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ٌبخت ًیبزّب، هطکالت ٍ آضٌبیی داًطجَ بب اصَل گرٍُ درهبًی ٍ بکبرگیری آى در هراحل هختلف بِ هٌظَر ضّدف کلی: 

تَاًبییْبی اػضبی گرٍُ ٍ ایجبد تؼبهالت صحیح دٍى گرٍّی کِ هٌجر بِ رضذ اػضبی گرٍُ در چْبرچَة فرایٌذ پرستبری در 

 سطَح هختلف هیگردد.

 

 

 هدرس عٌبٍیي هببحث درسی تبریخ ردیف

 هحود اکبری ارائِ طرح درس -آضٌبیی  29/6/93 7

 هحود اکبری اًتخبة ػٌَاى کبر گرٍُ درهبًیضرح کبراهَزی  ٍ  5/7/93 2

9 

 -گرٍُ سبختبر ٍ اّذاف -درهبًی گرٍُ تبریخچِ -درهبًی گرٍُ ًؼریف 12/7/93

 هراحل ٍ رٍاًی اختالالت در درهبًی گرٍُ جبیگبُ ٍ کبربرد -گرٍُ در رّبریت

 رٍاًی  هذدجَی در گرٍّی درٍى رضذ

 هحود اکبری

9 

 ّبی هسئَلیت ٍ ّب ًقص -هذاخالت ٍ بررسی -ضٌبییآ هرحلِ -گرٍُ فرایٌذ 19/7/93

 گرٍُ تطکیل در هْن ًکبت - گرٍُ پَیبیی ٍ رضذ هراحل ٍ گرٍُ رّبر ٍ اػضب

 درٍى تؼبرضبت حل -ّب هحذٍیت -کٌٌذُ تسْیل ػَاهل: گرٍّی فرایٌذ

 گرٍُ در ارتببط -گرٍُ در بیٌص ٍ ٍخَدآگبّی ًگری درٍى ایجبد ٍ گرٍّی

 هحود اکبری

 هحود اکبری تئَریْبی هربَط بِ گرٍُ 36/7/93 1

6 

اجرای ًوبیص در ًقطْبی هختلف  -بحث گرٍّی ٍ آهَزش بِ رٍش گرٍّی 3/8/93

ٍرزش ٍ -تَاًبخطی گرٍّی)فؼبلیتْبی تفریحی درهبًی -بِ صَرت گرٍّی

 فؼبلیت درهبًی ٍ....(

 هحود اکبری



1 

اصَل هْبرتْبی تضویي -دٍاجتطکیل خبًَادُ )از -تبریخچِ ٍ اًَاع خبًَادُ   10/8/93

ًقطْب ٍ ٍ ٍظبیف ٍ کبرکرد خبًَادُ خبًَادُ سبلن ٍ  -کٌٌذُ ازدٍاج هَفق(

 Healthهْبرتْبی سبلن زیستي در خبًَادُ بب استفبدُ از الگَی

Promotion- ُخطًَت  -تٌص ٍ بحراًْبی خبًَادُ -چرخِ زًذگی خبًَاد

 تَاًبخطی خبًَادُ -در خبًَادُ

 هحود اکبری

8 
 -احسبسی -سبختبری -ارتببطی -ًظریِ ّبی خبًَادُ) الگَی رفتبری 17/8/93

 سیستوی ٍ اػتقبدی ٍ هبتٌی بر زهیٌِ(

 هحود اکبری

 هحود اکبری خبًَادُ درهبًی ٍ )رٍاى درهبًی خبًَادُ( ٍ هراحل آى 24/8/93 3

 هحود اکبری خلقی اختالالت در درهبًی گرٍُ 1/9/93 71

 هحود اکبری در اختالالت اضطرابی،  گرٍُ درهبًی 93/8/9 77

 هحود اکبری گرٍُ درهبًی در ٍابستگی بِ هَاد 93/9/15 72

 هحود اکبری گرٍُ درهبًی در بیوبراى ٍسَاس 93/9/22 79

 هحود اکبری تعطیل رسوی 93/9/29 79

 هحود اکبری گرٍُ درهبًی در بیوبراى سبیکَسَهبتیک 93/10/6 71

 هحود اکبری ِ تکبلیف داًطجَیبى ٍ بحث ٍ بررسی آىارائ 93/10/13 76

 هحود اکبری اهتحبى پبیبى ترم  71

 ٍظبیف داًشجَیبى: 

 

 ضرکت در بحث ّبی کالس -2حضَر بِ هَقغ در کالس                                       -1

ری از هرحلِ آضٌبیی تب اختتبم بب تبکیذ بر ارائِ گسارش یک هَرد گرٍُ درهبًی/خبًَادُ درهبًی بر اسبس بر هَارد اّذاف رفتب

رٍضْبی حل هسبلِ/هطکل گطبیی هبتٌی بر تطخیص ّبی رٍاى پرستبری، هذاخلِ در خبًَادُ بب تورکس بر اختالالت 

 رٍاًی)اضطراة، افسردگی، ٍابستگی بِ هَاد هخذر، الکل ٍ بیوبریْبی هفبربتی

 ًحَُ ارزشیببی: 

  ارائِ گسارش گرٍُ درهبًی/خبًَادُ درهبًی -5اهتحبى پبیبى ترم      - 4ٍ غیبة        حضَر  -2فؼبلیت کالسی        -7
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