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گروه اتاق عمل     

 



 معرفی درس:

 
و مشکالت بهداشتي کودکالن در  ازهایرشد و تکامل، ن میواحد درسي شامل اصول مراقبت خانواده محور، مفاه نیا

و   ظجهت حف خانوادهو  کودکدرس بر تعامل و مداخالت مناسب پرستار با  نیسني مختلف است. طي ا یها دوره

نشجو درس آشنائي دا نیا سیمي شود. به عالوه در تدر دیاز بروز مشکالت بهداشتي تاک یریشگیو پ سالمتارتقاء 

و حل  یتفکر انتقاد یفرهنگي و اجتماعي موثر بر سالمت کودک و استفاده از مهارت ها یجنبه ها و ها هیبا نظر

 ر مي باشدکودک و خانواده مدنظ از مشکل در مراقبت

 
 هدف کلی: 

 کودک و خانواده به منظور انجام مداخالت الزم جهت ارتقا ء سالمت یها ازیرشد و تکامل و ن ندیبا فرآ يیآشنا

 قانوني و اخالقي یمنطبق بر جنبه ها یپرستار ندیخانواده در چارچوب مراقبت خانواه محور و فرآ و کودک

 از کودک مراقبت

 

 موارد زیر می باشد : عناوین کلی این درس شامل
 

 درس از دانشجو انتظار می رود: نیا انیدر پا

  مراقبت بهداشتي( بر اساس مردم سالم یابتال و برنامه ها زانیم ر،یمرگ وم زانیم خچه،یتحوالت بهداشتي )تار -1

 را شرح دهد .2020

 گ و،، فرهناجتماعخانواده و  ریفلسفه مراقبت )مراقبت خانواده محور،( نقش پرستار در مراقبت از کودکان، تاث -2

 دهد. حیرا بر سالمت کودک توض مذهب

 .دینما انیرشد و تکامل را ب یها یو تئور میمفاه -3 

...( و ياجتماعي، رواني، شناختي، اخالقي، جنس کي،یولوژیتا نوجواني )تکامل ب رخوارگيیرشد و تکامل کودک از ش -4 

 را شرح دهد .

 کند. فیسني مختلف را توص یدر دوره ها عيیرشد و تکامل طب ندیتطابق کودک با فرا -5 

 تیفعال تراحت،خواب و اس ،تغذیه یاه هنیواني را در زمتا نوج رخوارگيیسالمت کودک در دوران ش يینها یارتقا -6 

 کند. انیاز صدمه و آموزش خانواده ب یریشگیبهداشت دهان و دندان، پ کي،یزیف

 ن وادرم  ،يصتشخ یاتا نوجواني را با ذکر عالئم، راهه رخوارگيیبهداشتي مربوط به دوران ش عیمشکالت شا -7 

 شرح دهد. یپرستار یمراقبتها

 .دینما فیمشخصات درد در کودکان را توص -8

 دهد حیسوء رفتار در کودکان و نقش پرستار در موارد سوء رفتار نسبت به کودکان را توضع انوا -9 

 ف کلیاهدا 

  دانشجو با مفهوم سالمتی در دوره کودکی ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 سالمت دوران کودکي را شرح دهد نهیتحوالت بهداشتي در زم. 

 مي باشد ریتحوالت بهداشتي شامل موارد ز: 

 کند انیسالمت دوران کودکي را ب خچهیتار. 

 کند سهیدوران کودکي با بزرگسالي را مقا ریمرگ و م زانیم. 

 کند انیدر کودکان را ب یماریابتال به ب زانیم. 

 دینما ستیصدمات مربوط به دوران کودکي را ل. 

 کند انیرا ب2020مراقبت بهداشتي بر اساس مردم سالم یبرنامه ها 

 هدف کلی 

 از کودکان یدانشجو با پرستار ییآشنا

 

  اهداف اختصاصی 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .مراقبت خانواده محور را شرح دهد 

 دهد. حینقش پرستار کودکان را توض 

 و خانواده را شرح دهد. ماریارتباط درماني با کودک ب ینحوه برقرار 

 کند. انیاز خانواده را ب تینقش پرستار درحما 

 کند. فیاز کودکان را توص یدر پرستار عخانواده و اجتما ریتأث 

  دیمورد نقش فرهنگ و مذهب در سالمت کودک بحث نمادر 

 

 هدف کلی 

 رشد و تکامل یها یو تئور میبا مفاه يیآشنا
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دینما انیرشد و تکامل را ب میمفاه. 

 سهیمقا گریکدی با را(  کولبرگ – اژهیپ -کسوناری – دیرشد و تکامل کودک ) فرو نهیمطرح شده در زم یهایتئور 

 کند.

 دینما انیرشد و تکامل را ب یهایتئور بیو معا ایمزا. 

 دهد. حینحوه رشد و تکامل کودک را توض 

 رشد و تکامل کودک را شرح دهد یابزار غربالگر 
 

 هدف کلی 

  سال( و خانواده1ماه تا  1)  رخواریدانشجو با ارتقاء سالمت کودک ش يیآشنا 
 

  اهداف اختصاصی 



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد یرخواریرشد و تکامل در دوران ش. 

 دینما انیب ریز یها نهیمقابله با آن را در زم یو راهها عيیبا رشد و تکامل طب رخواریتطابق ش: 

  رخواریمراقبت از کودک ش عانوا -                    يیاضطراب جدا-                

 تیمحدود –                               انضباط-                 

 انگشت و پستانک دنیمک -               سندرم کودک لوس-                   

 دنیکفش پوش -                          دندان شیرو-                   

 شرح دهد ریز یها نهیرا در زم یرخواریسالمت کودک در دوران ش ییارتقاء نها: 

        خواب و استراحت -                             تغذیه     -                    

 بهداشت دهان و دندان -                     کيیزیف تیفعال  -                   

 خانوادهآموزش  -                از صدمه یریشگیپ -                    

 

 هدف کلی 

 رخوارگيیدانشجو با مشکالت بهداشتي دوره ش يیآشنا

 
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 ( راکیبرگشت غذا و کول ، هیتغذنامناسب  ی)روش ها یرخواریدر دوران ش تغذیه عیمشکالت شا 

 دینما يیشناسا

  در دوران شیرخواری راتوضیح دهد هیتغذقدامات درماني و مراقبتي مربوط به مشکالت شایع. 

  مشکالت شایع پوستي در دوران شیرخوارگي نظیر درماتیت ناشي از پوشک و راههای مقابله با آن را

 .شرح دهد

 سندرم مرگ ناگهاني شیرخوار و آپنه دوران شیرخواری را توضیح دهد. 

  نمایدراههای مقابله با سندرم مرگ ناگهاني شیرخوار و آپنه را بیان. 

  ي ، درمان و یصدوران شیرخواری زیر را با ذکر عالئم، راههای تشخ هیتغذاختالالت مربوط به

 شرح دهد مراقبتهای پرستاری

 ماراسموس -                            وکوریکواش-               

 یاسکورو -                      رشد يینارسا -                

 يیغذا تیحساس -                           سمیتیراش -               

 هدف کلی 

 سال( و خانواده1-3دانشجو با ارتقاء سالمت کودک نوپا )  يیآشنا

 



 
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 را شرح دهد يیرشد و تکامل در دوران نوپا. 

 دینما انیب ریز یها نهیمقابله با آن را در زم یو راهها عيیتطابق کودک با رشد و تکامل طب: 

 توالت میتعل -

 رقابت خواهر و برادر -

 کج خلقي -

 يیمنفي گرا -

 استرس و ترس -

 انضباط -

 شرح دهد ریز یها نهیرا در زم يیسالمت کودک در دوران نوپا يیارتقاء نها: 

 تغذیه -

 خواب و استراحت -

 کيیزیف تیفعال -

 بهداشت دهان و دندان -

 از صدمه یریشگیپ -

 آموزش خانواده -

 

 هدف کلی 

 سال( و خانواده3-6دانشجو با ارتقاء سالمت کودک خردسال )  ییآشنا
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 رشد و تکامل کودک دردوران خردسالي را شرح دهد. 

 دینما انیب ریز یها نهیمقابله با آن را در زم یو راهها عيیانطباق کودک با رشد و تکامل طب: 

 تجارب کودکستان و آمادگي -

 آموزش جنسي -

 یپرخاشگر -

 یمشکالت گفتار -

 زهوشیکودک ت -

 استرس و ترس -

 شرح دهد ریز یها نهیسالمت کودک در دوران خردسالي را در زم يیارتقاء نها: 

 تغذیه -

 خواب و استراحت -

 کيیزیف تیفعال -



 بهداشت دهان و دندان -

 از صدمه یریشگیپ -

 آموزش خانواده -

 هدف کلی 

 آشنایی دانشجو با مشکالت بهداشتی اوایل خردسالی )نوپایی و قبل از مدرسه( 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 دینما فیرا توص ریاختالالت عفوني ز یپرستار ی، درمان و مراقبت ها صيیتشخ یهاعالئم، روش. 

 مخملک -

 آبله مرغان -

 تیمننژ -

 سرخجه -

 ونیاور -

 مونو کلئوز عفوني -

 رزوئوال -

 مشخصات درد در کودکان را شرح دهد. 

 دینما فیسوء رفتار در کودکان را تعر. 

 انوا، سوء رفتار در کودکان را شرح دهد. 

 دینما انیعوامل مستعد کننده سوء رفتار در کودک را ب. 

 دینما انیسوء رفتار با کودک را ب نيیتظاهرات بال. 

 در ارتباط باکودکي که دچار سوء رفتار شده است را شرح دهد یمداخالت ضرور. 

 دینما فیرا توص ریانگلي ز یهایماریب یپرستار ی، درمان و مراقبت ها صيیتشخ یعالئم ، روشها: 

 سیازیادیژ -

 سیازیآنتروب -

 سیآسکار -

 

 هدف کلی 

  سال ( و خانواده6-12دانشجو با ارتقاء سالمت کودک سن مدرسه )  يیآشنا

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 مدرسه را شرح دهد. نیرشد و تکامل کودک در سن 

 دینما انیب ریز میمقابله با آن را در مفاه یو راهها عيیتطابق کودک با رشد و تکامل طب: 

 تجارب مدرسه -

 تیمحدو -



 انضباط -

 استرس و ترس -

 شرح دهد ریز یها نهیسالمت کودک در دوران مدرسه را در زم يیارتقاء نها: 

 تغذیه -

 خواب و استراحت -

 کيیزیف تیفعال -

 بهداشت دهان و دندان -

 از صدمه یریشگیحوادث و پ -

 آموزش خانواده -

 

 هدف کلی 

 آشنایي دانشجو با مشکالت دوران مدرسه 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 دینما فیدر کودکان را تعر یشب ادرار. 

 در کودکان را شرح دهد یشب ادرار جادیعلل ا. 

 دینما انیدر کودکان را ب یاقدامات درماني شب ادرار. 

 دینما فیدر کودکان را تعر عمدفو یاریبي اخت. 

 در کودکان را شرح دهد عمدفو یاریبي اخت جادیعلل ا. 

 دهد حیدر کودکان را توض عمدفو یاریمداخالت درماني بي اخت. 

 دینما انیو ترس از مدرسه( را ب یریادگیفعالي، اختالل  شیدوران مدرسه )ب یاختالالت رفتار. 

 در دوران مدرسه را شرح دهد یاختالالت رفتار جادیعلل ا. 

 دهد حیران مدرسه را توضدر دو یدرماني اختالالت رفتار یراهکارها 

 هدف کلی 

 سال  و خانواده12-18 ) ن )آشنایي دانشجو با ارتقاء سالمت نوجوا 

 
  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 دهد حیرشد و تکامل دوران نوجواني را توض. 

 را شرح دهد ریز یها نهیسالمت نوجوان در زم يیارتقاء نها: 

 سالمتي تصورات نوجوان از -

 منابع ارتقاء سالمتي نوجوان -

 سالمتي نوجوان یغربالگر -

 



 هدف کلی 

 آشنایي دانشجو با مشکالت بهداشتي دوران نوجواني 

 
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 را شرح دهد ریبهداشتی دوران نوجوانی شامل موارد ز ینگرانی ها: 

 با خانواده یسازگار -عی                     روانی اجتما یسازگار -                  

 ییعادات غذا -                                               صدمات -                  

 ادیاعت -                                    تناسب جسمی                      

 افسردگی -                                          خودکشی                       

 یریادگیمشکالت  -               آزار جسمی، جنسی و عاطفی                        

 فشارخون باال -                                                   آکنه                        

 کلسترول باال -                                                          

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور  

  منابع درسي:  

 خیر   بلی در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ

صفحات و  

های فصل

مشخص 

شده برای 

 مطالعه
1. Wong DL, Hockenberry MJ, Nursing Care of Infant and Children. (Last Ed). St.Louis: Mosby. 

2. James SR, Ashwill JW, Droske SC, Nursing Care of Children (Last Ed) 

3. Schulte EB, Price DL, Gwin JF, Thompson's Pediatric Nursing. (Last Ed). Philadelphia: W.B. 

Saunders. 

 ویرایش ر جامعه نگر اخرینجمه مهناز سنجری و مهناز شوقي ، درسنامه پرستاری کودکان وونگ ، تهران ، انتشارات نشدانا ونگ تر

  

 

 
 

 



 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتي که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

 آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفي کنید منبع درسیفوق یا به تنهایي به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشي،  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتي که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

  .، مشخصات کامل آن را ذکر کنید.به دانشجویان معرفي کنید بیشتر

 :قاالتم

 انجمن پرستاران اطفال

www.pedsnurses.org 

 مداسکپ کودکان

 *نوع محتوا
 مؤلفین/مشخصات شامل عنوان و 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



Pediatrics http://www.medscape.com/pediatrics 

 :شتریمطالعه ب یمنابع برا

Pediatrics Web Sites 

http://pediatrics.bellaonline.com/Site.asp 

http://www.medscape.com/pediatrics 

http://www.pediatriconcall.com/ 

http://www.pedsedu.com/research_home.htm National Capital Area Pediatrics 

Research 

Website http://www.aps-spr.org/Student_Research/Info.htm 

 آزمون های خود ارزیابي 

 خیر   بلي   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

بازخورد به تکالیفمهلت ارائه  مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

     

1 
کوییز از مباحث 

 تدریس شده
 متعاقبا اعالم خواهد شد. متعاقبا اعالم خواهد شد. 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف



 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلي   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 متعاقبا  جهت انجام پروژه ی عملي، عناوین پیشنهادی مرتبط با مباحث درس کودک سالم

پاورپوینت  تایید عنوان توسط اساتید مربوطه، مطالب گردآوری شده در قالب س ازپ ومطرح شود 

 .در کالس درس توسط دانشجو ارائه مي گردد

 در تهیه اسالیدها به نکات زیر توجه شود: 

 )خوانا بودن فونت اسالید، رنگ مناسب استانداردهای الزم در ساخت اسالید رعایت گردد -

اسالیدها، استفاده از فیلم آموزشي، رعایت ترتیب  تصاویر مناسب، شلوغ نبودناسالید،استفاده از 

 ...(و مطالب

 اسالید باشد25تعداد اسالیدها حداقل 

 B Nazaninاستفاده از فونت  

حداقل از دو رفرنس معتبر فارسي و دو رفرنس انگلیسي استفاده شود. ) مقاله یا کتاب مربوط -

 .آخرین اسالید ذکر گرددرفرنس ها در ( سال اخیر5به 

 .جهت ارائه توضیحات، بر روی اسالیدها صداگذاری انجام شود

 .در تهیه محتوا خالقیت در نظرگرفته شود 

 

  

 

  

      



الزم به ذکر است که عناوین انتخابي نباید تکراری باشند و نمره کامل به دانشجویي داده مي شود 

 .رعایت نماید موارد فوق را به طور مناسب که

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابي دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 8 آزمون میان ترم

 نمره9 آزمون پایان ترم

شرکت فعال در کالس و  پروژه کالسی، 

 حضور و غیاب

 نمره3

 

 : مقررات 

 

از دانشجویان عزیز انتظار مي رود که با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زماني 

 و به منظور بهره برداری هر چه بیشتر به نکات زیر توجه نمایند : 

 حضور فیزیکي به موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس  (1

 نامه آموزشي مي باشد.غیبت مجاز طبق مقررات آیین  (2

در ارتباط با موضوعات مورد  )در مباحث علمي با ارائه ی مطالب جدید )به صورت کنفرانس ، پوستر و... (3

 عملي (شرکت فعال داشته باشند. -بحث در کالس)تئوری

 شرکت در آزمون های داخل کالس )کوئیز( و سایر آزمون ها و پایان ترم. (4

 مطالعه بیشتر و در صورت وجود هر گونه اشکال و سوال در ساعت مراجعه به منابع معرفي شده جهت (5

 های مشاوره با اینجانب مطرح نمائید.

  امتحان جبراني وجود ندارد. (6

  10حداقل نمره قبولي:  (7

 برگزار مي گردد ، تشریحي و کوتاه پاسخیا نهیترم در قالب سواالت تستي چهارگز انیآزمون پا (8



 

 

 

 

 کودک سالم پرستاری درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه ردیف
ساعت 

 ارائه

  موضوع جلسه

 مدرس
 نحوه ارائه

1 28/6/1401 15-13 

 زانیم خچه،یسالمت دوره کودکي: تحوالت بهداشتي )تار

 مراقبت یابتال، صدمات و برنامه ها زانیم ر،یمرگ و م

حقوق  ونیکنوانسر2020بهداشتي بر اساس مردم سالم

 کودک(

نم  سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

حضوری)وایت برد و 

 پروژکتور(

 

2 4/7/1401 15-13 

 پرستار پرستاری کودکان: مراقبت خانواده محور، نقش

 تأثیر خانواده برقراری ارتباط با کودک و کودک، نحوه

 خانواده، اجتماع، فرهنگ و مذهب در سالمت کودک

نم  سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

3 11/7/1401 15-13 

 ،فرویدرشد و تکامل ) یهایرشد و تکامل، تئور  يمفاه

اخالقي کوهلبرگ،( ابزار  تکاملی وره، تئپیاژ ون،کسیار

 رشد و تکامل کودکلگری غربا

نم  سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

4 18/7/1401 15-13 
نم  رخواریسالمت کودک ش یارتقا سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

5 25/7/1401 15-13 

ه تغذی مشکالت: شیرخوارگي دوره شتي مشکالت بهدا

 ،(کولیک غذا، برگشت تغذیه، های نامناسنب روش) ای

 علت با اختالالت ،(دیاپر درماتیت) پوستي مشکالت

 شیرخوار، آپنه ناگهاني مرگ سندرم) ناشناخته

 شیرخوارگي(

نم  سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

6 02/08/1401  

 وروکیکواشی)رخواریدوران ش هیاختالالت مربوط به تغذ

 ،(سمیتیراشی، اسکورو، رشد يینارسا، ماراسموس ،

 (يیغذا تیحساس

نم  سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

7 9/08/1401  
نم  سالمت کودک نوپا یارتقا سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

8 016/08/1401 15-13 
 سالمت کودک خردسال یارتقا

 ارائه توسط دانشجو
برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

9  15-13 
نم  امتحان میانترم تا پایان جلسه هفتم سرررررکررارخررا

 فرامرزیان

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

10 23/08/1401 15-13 

: (و قبل از مدرسه يی)نوپالي مشکالت بهداشتي اوائل خردسا

سرخجه،  ت،یلک، آبله مرغان، مننژم)مخبیماری های عفوني 

 فوني، رزوئوال(عمونو کلئوز   ون،یاور

دکرررترررر  یآقرررا

 نسب انینیپرو

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(



11 30/08/1401 15-13 
با  تار با کودکفسوء ر) يمشکالت بهداشتي اوائل خردسال

 (یانگلي روده ا یهایرمایذکر مالحظات اخالقي، ب

دکرررترررر  یآقرررا

 نسب انینیپرو

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

12 07/09/1401 15-13 
دکرررترررر  یآقرررا سالمت کودک سن مدرسه و خانواده یارتقا

 نسب انینیپرو

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

13 14/09/1401 15-13 
ش سه:  شکالت دوران مدر ،  عوفمد یاریاخت بي ،یادرار  بم

 ، ترس از مدرسه(یش فعالي)ب یتارفمشکالت ر

دکرررترررر  یآقرررا

 نسب انینیپرو

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

14 21/09/1401 15-13 
ره دو بهداشتي یو خانواده و نگراني ها نوجوانسالمت  یارتقا

 وانانجدر نو تکامل اخالقي، نوجواني

آقرررای دکرررترررر 

 پروینیان نسب

برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

15 28/09/1401 15-13 
 توسط دانشجو عملي  فیارائه تکل

 ارائه توسط دانشجو
برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

16 - 15-13 
 توسط دانشجو عملي  فیارائه تکل

 ارائه توسط دانشجو
برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

17 - 15-13 
 توسط دانشجو عملي  فیارائه تکل

 ارائه توسط دانشجو
برد و  تی)وایحضور

 پروژکتور(

 

 


