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محل اجرا       

مدرسین: 

 :کلی ّذف

 دٍساى یهشالجتْب ٍ صي،تـخ یثبسداس ٍ هخل ذيتَل یَلَطيضيف هَسد دس هْبست ٍ داًؾ کؼت

ييجٌ تکبهل ٍ سؿذ ٍ یثبسداس

 :(اٍل لؼوت) یشيبدگي سفتبسی اّذاف

ٌذ ذيثب دٍسُ بىيپب دس بىيداًـجَ  :ثتَاً

 سا يیهبهب فيٍظب ٍ هبهب ،ًمؾ يیهبهب ػلن اّذاف ٍ ؿذُ آؿٌب غيٍػ ذيد دس يیهبهب ٍ وبىيصا ٍ یثبسداس ثب .1

ٌذ لشاس ثحج هَسد .دّ

ٌذ فيساتؼش NCHS , CDC طشف اص ؿذُ ِيتَص یبتيح آهبس .2 .ک

ب یاصل فيٍظب ٍ ثشدُ ًبم سا یخبسج ٍ یداخل هخل ذيتَل اػضبء .3 .دٌّذ حيتَض سا آًْ

ٌذ بىيث سا گٌبد ضيتوب دس کٌٌذُ يييتؼ ػَاهل ٍ ضيتوب ل،ًحَُيتـک یچگًَگ .4 .ک

.ٌذک بىيث ثلَؽ ٍ تَلذ اص ثؼذ ٍ یٌيجٌ دٍسُ دس سا ِياٍل یّب کَليفَل تکبهل هشاحل .5

ٍ یگزاس کَالس،تخوکيفَل یفبصّب حَادث ػلؼلِ ٍ یتخوذاً کليػ ّش یط دس سا ِياٍل کَليفَل شاتييتغ .6

.کٌذ حيتـش سا لَتئبل

.دّذ حيتَض سا آًذٍهتش یَّسهًَ نيتٌظ دس پشٍطػتشٍى ٍ اػتشٍطى ػولکشد ًحَُ .7

َادث ػلؼلِ ٍ ثشدُ ًبم سا یآًذٍهتش کليػ یاصل یفبصّب .8 .کٌذ ليتحل ِيتجض سا صفب ّش ح



 .دّذ ؿشح سا یلبػذگ یٌيثبل جَاًت .9

ٌذ ليتحل ٍ ِيتجض سا کغيػشٍ ٍ ٍاطى کليػ .11  .ک

 دفغ ًحَُ ٍ اًتمبل ٍ ؼن،ًمليهتبثَل َػٌتض،ًحَُيث شيهؼ ٍ ثشدُ ًبم سا تخوذاى هتشؿحِ یَّسهًَْب اًَاع .11

 .دّذ ؿشح سا آًْب

ْب اػوبل .12 ٌذ ليتحل ِيتجض سا ثذى ثش تخوذاى هتشؿحِ یَّسهًَ  .ک

 .دّذ حيتَض سا آى ضشثبًبت دس کٌٌذُ کٌتشل ػَاهل ٍ کشدُ بىيث سا GnRH تشؿح یچگًَگ .13

 .کٌذ بىيث یگزاس تخوک سادس هغض ػولکشد یثشدُ،چگًَگ ًبم سا هخل ذيتَل اػوبل نيتٌظ یهغض ػوذُ هشاکض .14

ّبيجيٌْي،ا ييَياکت ًمؾ .15 ٌذ بىيث یلبػذگ کليػ نيتٌظ دس سا یٌيًؼَلا ؿجِ سؿذ یي،فبکتَس  .ک

 .دّذ ؿشح سا پالػٌتب ٍ ييجٌ تکبهل ػَم ٍ دٍم ، اٍل ّفتِ غيٍلب .16

 .ذيًوب فيتَص سا آى یػبص تَاًب سًٍذ ٍ اػپشم اًتمبل یچگًَگ .17

ٌذ ليتحلِ يتجض سا جفت خَى بىيجش ًحَُ ٍ دّذ حيتَض سا جفت ػبختبس .18  .ک

 سا پالػٌتب دس ذياػتشٍئ ػٌتض ثش یهبدس ٍ یٌيجٌ گزاس شيتبح ػَاهل ٍ یذياػتشٍئ یَّسهًَْب ضػٌت َيث شيهؼ .19

 .دّذ حيتَض

 .ذيًوب بىيث سا پالػٌتب یٌيپشٍتئ یَّسهًَْب تيهتبثَل تيفؼبل ٍ ػٌتض َػٌتض،هحلي،ثيیبيويؿ هـخصبت .21

َطيضيف ٍ ًمؾ،ػولکشد .21  .دّذ حيتَض ذٍطًضياػتشٍئ دس سا ييجٌ آدسًبل یَل

ِ يتجض تکبهل دس سا ػَسفکتبًت ًمؾ ٍ ِيس تکبهل یچگًَگ ٍ یصهبً شيي،ػيجٌ هختلف یؼتوْبيػ شاتييتغ .22

ٌذ ليتحل  .ک

 .دّذ حيتَض ييجٌ دس سا( یپيفٌَت ٍ ی،کشٍهَصٍهیگٌبد تيجٌؼ) تَلذ ٌّگبم دس تيجٌؼ يييتؼ سٍؽ .23

 (دٍم لؼوت) یشيبدگي یسفتبس اّذاف



ٌبػل ٍ کيؼتويػ یّب اسگبى دس یحبهلگ دٍساى یط سا هبدس ثذى کيَلَطيضيف شاتييتغ  .24  ؿشح یثبسداس دٍساى یت

 یػشٍل یللج – خَى – کيهتبثَل – پَػت – پؼتبى - ٍاطى – کغيػشٍ  – سحن یّب لَلِ – سحن – تخوذاى) دّذ

 (سٍاى – چـن – یاػکلت یػضالً – ييآًذٍکشا – گَاسؽ – یادساس – تٌفغ –

ٌذ بىيث یـگبّيآصهب یصيتـخ یّب سٍؽ ٍ یحبهلگ ػالئن ثِ تَجِ ثب سا یبهلگح صيتـخ .25   .ک

 لگي هذخل ؿبهل لگي صفحبت یکيٌيکل ػٌجؾ – لگي اًَاع – لگي صفحبت ٍ الطبس – کبرة ٍ یميحم لگي .26

ّذ ًـبى هَالط یسٍ سا لگي ػٌجؾ یکيٌيپبساکل یّب سٍؽ اًَاع  - لگي یخشٍج دّبًِ ٍ یبًيه لگي ٬  .د

 .دّذ ًـبى شيتصَ ٍ هَالط ثب ٌبليٍاط ٍ یؿکو ٌبتيهؼب اػبع ثش سا ييجٌ تيٍضؼ ٍ ؾيًوب ، لشاس اًَاع .27

ٌذ بىيث سا یحبهلگ ػي يييتؼ یّب سٍؽ .28  .ک

 .دّذ ؿشح سا یثؼذ یّب تيضيٍ ٍ ِياٍل تيضيٍ دس الصم یّب یثشسػ ٍ پشًٍذُ ليتـک ٍ شؽيپز ًحَُ .29

 اص هشالجت – هضاد اجبثت – همبسثت – ؿغل – هؼبفشت – اػتحوبم – ٍسصؽ) یثبسداس دٍساى ثْذاؿت .31

 .دّذ ؿشح سا (داسٍ ٍ ييکبفئ ، گبسيػ هصشف ، َىيضاػيوًَيا ، دًذاى ، ؿکن ، پؼتبى

 ثضاق ؾيافضا – ذيّوَسٍئ – غيٍاس – پب کشهپ – کوشدسد – اػتفشاؽ – تَْع) یثبسداس دٍساى غيؿب هـکالت .31

ّذ ؿشح سا هـکالت ييا ثب ثشخَسد ًحَُ ٍ ...( ٍ دل ػش ػَصؽ – ػشدسد ٍ یتگخؼ – لَکَسُ –  .د

ّذ ؿشح سا هبدس ِيتغز یثشسػ یّب سٍؽ ٍ هبدس یثبسداس دٍساى یّب بصيً ثب هتٌبػت حيصح ِيتغز .32  .د

 .دّذ ؿشح سا خطش هؼشض دس ثبسداس صًبى يیؿٌبػب ًحَُ ٍ کٌذ فيتؼش سا خطش پش ٍ خطش هؼشض دس یّب یحبهلگ .33

ّذ ؿشح سا یثبسداس دٍساى خطش ػالئن .34  .د

 

 :اٍل لؼوت اساِئ تشتيت ٍ هحتَا

 

 یهجش هَضَع خيتبس

 بىيػبثذ غيٍػ ذيد دس وبىيصا ٍ یثبسداس اٍل جلؼِ

 بىيػبثذ تبليطً ؼتنيػ یآًبتَه ثش یهشٍس دٍم جلؼِ



َل یَلَطيضيف ػَم جلؼِ  بىيػبثذ تخوذاى تکبهل ٍ سؿذ ٍ هخل ذيت

 بىيػبثذ یتخوذاً کليػ چْبسم لؼِج

 بىيػبثذ (یتخوکگزاس یّب ًـبًِ ٍ ػالئن) یتخوذاً کليػ اداهِ پٌجن جلؼِ

 بىيػبثذ  یآًذٍهتش کليػ ؿـن جلؼِ

 بىيػبثذ ٍاطى ٍ کغيػشٍ کليػ ّفتن جلؼِ

 بىيػبثذ (تخوذاى یَّسهًَْب(تشم بىيه ّـتن جلؼِ

 بىيػبثذ تخوذاى یَّسهًَْب اػوبل ًْن جلؼِ

 بىيػبثذ H.P.O هحَس ػولکشد دّن جلؼِ

 بىيػبثذ یلبػذگ کليػ نيتٌظ بصدّني جلؼِ

 بىيػبثذ  یٌيجٌ یّب پشدُ ٍ جفت تکبهل ٍ سؿذ دٍاصدّن جلؼِ

 بىيػبثذ جفت یَّسهًَْب ضدّنيػ جلؼِ

 بىيػبثذ ييجٌ تکبهل ٍ سؿذ چْبسدّن جلؼِ

 

 :دٍم لؼوت اساِئ تيتشت ٍ هحتَا

 

 یهجش هَضَع خيتبس

 اٍل جلؼِ

 شاتييتغ یثبسداس دٍساى کيَلَِيضيف شاتييتغ بتيکل -اّذاف بىيث

َلِ سحن  ّب ٍل
 جؼفشًظاد

 دٍم جلؼِ

 یػضالً-پَػت-پؼتبى-چـن-ىطٍِا ِ-کغيػشٍ-خوذاىت شاتيتغ

 یاػکلت
 جؼفشًظاد

َل-تٌفغ-یػشٍل یللج شاتييتغ ػَم جلؼِ  جؼفشًظاد کيهتبث

دساس ِيکل شاتييتغ چْبسم جلؼِ  جؼفشًظاد سٍاى-ييآًذٍکش-سؽگَا-یٍا

 جؼفشًظاد یـگبّيآصهب صيتـخ-یافتشال صيتـخ - یحبهلگ صيتـخ پٌجن جلؼِ

 جؼفشًظاد یٌيثبل ٌِيهؼب-الطبس -یميحم لگي ؿـن جلؼِ



 جؼفشًظاد ييجٌ تيٍضؼ ٍ ؾيلشاسًٍوب ّفتن جلؼِ

ٍل-پشًٍذُ ليٍتـک شؽيپز ّـتن جلؼِ  جؼفشًظاد اصطالحبت فيتؼبس -ًبتبل پشُ تيضيٍ ييا

 جؼفشًظاد یثؼذ ًبتبل پشُ یّب تيضيٍ-یثبسداس ػي يييتؼ- یحبهلگ هذت ًْن جلؼِ

 جؼفشًظاد لئَپلذ یهبًَسّب دّن جلؼِ

بسداس دٍساى ِيتغز بصدّني جلؼِ  جؼفشًظاد یث

 جؼفشًظاد یثبسداس دٍساى ثْذاؿت دٍاصدّن جلؼِ

بسداس دٍساى غيؿب هـکالت ضدّنيػ جلؼِ  جؼفشًظاد یث

 جؼفشًظاد یثبسداس دٍساى خطش ػالئن يیؿٌبػب چْبسدّن جلؼِ

 

 ٍ  (Role Playing) ًمؾ یفبيا  ،(Programmed Lecture) ؿذُ یضيس ثشًبهِ یػخٌشاً سٍؽ صا  :تذسيغ سٍؽ

 .فَق یسفتبس یّب ّذف ثب هطبثك پبػخ ٍ پشػؾ

 

 فؼبل ؿشکت :داًـجَ تکبليف ٍ ٍظبيف

 پبػخ ٍ پشػؾ اهش دس  

 بحخِهج ٍ ثحج دس  

 کبس ٍاحذ اسائِ دس 

 

 :داًـجَ اسصؿيبثی سٍؽ

  ًوشُ %02     کالع دس هٌظن ٍ فؼبل حضَس 

 ًوشُ %02                       تشم بىيه آصهَى 

 ًوشُ%  02                      تشم بىيپب آصهَى 

 

 :هٌبثغ
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