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َدف کلی درس:
آضٌایی داًطجَیاى پزستاری تا ػَاهل هحیغی تاثیز گذار تز سالهت ٍ رٍش هَاجِْ تا آًْا

ضرح درس:
سیزتٌای یک جاهؼِ سالن رػایت هَاسیي تْذاضتی در هحیظ سیست ٍ ضٌاخت ػَاهل هَثز تز ایي ػَاهل است .در ایي درس هفاّین
تْذاضت هحیظ سیست ٍ تْذاضت کار ،اهاکي ػوَهی ٍ هسکي ،تْذاضت هَاد غذایی ،تْذاضت هزاکش تْذاضتی درهاًی ٍ ّن چٌیي هسایل
تْذاضتی در تالیای عثیؼی ٍ تحزاى ّا هَرد تزرسی قزار هی گیزد.

اَداف رفتاری درس:
ػٌَاى

ردیف
1

هفاّین تْذاضت هحیظ  ،اکَسیستن ٍ تحزاى هحیظ سیست را تطزیح ًوایذ

2

هٌاتغ ٍ ػلل آلَدگی آّب را ًام تثزد ٍ تا اصَل ٍ رٍضْای حفظ تْذاضت آب ٍ هٌاتغ آتی آضٌا ضَد ٍ استاًذاردّای آب ضزب را تطزیح
کٌذ

3

تا اصَل تْذاضتی دفغ فاضالتْا آضٌا ضَد.

4

هٌاتغ ٍ ػَاهل آلَدگی َّا را ًام تثزد ٍ تا اصَل ٍ رٍضْای حفظ تْذاضت َّا آضٌا ضَد ٍ استاًذاردّای َّای سالن را تطزیح کٌذ

5

هٌاتغ ٍ ػلل آلَدگی خاک را ًام تثزد ٍ تا اصَل ٍ رٍضْای حفظ تْذاضت خاک آضٌا ضَد

6

ػلل ٍ هٌاتغ آلَدگی صَتی ٍ ًَری ٍ پزتَّا آضٌا ضَد ٍ راّای پیطگیزی اس ایي ًَع آلَدگی ّا را ًام تثزد

7

هْوتزیي آسیة ّای ضیوایی در هحیظ سیست را ًام تزدُ ٍ رٍضْای کٌتزل آًْا را تطزیح ًوایذ
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8

اصَل ٍ هَاسیي هْن تْذاضت هسکي ٍ اهاکي ػوَهی را ًام تثزد.

9

هْوتزیي اصَل ٍ ًکات تْذاضتی در سالهت هَاد غذایی را ًام تزدُ تطزیح ًوایذ

10

تا اصَل ٍ هَاسیي تْذاضتی ٍ کٌتزل ػفًَت در هزاکش تْذاضتی درهاًی آضٌا ضَد.

11

اّذاف ٍ اصَل تْذاضت حزفِ ای را ًام تثزد ٍ ًقص پزستار تْذاضت را در تْذاضت حزفِ ای تطزیح ًوایذ

12

هْوتزیي ًاقلیي فیشیکی در هحیظ سیست را ًام تثزد ٍ تا اصَل کٌتزل ٍ حذف رآًْا آضٌا ضَد.

13

اقذاهات تْذاضتی در ضزایظ تحزاًْا ٍ ت الیا را ًام تثزد ٍ ًقص پزستار تْذاضت را در ایي هَقؼیت ّا تطزیح ًوایذ.

ضیًٌ تدریس :
سخٌزاًی ّوزاُ تا پزسص ٍ پاسخ ،تحث گزٍّی

يظایف داوطجً در طًل ترم:
داًطجَیاى ػشیش تَجِ داضتِ تاضٌذ تا تَجِ تِ گستزد گی ٍ تٌَع سیاد هغالة ٍ اس عزفی کوثَد ٍقت ً ،قص استاد  ،راٌّوایی
ٍ تسْیل یادگیزی است ًِ اًتقال توام ٍ کوال هحتَا  ،لذا آهَسش هغلَب هستلشم هغالؼِ ٍ هطارکت فؼال ضوا هی تاضذ ٍ اًتظار هی
رٍد:






تِ حضَر هزتة ٍ هٌظن ّوزاُ تا آهادگی در توام جلسات درس اّویت دّیذ.
غیثت تا سقف سِ ّفذّن در صَرتی کِ غیز هَجِ تاضذ در ارسضیاتی دخالت دادُ هی ضَد.
در تحث ّای کالس ٍ اًجام تکالیف در سز هَػذ تَجِ داضتِ تاضیذ.
تِ هٌاتغ هؼزفی ضذُ هزاجؼِ ٍ هغالة تکویلی تحث ّا را هغالؼِ فزهاییذ.
تلفي ّوزاُ را در توام هذت کالس خاهَش ًگِ داریذ ٍ اس آهذ ٍ رفت ّای غیز ضزٍری در کالس جذا تپزّیشیذ.

 آهذى ضوا در کالس درس پس اس استاد تِ هؼٌی غیثت در آى جلسِ خَاّذ تَد.لذا جْت حفظ ًظن ٍ تزتیة
کالس لغفا پس اس استاد ٍارد کالس درس ًطَیذ .
اس صحثت ّای اضافی تا دٍستاى خَد کِ هٌجز تِ ت زّن سدى ًظن کالس هی گزدد جذا خَدداری ًواییذ  .در غیز ایي صَرت تا داًطجَ
تزخَرد جذی خَاّذ ضذ ،لذا اس پذیزفتي ٍی تا اًتْای دٍرُ درسی هؼذٍر خَاّین تَد

وحًٌ ارزضیابی داوطجً ي بارم مربًط بٍ َر ارزضیابی:
در طًل ترم:

تارم

تکالیف کالسی

1

امتحان پایان ترم

19

سیاست مسًيل ديرٌ در مًرد برخًرد با غیبت ي تاخیر داوطجً در کالس درس :
تأخیز تا تذکز ّوزاُ است ٍ در صَرت ػذم تَجِ ٍ تکزار تا جلَگیزی اس حضَر در کالس ّوزاُ خَاّذ ضذ.عثق هقزرات اهَسضی غیثت
تیص اس  4جلسِ هَجة هحزٍهیت اس درس ٍ اهتحاى پایاى تزم هیطَد.
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ػىايیه ي جديل زمان بىدی ارایٍ درس

جلسٍ

تاریخ

1

96/6/27

ػىًان (ػىايیه) درسی

آمادگی الزم داوطجًیان قبل از ضريع
کالس

هؼزفی درس ،تکالیف داًطجَیاى  ،هفاّین تْذاضت هحیظ،
اکَسیستن ٍ تحزاى هحیظ سیست

3ٍ2

96/7/3

هَاسیي تْذاضتی هزتَط تِ آلَدگی َّا ٍ آلَدگی خاک

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

5ٍ4

96/7/17

هَاسیي تْذاضتی هزتَط تِ آلَدگی آب ٍ فاضالب

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

7ٍ6

96/8/1

هَاسیي تْذاضتی هزتَط تِ آلَدگی صَتًَ ،ر ٍ پزتَّا

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

9ٍ8

96/8/15

هَاسیي تْذاضتی هزتَط تِ آسیة ّای ضیویایی

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

96/8/29

هَاسیي تْذاضتی هزتَط تِ هَاد غذایی

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

96/9/13

هَاسیي تْذاضتی هزتَط تِ هزاکش تْذاضتی درهاًی ٍ کٌتزل ػفًَت

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

14

96/9/27

هَاسیي تْذاضتی هزتَط تِ کٌتزل ًاقلیي فیشیکی ٍ کٌتزل اًْا

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

15

96/9/27

هَاسیي تْذاضتی در تالیای عیثؼی ٍ تحزاًْا

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

16

96/10/11

تْذاضت حزفِ ای

هغالؼِ کلی ٍ هقذهاتی فصل

17

96/11/2

آسهَى پایاى تزم

ٍ 10
11
ٍ 12
13

مىابغ اصلی درس:
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