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 جيظٔ: اٗه                                                                         ادکتز پاػٍذرص:                                                   (1ٍٖارتٖای ارتثاطی ) تزگٔ طزح درص:

************************************************************************************************************ 

ٓ يی ٍؼاٗرٍٖٓارت ٕاي اص، ٗ اجشای آُ ٍؼاٗرٓتت٘اّذ ٕذف ميي درص: داّؼج٘ تايذ   ػزح دٕذ. را تکارگيزی تکْيک ٕای ٗيژٓ در ٍؼاٗرٓٗ ، خطإای رايج ٍؼاٗر

 

ارسػياتي 

 تنَييي

فؼاىيتٖاي 

 فزاگيزاُ

ارسػياتي 

در ديِ 

 تذريض

ٗطايو  سٍاُ

آٍ٘سػي ٗ 

 مَل آٍ٘سػي

رٗع  خالصٔ ٍذت٘اي درص

 تذريض

ارسػياتي 

 تؼخيصي

رئ٘ص ٍطاىة ٗ  إذاف ٗيژٓ

 ٍفإيٌ

دض٘ر فؼاه 

ج٘ در داّؼ

 تذث

ػزمت در 

تذث ٕاي 

 گزٕٗي

پزطغ ٗ 

 پاطخ

ٗيذئ٘  طاػت2

 پزٗژمت٘ر

ٍؼاٗرٓ يک تؼاٍو ٕذفَْذ اطت 

کٔ طی آُ ٍؼاٗر تا صزف ٗقت 

ٗ ت٘جٔ تزاي ٍزاجغ، ٗی را در 

جظتج٘ ٗ کؼف رٗع ٕايی 

تزاي سيظتِ خالقأّ تز، تصَيٌ 

 گيزي ٗ تغييزرفتارکَک ٍی کْذ.

 اجشاي يک ٍؼاٗرٓ صذيخ

پذيزع ، کافیسٍاُ  ػاٍو

در دطتزص ت٘دُ ، ٍزاجغ

 ٗ ....اطت. ،ٍؼاٗر

ٍٖار  خطإای رايج ٍؼاٗرٓاس 

مزدُ ٗ تياُ خ٘د تخ٘دي 

ادظاطات ٗ ّياسٕاي ٍزاجغ 

، تجاي تؼ٘يق مزدُ آُ

 ٗ ... ي طاسيقاخال، قضاٗت

 اطت.

ٍؼاٗرٓ  تکْيک ٕاي ٗيژٓاس 

تالع ، رٗػِ طاسيػاٍو: 

ٔ تزای ٍتَزمش ػذُ تز گفت

درك ٍإيت اصيی ٍزاجغ ٗ يا 

ٗ ...      ارائٔ قاىة جذيذ ، آُ

 ٍی تاػذ.

 طخْزاّي -

تذث -

 گزٕٗي

 طزح کيض-

 زتارع فک-

 پزطغ

 ٗ پاطخ 

داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ 

اجشاي يک ، ٍؼاٗرٓ

ٍٖارت ، ٍؼاٗرٓ صذيخ

، ٕاي اصيی ٍؼاٗرٓ

 خطإای رايج ٍؼاٗرٓ

 ت٘ضيخ دٕذ.را 

 داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ

تکارگيزی تکْيک ٕای 

را تياُ  در ٍؼاٗرٓٗيژٓ 

 َّايذ.

آػْايی تا -

اجشاي ، ٍؼاٗرٓ

يک ٍؼاٗرٓ 

ٍٖارت ، صذيخ

ٕاي اصيی 

، خطإای ٍؼاٗرٓ

 ٓ  رايج ٍؼاٗر

تکارگيزی --

تکْيک ٕای ٗيژٓ 

 در ٍؼاٗرٓ.

 



 

 

 دًٗجيظٔ:                                                                          دکتز پاػاٍذرص:                                                   (1ٍٖارتٖای ارتثاطی ) زگٔ طزح درص:ت

************************************************************************************************************ 

فُْ٘ ٗ رٗػٖای ٍختيف رإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ تٔ ص٘رت ٍظتقيٌ ٗ غيز ٍظتقيٌ ٗ اىتقاطی )ٍؼإذٓ، ٍصادثٔ، پزطؼْأٍ، ٗاقؼٔ تت٘اّذ ٕذف ميي درص: داّؼج٘ تايذ 

 ػزح دٕذ. را  فزدی ٗ گزٕٗی ٕذفٖا، اص٘ه، اّ٘اع رإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ، ّ٘يظی، ػزح داه ّ٘يظی(

ارسػياتي 

 تنَييي

فؼاىيتٖاي 

 فزاگيزاُ

ارسػياتي 

در ديِ 

 تذريض

ٗطايو  سٍاُ

آٍ٘سػي ٗ 

 مَل آٍ٘سػي

رٗع  خالصٔ ٍذت٘اي درص

 تذريض

ارسػياتي 

 تؼخيصي

رئ٘ص ٍطاىة ٗ  إذاف ٗيژٓ

 ٍفإيٌ

دض٘ر فؼاه 

داّؼج٘ در 

 تذث

ػزمت در 

تذث ٕاي 

 گزٕٗي

پزطغ ٗ 

 پاطخ

ٗيذئ٘  طاػت2

 پزٗژمت٘ر

 فُْ٘ ٗ رٗػٖای ٍختيف

 ٍی ت٘اّذ  رإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ

تٔ ص٘رت ٍظتقيٌ ٗ غيز 

در  تاػذ. ٗ اىتقاطی ٍظتقيٌ

اػتقاد کيی تز  ٍؼاٗرٓ ٍظتقيٌ

آُ اطت کٔ تا اطتفادٓ اس فُْ٘ 

گّ٘اگُ٘ تايذ ٍزاجغ را در دو 

ٍؼکيغ ياری دٕذ ٗ تايذ تا 

اطتفادٓ اس اّ٘اع پزطؼْأٍ ٕا 

ٗ آسٍُ٘ ٕای رٗاّی تٔ جَغ 

آٗری اطالػات درتارٓ ٍزاجغ 

ٍؼاٗرٓ غيز در  پزداخت.

 ....ٍظتقيٌ 

 

فزدی َٕاّْذ  در ٍؼاٗرٓ ی

ٓ تٔ  رإَْايی فزدی، اٍز ٍؼاٗر

  ػي٘ۀ اّفزادی ص٘رت ٍی گيزد

ٗ ٍزاجغ ٍؼکالت خ٘د را در 

سٍئْ ٕای ٍادی، خاّ٘ادگی، 

 ُ را ٍطزح  طاسػی ٗ ّظايز آ

ٓ گزٕٗی تٔ  درٍی کْذ .  ٍؼاٗر

ص٘رت تالع اّذيؼَْذأّ تزای 

 ّي طخْزا-

تذث -

 گزٕٗي

 طزح کيض-

 زتارع فک-

 پزطغ

 ٗ پاطخ 

داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ فُْ٘ 

ٗ رٗػٖای ٍختيف 

رإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ را 

تص٘رت ٍؼإذٓ، 

ٍصادثٔ، پزطؼْأٍ، 

ٗاقؼٔ ّ٘يظی، ػزح داه 

 ّ٘يظی ت٘ضيخ دٕذ.

داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ 

ٕذفٖا، اص٘ه، اّ٘اع 

 رإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ

فزدی ٗ گزٕٗی را ػزح 

 .دٕذ

فُْ٘ ٗ آػْايی تا 

رٗػٖای ٍختيف 

رإَْايی ٗ 

ٍؼاٗرٓ تٔ 

ص٘رت ٍظتقيٌ ٗ 

غيز ٍظتقيٌ ٗ 

 اىتقاطی

آػْايی تا  -

ٕذفٖا، اص٘ه، 

اّ٘اع رإَْايی ٗ 

فزدی ٗ  ٍؼاٗرٓ

 گزٕٗی



تغييز افکار، ادظاطات ٗ 

 . ٗ ... رفتارٕای گزٗٓ اطت

 طً٘جيظٔ :                                                                            ٍذرص: دکتز پاػا                                                (1ٍٖارتٖای ارتثاطی ) تزگٔ طزح درص:

************************************************************************************************************ 

ُ دٕذ. گزٕٗی ٗ اّفزاديرٗاّی اجتَاػی را تص٘رت  تٖذاػتی، ؼکالتٍ تا در راتطٔ ٍؼاٗرٓ ٗ رإَْايی اّ٘اع ٕذف ميي درص: داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ  ّؼا

 

فؼاىيتٖاي  ارسػياتي تنَييي

 فزاگيزاُ

ارسػياتي 

در ديِ 

 تذريض

ٗطايو  سٍاُ

آٍ٘سػي 

ٗ مَل 

 آٍ٘سػي

رٗع  خالصٔ ٍذت٘اي درص

 تذريض

ارسػياتي 

 تؼخيصي

رئ٘ص  إذاف ٗيژٓ

ٍطاىة ٗ 

 ٍفإيٌ

 دض٘ر فؼاه داّؼج٘ در تذث

 ر ػَيیٗ کا

  

 

ػزمت در تذث 

 ٕاي گزٕٗي

پزطغ ٗ 

 پاطخ

ٗيذئ٘  طاػت2

 پزٗژمت٘ر

 

-  

 

 طخْزاّي -

تذث -

 گزٕٗي

 ّقغ تاسي-

 تارع-

 فکزي

 کارگزٕٗی-

تَزيِ -

 ػَيی

 

 پزطغ

 ٗ پاطخ  

 داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ

 ٗ رإَْايی اّ٘اع

 در راتطٔ ٍؼاٗرٓ

 ٍؼکالت تا

رٗاّی  تٖذاػتی،

 تٔ) یاجتَاػ

 ٗ اّفزادي ص٘رت

ت٘ضيخ ٕی را گزٗ

 دٕذ ٗ تص٘رت 

 ػَيی ّؼاُ دٕذ.

 تا آػْائی

 اّ٘اع

 ٗ رإَْايی

در  ٍؼاٗرٓ

 تا راتطٔ

 ٍؼکالت

 تٖذاػتی،

رٗاّی 

 یاجتَاػ

 ص٘رت تٔ)



 ٗ اّفزادي

 گزٕٗی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چٖارًجيظٔ :                                                                            ٍذرص: دکتز پاػا                                              (1ٍٖارتٖای ارتثاطی ) تزگٔ طزح درص:

************************************************************************************************************ 

 را ػزح دٕذ. )ّ٘ج٘اّاُ، طاىَْذاُ(  سّاُرإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ تا جَؼيت ٕای خاؽ ٕذف ميي درص: داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ 

 

فؼاىيتٖاي  ارسػياتي تنَييي

 فزاگيزاُ

ارسػياتي در 

 ديِ تذريض

ٗطايو  سٍاُ

آٍ٘سػي ٗ 

 مَل آٍ٘سػي

رٗع  خالصٔ ٍذت٘اي درص

 تذريض

ارسػياتي 

 تؼخيصي

رئ٘ص  إذاف ٗيژٓ

ٍطاىة ٗ 

 ٍفإيٌ



دض٘ر فؼاه داّؼج٘ 

 در تذث

  

 

ػزمت در 

تذث ٕاي 

 گزٕٗي

ٗيذئ٘  طاػت2 ٗ پاطخ پزطغ

 پزٗژمت٘ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طخْزاّي -

تذث -

 گزٕٗي

 طزح کيض-

تاسی  -

 ّقغ

 

 پزطغ

 ٗ پاطخ 

داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ -

رإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ تا 

 ّ٘ج٘اّاُ را ػزح دٕذ

ٗ تا رٗع ّقغ تاسی 

 ّؼاُ دٕذ.

داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ -

رإَْايی ٗ ٍؼاٗرٓ تا 

طاىَْذاُ را ت٘ضيخ 

ٗ تا رٗع ّقغ  دٕذ

 تاسی ّؼاُ دٕذ.

 بتواندداّؼج٘ تايذ 

 عنوان به ماما نقص

 آموسش و مطاور

 مورد در دهنده

 آسیب گزوههاي

 مامایی حیطه در پذیز

 را تياُ کْذ.

 

رإَْايی ٗ 

ٍؼاٗرٓ تا 

جَؼيت ٕای 

 خاؽ

 به ماما نقص

 عنوان

 و مطاور

 آموسش

 در دهنده

 مورد

 گزوههاي

 آسیب

 در پذیز

 حیطه

 یمامای

 

 

 

 پْجٌجيظٔ :                                                                          دکتز پاػاٍذرص:                                                   (1ٍٖارتٖای ارتثاطی ) تزگٔ طزح درص:

************************************************************************************************************ 

ُ ٍؼاٗر ٗ آٍ٘سع دْٕذٓ تٔ ٍادر ٗ خاّ٘ادٓ ٕذف ميي درص: داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ   را ػزح دٕذ. ّقغ ٍاٍا تٔ ػْ٘ا

 

 

فؼاىيتٖاي  ارسػياتي تنَييي

 فزاگيزاُ

ارسػياتي 

در ديِ 

ٗطايو  سٍاُ

آٍ٘سػي 

رٗع  خالصٔ ٍذت٘اي درص

ذريضت  

ارسػياتي 

 تؼخيصي

رئ٘ص  إذاف ٗيژٓ

ٍطاىة ٗ 



ٗ مَل  تذريض

 آٍ٘سػي

 ٍفإيٌ

ػزمت در تذث  دض٘ر فؼاه داّؼج٘ در تذث

 ٕاي گزٕٗي

پزطغ ٗ 

 پاطخ

 

 م٘ئيش

ٗيذئ٘  طاػت1

 پزٗژمت٘ر

 ٗايت تزد

 اٗرٕذ

 اطاليذ

 طخْزاّي - 

تذث -

  گزٕٗي

طزح -

 کيض

ّقغ  -

 تاسی

 پزطغ

 ٗ پاطخ  

 داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ

 در ماما نقص

 و مطاوره

 نظز اس راهنمایی

 مسائل در آموسش

 ژنتیکی بهداضتی،

   جنسی مسائل و

ٗ تا  را ػزح دٕذ

رٗع ّقغ تاسی 

 ّؼاُ دٕذ.

 داّؼج٘ تايذ تت٘اّذ
 نقص و تأثیز

 در مامایی مطاوره

 ضیزدهی بزقزاري

ٗ  را ت٘ضيخ دٕذ

تا رٗع ّقغ تاسی 

 ّؼاُ دٕذ.

آػْايی تا 

ّقغ ٍاٍا تٔ 

ػْ٘اُ 

ٍؼاٗر ٗ 

آٍ٘سع 

ٔ دْٕذٓ ت

ٍادر ٗ 

 خاّ٘ادٓ

 


