر َذف حذاقل  4رفتار يیژٌ عیىی)

عمل

محتًا

شرط

ضابطٍ

حیطٍ

طبقٍ

دیذگبُ اػالم ًؼبت

احبدیث هشبَط بِ اصدٍاج سا اص دیذگبُ سػَل اکشم

ًقل کٌذ

احبدیث هشبَط بِ اصدٍاج

اص دیذ سػَل

حذاقل  2مًرد

ؿٌبختی

تشکیب

بِ خبًَادُ

حذاقل  2هَسد ًقل کٌذ

عرصٍ آمًزش

ػشصِ آهَصؽ

فَایذ اصدٍاج اص دیذ اػالم بیبى کٌذ

بیبى کٌذ

فَایذ اصدٍاج

اص دیذ اػالم

بطًرخالصٍ

"

داًؾ

کالع دسع

هَاًغ اصدٍاج سا دس جبهؼِ هب حذاقل دس  4هَسد

تحلیل کٌذ

هَاًغ اصدٍاج

دس جبهؼِ هب

حذاقل  4مًرد

"

تشکیب

کالع دسع

تحلیل کٌذ
دس هَسد حقَق خبًَادُ دس اػالم اظْبس ًظش کٌذ

اظْبس
ًظش کٌذ

حقَق خبًَادُ

دس اػالم

"

داًؾ

کالع دسع

هحتوای آهوزغ

رفرنط ها

اظتراتصی

فعالیت های هعلن

فعالیت های

رظانه های آهوزؼی

ؼیوه های ارزؼیاتی

زهاى الزم ترای آهوزغ

دانؽجو
دیذگبُ اػالم ًؼبت بِ

حضور هنظن در کالض درض

حضور ته هوقع و

خبًَادُ

نظارت و اجرای هقررات آهوزؼی

هنظن در کالض

ویذئو پروشکتور

راهنوایی و هؽاوره دانؽجویاى

درض ورعایت کلیه

تخته و هاشیک

حضور فعال در
کالض 0نوره

ارائه طرح درض 5 :
تیاى اهذاف 5 :

اظتفاده از ؼیوه ها و وظایل کوک آهوزؼی

هقررات آهوزؼی،

پوظتر  ،جسوه و کتة و

ارائه تکالیف

هقذهه 02 :

اظحاق ایلذر آتادی در ظناهه

هناظة

ارتثاط صحیح تا

هجالت

 3نوره

تذنه تذریط 02 :

پرظتاری تهذاؼت جاهعه

ارزؼیاتی دانؽجویاى-نظارت ترحضوروغیاب

هذرض و هوکالظی

اینترنتPowerpoint

هیونت حعینی پرظتاری

دانؽجویاى

ها

&whiteboard

تهذاؼت خانواده

-ارزیاتی هذاوم دانؽجو

ؼرکت در آزهوى

-طرح ظواالت هناظة درکالض جهت پرظػ

پایاى دوره

پرظتاری تهذاؼت جاهعه0

و پاظخ

ارائه تکلیف هرتوطه

نوره اهتحاى پایاى

النکعتر

-اتتکاروخالقیت درتذریط

ؼرکت فعال در

ترم
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Community health
nursing

-تقویت کنجکاوی رهنی و پصوهؽی

پرظػ و پاظخ

 01نوره

& TC
SC

ایجاد انگیسه و عالقه ته هطالعه دردانؽجویاى

تقویت ههارت های ارائهنوودى
-ترگساری کوییس ؼفاهی و کتثی

ظوال و جواب 02 :
اهتحاى هیاى ترم

نتیجه گیری 02 :

0نوره

حضور و غیاب 5 :

رفتار يیژٌ عیىی

شمارٌ ي تاریخ جلسٍ

اجساء رفتار يیژٌ عیىی

اَذاف رفتاری

(برای َر َذف حذاقل  4رفتار يیژٌ عیىی)

عمل

محتًا

شرط

ضابطٍ

حیطٍ

طبقٍ

هـبٍسُ قبل اص اصدٍاج ،

دس پبیبى تذسیغ هـبٍسُ طًتیک سا تؼشیف بطَس

تؼشیف ًوبیذ

هـبٍسُ طًتیک

پایان تذریس

بطًرخالصٍ

ؿٌبختی

"

سػبیت بْذاؿت بب

خالصِ ًوبیذ

تأکیذ بش هـبٍسُ
جلسه سوم

حیطٍ َای اَذاف

طًتیک

دس پبیبى تذسیغ آصهبیـبت ضشٍسی بشای کَدکبى

تَضیح دّذ

کِ هشدُ بِ دًیب هی آیٌذ سا بطَس خالصِ تَضیح

آصهبیـبت طًتیک کَدکبى

پایان تذریس

بطًرخالصٍ

"

"

عرصٍ آمًزش

ػشصِ آهَصؽ
کالع دسع

هشدُ

دّذ
بب تَجِ بِ هفبّین تذسیغ ؿذُ اقذاهبت

بیبى کٌذ

پیـگیشی دس هـبٍسُ طًتیک سا دس حذاقل  4هَسد

اقذاهبت پیـگیشی دس
هـبٍسُ طًتیک

بیبى کٌذ
دس پبیبى تذسیغ ًقؾ پشػتبس سا دس هـبٍسُ
طًتیک سا حذاقل دس  4هَسد ًبم ببشد

ًبم ببشد

ًقؾ پشػتبس دس هـبٍسُ
طًتیک

با تًجٍ بٍ مفاَیم

حذاقل  4مًرد

"

فْن

تذریس شذٌ
در پایان تذریس

دسک ٍ

کالع دسع

حذاقل  4مًرد

"

"

کالع دسع

هحتوای آهوزغ

رفرنط ها

اظتراتصی

فعالیت های هعلن

فعالیت های

رظانه های آهوزؼی

ؼیوه های ارزؼیاتی

زهاى الزم ترای آهوزغ

دانؽجو

بش هـبٍسُ طًتیک

حضور هنظن در کالض درض

حضور ته هوقع و

نظارت و اجرای هقررات آهوزؼی

هنظن در کالض

ویذئو پروشکتور

راهنوایی و هؽاوره دانؽجویاى

درض ورعایت کلیه

تخته و هاشیک

کالض 0نوره

ارائه طرح درض 5 :
تیاى اهذاف 5 :

اظتفاده از ؼیوه ها و وظایل کوک آهوزؼی

هقررات آهوزؼی،

پوظتر  ،جسوه و کتة و

ارائه تکالیف

هقذهه 02 :

اظحاق ایلذر آتادی در ظناهه

هناظة

ارتثاط صحیح تا

هجالت

 3نوره

تذنه تذریط 02 :

پرظتاری تهذاؼت جاهعه

ارزؼیاتی دانؽجویاى-نظارت ترحضوروغیاب

هذرض و هوکالظی

اینترنتPowerpoint

هیونت حعینی پرظتاری

دانؽجویاى

ها

&whiteboard

تهذاؼت خانواده

-ارزیاتی هذاوم دانؽجو

ؼرکت در آزهوى

-طرح ظواالت هناظة درکالض جهت پرظػ

پایاى دوره

پرظتاری تهذاؼت جاهعه0

و پاظخ

ارائه تکلیف هرتوطه

نوره اهتحاى پایاى

النکعتر

-اتتکاروخالقیت درتذریط

ؼرکت فعال در

ترم
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 01نوره

هـبٍسُ قبل اص اصدٍاج ،
سػبیت بْذاؿت بب تأکیذ

حضور فعال در

& TC
SC

ایجاد انگیسه و عالقه ته هطالعه دردانؽجویاى

تقویت ههارت های ارائهنوودى
-ترگساری کوییس ؼفاهی و کتثی

ظوال و جواب 02 :
اهتحاى هیاى ترم

نتیجه گیری 02 :

0نوره

حضور و غیاب 5 :

رفتار يیژٌ عیىی

شمارٌ ي تاریخ جلسٍ

حیطٍ َای اَذاف

اجساء رفتار يیژٌ عیىی

اَذاف رفتاری

(برای َر َذف حذاقل  4رفتار يیژٌ عیىی)

عمل

محتًا

شرط

ضابطٍ

حیطٍ

طبقٍ

هشاحل تکبهل خبًَادُ

دس پبیبى تذسیغ هشاحل صًذگی خبًَادُ سااص

رکش کٌذ

هشاحل صًذگی

پایان تذریس

بطًرخالصٍ

ؿٌبختی

تفؼیش

عرصٍ آمًزش

ػشصِ آهَصؽ

دیذگبُ دٍٍال بطَس خالصِ رکش کٌذ
دس پبیبى تذسیغ ػلل بحشاى صای تَلذ فشصًذ دس
جلسه چهارم

تفؼیش کٌذ

بحشاى تَلذ فشصًذ

پایان تذریس

کامل

"

داًؾ

کالع دسع

خبًَادُ سا بطَس کبهل تفؼیش کٌذ
با تًجٍ بٍ مفاَیم تذریس شذٌ هؼیبسّبی هَسد

تَضیح دّذ

هؼیبسّبی تؼییي هشاحل

ًظش دس تؼییي هشاحل صًذگی سا حذاقل دس  4هَسد

با تًجٍ بٍ مفاَیم

حذاقل  4مًرد

"

تشکیب

کالع دسع

تذریس شذٌ

تَضیح دّذ

در پایان تذریس هفَْم ٍالذیٌی سا بطًر جامع
تَضیح دّذ

تَضیح دّذ

هفَْم ٍالذیٌی

در پایان تذریس

بطًر جامع

"

داًؾ

کالع دسع

هحتوای آهوزغ

رفرنط ها

اظتراتصی

فعالیت های هعلن

فعالیت های

رظانه های آهوزؼی

ؼیوه های ارزؼیاتی

زهاى الزم ترای آهوزغ

دانؽجو

هشاحل تکبهل خبًَادُ

حضور فعال در

حضور هنظن در کالض درض

حضور ته هوقع و

نظارت و اجرای هقررات آهوزؼی

هنظن در کالض

ویذئو پروشکتور

راهنوایی و هؽاوره دانؽجویاى

درض ورعایت کلیه

تخته و هاشیک

کالض 0نوره

ارائه طرح درض 5 :
تیاى اهذاف 5 :

اظتفاده از ؼیوه ها و وظایل کوک آهوزؼی

هقررات آهوزؼی،

پوظتر  ،جسوه و کتة و

ارائه تکالیف

هقذهه 02 :

اظحاق ایلذر آتادی در ظناهه

هناظة

ارتثاط صحیح تا

هجالت

 3نوره

تذنه تذریط 02 :

پرظتاری تهذاؼت جاهعه

ارزؼیاتی دانؽجویاى-نظارت ترحضوروغیاب

هذرض و هوکالظی

اینترنتPowerpoint

هیونت حعینی پرظتاری

دانؽجویاى

ها

&whiteboard

تهذاؼت خانواده

-ارزیاتی هذاوم دانؽجو

ؼرکت در آزهوى

-طرح ظواالت هناظة درکالض جهت پرظػ

پایاى دوره

پرظتاری تهذاؼت جاهعه0

و پاظخ

ارائه تکلیف هرتوطه

نوره اهتحاى پایاى

النکعتر

-اتتکاروخالقیت درتذریط

ؼرکت فعال در

ترم
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-تقویت کنجکاوی رهنی و پصوهؽی

پرظػ و پاظخ

 01نوره

& TC
SC

ایجاد انگیسه و عالقه ته هطالعه دردانؽجویاى

تقویت ههارت های ارائهنوودى
-ترگساری کوییس ؼفاهی و کتثی

ظوال و جواب 02 :
اهتحاى هیاى ترم

نتیجه گیری 02 :

0نوره

حضور و غیاب 5 :

شمارٌ ي تاریخ جلسٍ

جلسه پنجن

رفتار يیژٌ عیىی

حیطٍ َای اَذاف
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سالمت کًدکان ي

در پایان تذریس ٍیظگی ّبی هْن تکبهل جؼوی
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در پایان تذریس
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ػالهتی

ػالهت کَدکبى دس هؼشض خطش درست تؼییي
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بٍ درستی

شىاختی
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طبق اصًل آمًزش دادٌ شذٌ ًقؾ پشػتبس سا دس

ػشصِ آهَصؽ

جؼوی سٍاًی ٍ اجتوبػی

ػالهتی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى بٍ درستی بحث کٌذ
در پایان تذریس هخبطشات هحیطی ٍ دسهبى ّبی

عرصٍ آمًزش

تؼییي کٌذ

دسک ٍ

کالع دسع

فْن
در پایان تذریس

ًقؾ پشػتبس سا دس ػالهت
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دادٌ شذٌ

کامل
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شىاختی

داًؾ
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فْن

کالع دسع
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رفرنط ها
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در پایان تذریس
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کامل

شىاختی

داًؾ

کالع دسع

گشٍّْبی هختلف صًبى
تؼییي کٌذ

اختالف ػالهتی بیي

طبق اصًل آمًزش

گشٍّْبی ٍیظُ صًبى

دادٌ شذٌ

درست

شىاختی

دسک ٍ
فْن

کالع دسع

هحتوای آهوزغ

رفرنط ها

اظتراتصی

فعالیت های هعلن

فعالیت های

رظانه های آهوزؼی

ؼیوه های ارزؼیاتی

زهاى الزم ترای آهوزغ

دانؽجو

سالمت زوان

حضور فعال در

حضور هنظن در کالض درض

حضور ته هوقع و

نظارت و اجرای هقررات آهوزؼی

هنظن در کالض

ویذئو پروشکتور

راهنوایی و هؽاوره دانؽجویاى

درض ورعایت کلیه

تخته و هاشیک

کالض 0نوره

ارائه طرح درض 5 :
تیاى اهذاف 5 :

اظتفاده از ؼیوه ها و وظایل کوک آهوزؼی

هقررات آهوزؼی،

پوظتر  ،جسوه و کتة و

ارائه تکالیف

هقذهه 02 :

اظحاق ایلذر آتادی در ظناهه

هناظة

ارتثاط صحیح تا

هجالت

 3نوره

تذنه تذریط 02 :

پرظتاری تهذاؼت جاهعه

ارزؼیاتی دانؽجویاى-نظارت ترحضوروغیاب

هذرض و هوکالظی

اینترنتPowerpoint

هیونت حعینی پرظتاری

دانؽجویاى

ها

&whiteboard

تهذاؼت خانواده

-ارزیاتی هذاوم دانؽجو

ؼرکت در آزهوى

-طرح ظواالت هناظة درکالض جهت پرظػ

پایاى دوره

پرظتاری تهذاؼت جاهعه0

و پاظخ

ارائه تکلیف هرتوطه

نوره اهتحاى پایاى

النکعتر

-اتتکاروخالقیت درتذریط

ؼرکت فعال در

ترم

Community health
nursing : promoting the
health of population
Lundy KS,JanesS,2001
Community health
nursing

-تقویت کنجکاوی رهنی و پصوهؽی

پرظػ و پاظخ

 01نوره

& TC
SC

ایجاد انگیسه و عالقه ته هطالعه دردانؽجویاى

تقویت ههارت های ارائهنوودى
-ترگساری کوییس ؼفاهی و کتثی

ظوال و جواب 02 :
اهتحاى هیاى ترم

نتیجه گیری 02 :

0نوره

حضور و غیاب 5 :

شمارٌ ي تاریخ جلسٍ

جلسه 21

رفتار يیژٌ عیىی

حیطٍ َای اَذاف

اجساء رفتار يیژٌ عیىی

اَذاف رفتاری

(برای َر َذف حذاقل  4رفتار يیژٌ عیىی)

عمل

محتًا

شرط

ضابطٍ

حیطٍ

طبقٍ

سالمت مردان ي

در پایان تذریس ػَاهل تبثیش گزاس بش ػالهت هشداى

بیبى کٌذ

ػَاهل تبثیش گزاس بش

در پایان تذریس

بٍ درستی

شىاختی

داًؾ

سالمت سالمىذان

سا بٍ درستی بیبى کٌذ
طبق درس دادٌ شذٌ چگًَگی تبثیش ػبک صًذگی

بیبى کٌذ

جبهغ اص ػالهتی ػبلوٌذاى را درست تؼییي کٌذ

چگًَگی تبثیش ػبک

طبق درس دادٌ شذٌ

بٍ درستی

شىاختی

صًذگی بش ػالهت هشداى
بحث کٌذ

ػبلخَسدگبى سا کامل بحث کٌذ
طبق اصًل آمًزش دادٌ شذٌ اجضای یک اسصیببی

ػشصِ آهَصؽ

ػالهت هشداى

بش ػالهت هشداى بِ درستی بیبى کٌذ
در پایان تذریس تغییشات جوؼیت ؿٌبختی

عرصٍ آمًزش

تغییشات جوؼیت ؿٌبختی

دسک ٍ

کالع دسع

فْن
در پایان تذریس

کامل

شىاختی

داًؾ

کالع دسع

ػبلخَسدگبى
تؼییي کٌذ

اجضای یک اسصیببی جبهغ اص

طبق اصًل آمًزش

ػالهتی ػبلوٌذاى

دادٌ شذٌ

درست

شىاختی

دسک ٍ
فْن

کالع دسع

هحتوای آهوزغ

رفرنط ها

اظتراتصی

فعالیت های هعلن

فعالیت های

رظانه های آهوزؼی

ؼیوه های ارزؼیاتی

زهاى الزم ترای آهوزغ

دانؽجو
حضور هنظن در کالض درض

حضور ته هوقع و

نظارت و اجرای هقررات آهوزؼی

هنظن در کالض

ویذئو پروشکتور

راهنوایی و هؽاوره دانؽجویاى

درض ورعایت کلیه

تخته و هاشیک

کالض 0نوره

ارائه طرح درض 5 :
تیاى اهذاف 5 :

اظتفاده از ؼیوه ها و وظایل کوک آهوزؼی

هقررات آهوزؼی،

پوظتر  ،جسوه و کتة و

ارائه تکالیف

هقذهه 02 :

اظحاق ایلذر آتادی در ظناهه

هناظة

ارتثاط صحیح تا

هجالت

 3نوره

تذنه تذریط 02 :

پرظتاری تهذاؼت جاهعه

ارزؼیاتی دانؽجویاى-نظارت ترحضوروغیاب

هذرض و هوکالظی

اینترنتPowerpoint

هیونت حعینی پرظتاری

دانؽجویاى

ها

&whiteboard

تهذاؼت خانواده

-ارزیاتی هذاوم دانؽجو

ؼرکت در آزهوى

-طرح ظواالت هناظة درکالض جهت پرظػ

پایاى دوره

پرظتاری تهذاؼت جاهعه0

و پاظخ

ارائه تکلیف هرتوطه

نوره اهتحاى پایاى

النکعتر

-اتتکاروخالقیت درتذریط

ؼرکت فعال در

ترم

Community health
nursing : promoting the
health of population
Lundy KS,JanesS,2001
Community health
nursing

-تقویت کنجکاوی رهنی و پصوهؽی

پرظػ و پاظخ

 01نوره

& TC
SC

سالمت مردان ي سالمت
سالمىذان

حضور فعال در

ایجاد انگیسه و عالقه ته هطالعه دردانؽجویاى

تقویت ههارت های ارائهنوودى
-ترگساری کوییس ؼفاهی و کتثی

ظوال و جواب 02 :
اهتحاى هیاى ترم

نتیجه گیری 02 :

0نوره

حضور و غیاب 5 :

