
 عزح درط

 : لًلٍ گذاری داخل تزاؽٍ اس راٌ دَبن عنوان

عضالوی  َبی کىىذٌ: آوبتًمی راٌ ًَایی، آؽىبیی ثب داريَبی مًردویبس)ؽل پیش نیاز

 ي...( ؽىبخت يعبیل مًرد ویبس 

 1:داوؾجًیبن پشؽکی ديرٌ کبرآمًسی گروه هدف

 وفز 15: ثغًر متًعظ تعداد دانشجویان

 عبعت 6: مدت

: کغت داوؼ ي تًاوبیی السم ثزای ثزقزاری راٌ ًَایی مغمئه، ثذين آعیت رعبوذن کلیهدف 

 ثٍ ثیمبر 

 :هدف های ویژه رفتاری

 داوؾجً ثبیذ در پبیبن ديرٌ ي ثزاعبط دعتًرالعملُب ي مىبثع ارائٍ ؽذٌ ثتًاوذ:

 ذ.را ثغزس فحیح ؽغتٍ ي دعتکؼ ثپًؽ دعت َبی خًد (1

اؽٍ ثغزس فحیح ريی مًالص ارسیبثی کىذ.)معبیىٍ گذاری تز یی را قجل اس اوجبم لًلٍراٌ ًَا (2

 دوذاوُب، سثبن ثشرگ ي...(

يعبیل مزتجظ ثب لًلٍ گذاری تزاؽٍ را ثٍ درعتی اوتخبة کىذ.)الروگغکًح، پىظ مگیل،  (3

لًلٍ تزاؽٍ ثب عبیش مىبعت،دعتگبٌ عبکؾه،آمجًثگ ثب مخشن  مبعک فًرت،

زای پزکزدن کبف، صل اعپزی اکغیضن،ایزيی،گبس عبدٌ،لکًپالعت،عزوگ ث

 لیذيکبییه،کبتتز عبکؾه ي گًؽی پشؽکی(

 يعبیل مزتجظ ثب لًلٍ گذاری تزاؽٍ را ثٍ درعتی ثکبرگیزد. (4

 عز يگزدن را َىگبم لًلٍ گذاری تزاؽٍ در يضعیت مىبعت قزار دَذ. (5

 تخت را در يضعیت مىبعت قزار دَذ. (6

 ومبیذ. در مًقع مىبعت ي ثٍ ريػ مىبعت ثیمبر را پزٌ اکغیضوٍ (7

 الروگًعکًح را ثغًر فحیح گزفتٍ ي در دَبن قزار دَذ. (8



 راط اپیگلًت را تؾخیـ دَذ.          (9

 تیغٍ الروگغکًح را ثیه اپیگلًت ي ریؾٍ سثبن در محل مىبعت قزار دَذ. (11

اقذامبت السم ثزای حفظ عالمت دوذاوُب َىگبم لًلٍ گذاری تزاؽٍ را ثغًر فحیح  (11

 وؾبن دَذ.

 ثذرعتی تؾخیـ دَذ.عىبثُبی فًتی را  (12

وحًٌ َذایت لًلٍ تزاؽٍ در دَبن ي عجًردادن آن اس ثیه عىبثُبی فًتی را ثزيی  (13

 مبوکه ومبیؼ دَذ.

 مبوًر علیک را ثذرعتی اوجبم دَذ. (14

 اس محل قزارگیزی درعت لًلٍ تزاؽٍ مغمئه ؽًد. (15

 لًلٍ تزاؽٍ را ثٍ ريػ فحیح ثٍ مىجع اکغیضن يفل کىذ. (16

 تزاؽٍ در محل جبیگذاری را ريی مبوکه ومبیؼ دَذ.وحًٌ ثبثت کزدن لًلٍ  (17

 چگًوی اوجبم يوتیالعیًن فحیح ریٍ َب ثزريی مبوکه وؾبن دَذ. (18

 اس درآيردن لًلٍ تزاؽٍ دَبن را عبکؾه کىذ. قجل (19

چگًوگی عبکؾه ریٍ قجل اسدرآيردن لًلٍ تزاؽٍ را ثزريی مبوکه ثغًر فحیح  (21

 وؾبن دَذ.

 ج کىذ.لًلٍ تزاؽٍ را در سمبن مىبعت خبر (21

 : يیذئً پزيصکتًر اعالیذ، يعبیل السم درارتجبط ثب ایه کبرگبٌ، مبوکه آمًسؽیوسایل موردنیاز

 : ثقًرت عخىزاوی ي ومبیؼ عملیروش تدریس

 : اوجبم عملی مُبرتفعالیت دانشجویان

 : چک لیغتشیوه ارزیابی

 :رفرانس
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