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پرستاری ي مامایی زوجان  داوطکذٌ

 سالمت جامؼٍ : گريٌ آمًزضی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

                             فرد، خاوًادٌ ي مذدجً بٍ  آمًزش ی َا ريش :ػىًان ياحذ درسی
پرستاری  :مرکس آمًزضی درماوی/ داوطکذٌ

 زوجان

 سالمت جامؼٍپرستاری  :رضتٍ تحصیلی  :ياحذ درسی وًع

   ارضذ یکارضىاس :تحصیلیمقطغ  :کاريرزی 1:کارآمًزی  :ػملی 1 :وظری تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی :کاريرزی 51:کارآمًزی :ػملی 16:وظری        تؼذاد ساػت

: کذ درس

 

    2وذارد :  پیطىیاز

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 آمًزش پرستاری :رضتٍ تحصیلی وسریه جؼفری :وام ي وام خاوًادگی

 استادیار:رتبٍ ػلمی دکترا :مقطغ تحصیلی

 Jafari_ns@zums.ac.ir:پست الکتريویک 33148374:تماس ضمارٌ

 داوطکذٌ پرستاری. پردیس داوطگاٌ ػلًم پسضکی زوجان   :محل کار

 دکتر وسریه جؼفری  :(انمذرس)وام ي وام خاوًادگی مذرس

 :ر اساس ویاز جامؼٍبازوگری ب :تاریخ تذيیه طرح درس :وحًٌ برگساری ديرٌ

: ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌتاریخ   1397ماٌ  بُمهترکیبی مجازی حضًری 
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    7/11/97 8 

اهذاف آموزشی 

  :َذف کلی

  قادر تاضند (ان)، انتظار هی رود فراگیرترناهه آهوزضی در پایان (:رفتاری)اَذاف اختصاصی: 

 حیطٍ ضىاختی: 

. هَرد تحلیل قرار دٌّذ را یاددُی ٍ یریادگی ثر هؤثر عَاهل ٍ ًذیفرا اصَل، -1

. ًذیًوب سِیهقب گریکذی ثب را یریادگی یّبیتئَر اًَاع -2

. ًذیًوب حیتطر را یآهَزش یالگَّب اًَاع -3

. کٌٌذ اىیة را یآهَزش یالگَّب یریگ کبر ثِ ًحَُ -4

. دٌّذ حیتَض را یپسضک علَم در آهَزش ىیًَ یّب رٍش -5

. دٌّذ قرار ثحث هَرد ثْذاضت اهَزش ارائِ جْت را  یآهَزش یسٌج ازیى  تیاّن ٍ اتیکل  -6

. ًذیًوب سِیهقب گریکذی ثب ثْذاضت آهَزش هختلف یّب هذل در را یسٌج ازیى هختلف یّب رٍش -7

.  دىدُ قرار ثحث هَرد را آًْب تفبٍت  ًوَدُ اىیة را یآهَزش یالگَّب یشگیٍ -8

. دٌّذ قرار ثحث هَرد را کبرکٌبى ٍ اىیداًطجَ خبًَادُ، ،هذدجَ ثِ آهَزش اصَل -9

 .هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار دٌّذ را یىیثبل یریادگی اصَل -10

 .ضرح دٌّذ را...  ٍ کٌگرُ ًبر،یسن پبًل، یاجرا هراحل -11

. دٌّذ قرار سِیهقب هَرد گریکذی ثب آهَزش ًذیفرا در را ّب رسبًِ از یثردار ثْرُ ٍ اًتخبة رٍش -12

. دّذ حیتَض را یآهَزش یزیر ثرًبهِ اصَل -13

. دّذ قرار ثحث هَرد را عولکرد یاةیارزش رٍش ٍ اصَل -14

. دٌّذ قرار لیتحل ٍ ُیتجس هَرد را یآهَزش یاةیارزش اًَاع ٍ اصَل م،یهفبُ -15
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. دٌّذ قرار ثحث هَرد دٍررا راُ از آهَزش اتیکل  -16

 .دٌّذ قرار لیتحل ٍ ُیتجس هَرد را العور هبدام ٍ هذاٍم یریادگی یّب رٍش  -17

 حیطٍ ػاطفی :

 .ارتقب دّذرا کست ًوَدُ ٍ  رای آهَزش در جبهعِةاًگیسُ 

 . درک ًوبیذ آهَزش ثرای افراد، خبًَادُ ّب ٍ جَاهع را ّویت ا

. 

 حیطٍ رياوی حرکتی: 

 گسارش ٍسپس ًوَدُ اجرا ٍ ىیتذٍ( یکبرضٌبس ای)  ارضذ یکبرضٌبس اىیداًطجَ یثرا یتئَر  کالس در ضذُ آهَختِ هطبلت یریثکبرگ ٍ تیرعب  ثب را یآهَزش ثرًبهِ کی

 (یعول ٍاحذ. )دىیًوب ارائِ را آى یکتت

 ٍاحذ. )دیيًوب ارائِ را آى یکتت گسارش ٍسپس ًوَدُ اجرا ٍ ىیتذٍکبرکٌبى  یثرا یتئَر  کالس در ضذُ آهَختِ هطبلت یریثکبرگ ٍ تیرعب  ثب را یآهَزش ثرًبهِ کی

( یعول

 را آى یکتت گسارش ٍسپس ًٍوَدُ اجرا ٍ ىیتذٍ را(  خبًَادُ ٍ هبریة) اىیهذدجَ یثرا یتئَر  کالس در ضذُ آهَختِ هطبلت یریثکبرگ ٍ تیرعب  ثب را یآهَزش ثرًبهِ کی 

( یعول ٍاحذ. )دىیًوب ارائِ

 

 :ريش َای تذریس

           ■                                                                                                                                               بحث گريَی         ■                                                                                                                                                               پرسص ي پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                                      سخىراوی
ضبیٍ سازی ضذٌ             بیمار                                                                                                       کارگاٌ آمًزضی                                                                                                                 ومایص ػملی                                                                                                                                                                                                               ایفای              

                                                                                             Bedside teaching                                  

               ارائٍ تکالیف ي وقذ ي بررسی آن َا(:    بىًیسیذ) سایر 

: مًاد ي يسایل آمًزضی

 ترد وایت پوینت، پاور
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(: حیه تذریس)تجارب یادگیری 

آهاده سازی هغالة تدریس ضده هر جلسه ترای جلسه تعد 

 آهاده سازی و ارائه یک کنفرانس هرتثظ تا عناوین درس

 

(: بؼذ تذریس) تکالیف یادگیری

 آهاده سازی و ارائه گسارش تازدید هنسل

 

 

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

در  ضده تعیین آهوزضی تکالیف و هناسة هوقع ته انجام آهوزضی، هثاحج در پویا و فعال ضرکت ،در کالس کاهل و هوقع ته حضور: اراتاوتظ

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیطنهاد و انتقاد ارائۀ ،روند تدریس

 (نیاز صورت در ( کالس از خروج و ورود: مجازَا

 عدم اختالل در نظن کالسی :محذيدیتُا

(: ػرصٍ/بالیىی/آزمایطگاَی/ػملیدريس )َای ایمىی تًصیٍ
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: فهرست هناتع درسی

 

: تهداضت وزارت توسظ ضده یهعرف هناتع

 چاج نیآخر فردانص، هاضن ،یج یا ،یزفسک ،یدرس ترناهه یعراح و یدرس ترناهه در یریگ میتصن: یآهوزش یها نظام یعراح -1

 چاج نیآخر ، ام یس گلورث،یورا ،یج پوالک، و یب یس ن،یلص ،یآهوزش یعراح فنون و راهثردها -2

3- Bastable, S.B. ( Last Edition), Nurse as educator: Principles of teaching and learning practice, Boston: 

Jones & Bartlett Publishers. 

4- Billings, D.M. and Halstead, J.A. ( Last Edition) Teaching in Nursing: A guide for faculty, Saunders, 

Elsevier. 

5- Pollard, A. AND Collins, J. Maddock, M. and Sinco, N. ( Last Edition), Reflective Teaching, London: 

Continuum. 

6- Uys. L.R& Gwele, N.S. Curriculum development in nursing: process & innovation) Last edition . 

London : Routledge. 

7- Keating, S.B. Curriculum development and evaluation in nursing( last edition) Philadelphia : 

Lippincott Williams& Wilkins. 

 یآهوزش یزیر ترناهه و سیتدر روش ته هرتوط دیجد هقاالت و کتة هیکل -8

 

 

 :روش ارزیابی

آزمًن کتبی  مصاحبٍ  مطاَذٌ ػملکرد
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( ضفاَی) ( چک لیست) 

  

ػیىی تطریحی 

گستردٌ 

پاسخ 

 

کًتٍ پاسخ 

 

چىذ گسیىٍ ای 

 
غلط / صحیح جًرکردوی 

  (:نمره 20از ) بارم بنذی نمره 

 (.می باشذ...... ، برابر 20نمره قبولی از )    

 1:مطارکت کالسی  1: حضًر ي غیاب کالسی

  :ي پريشٌ ػملی ام تکالیفاوج

 

 هورد در هقاله کی ..و ضفاهی  یکتة ارائه

 2( یهرور هقاله) ینیتال آهوزش

) یآهوزش ترناهه 3 یکتة ارائه و اجرا ن،یتدو

 انیهددجو ،کارکنان،انیدانطجو آهوزش ههترنا

 2 هرکدام یترا( ها خانواده و

 

 

 

 10 :امتحان پایان ترم:- امتحان میان ترم:- کًئیس

  :مًارد سایر
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: جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

رٍش ارائِ  جلسِ
 تبریخ

ارائِ  
سبعت 
 ُ ارائ

 استبد  (هَضَعبت تذریس) عٌَاى جلسِ  هکبى ارائِ

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .1
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 17/11/97
 پرستبری

 دکتر جعفری اًَاع یبدگیری، تئَریْب، اصَل ٍ فرایٌذ یبدگیری ٍ یبددّی

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .2
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 24/11/97
 پرستبری

 لگَّبی تذریسهعرفی ا

 رٍش ّبی ًَیي تذریس در علَم پسشکی

 

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .3
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 1/12/97
 پرستبری

(اّذاف، راّبردّب) برًبهِ ریسی آهَزشی  

 

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .4
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 8/12/97
 پرستبری

 دکتر جعفری ًیبز سٌجی آهَزشی در ًظبم  سالهت

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .5
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 15/12/97
 پرستبری

ُ ّب، گرٍُ ّب، کبرکٌبىآهَزش بِ هذدجَ، خبًَاد  دکتر جعفری 

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .6
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 22/12/97
 پرستبری

 اًتخبة ٍ بْرُ برداری از رسبًِ ّب

...هراحل اجرای پبًل، سویٌبر، کٌگرُ ٍ   

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .7
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 21/1/98
 پرستبری

کلیبت  –اصَل آهَزش از راُ دٍر  -اصَل یبدگیری ببلیٌی

 یبدگیری هبدام العور

 

 دکتر جعفری

پرسص ٍ  -سخٌراًی  .8
 پبسخ

داًطکذُ  12-10 28/1/98
 پرستبری

هفبّین، اصَل، اًَاع آزهَى ّب ٍ کبربرد )آهَزشیارزشیببی 

ارزشیببی عولکرد( آًْب  

 دکتر جعفری

 


