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پرستاری ي مامایی زوجان  داوطکذٌ

 سالمت جامؼٍ : گريٌ آمًزضی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 فرَىگ ي پرستاری :ػىًان ياحذ درسی
پرستاری  :مرکس آمًزضی درماوی/ داوطکذٌ

 زوجان

 سالمت جامؼٍ :رضتٍ تحصیلی  :ياحذ درسی وًع

 کارضىاسی ارضذ:مطقغ تحصیلی :کاريرزی :کارآمًزی  :ػملی 1:وظری تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی :کاريرزی :کارآمًزی :ػملی 17:وظری        تؼذاد ساػت

    3وذارد :  پیطىیاز 11:کذ درس

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 یآمًزش پرستار :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

 :ی بر اساس ویاز جامؼٍبازوگر :تاریخ تذيیه طرح درس :وحًٌ برگساری ديرٌ

: ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌتاریخ   1397ماٌ  ضُریًرترکیبی مجازی حضًری 

    11/6/1397 8 
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اهذاف آموزشی 

داًطجَیاى پس از پایاى درس هی تَاًٌذ هعلَهات ٍ اعالعات کافی در زهیٌِ اّویت، ًقص ٍ کارترد هفَْم فرٌّگ در کارّای  :َذف کلی

 .ات پژٍّطی پرستاراى سالهت جاهعِ تذست آٍرًذهیذاًی ٍ هغالع

 

  قادر تاضٌذ (اى)، اًتظار هی رٍد فراگیرترًاهِ آهَزضی در پایاى (:رفتاری)اَذاف اختصاصی: 

 حیطٍ ضىاختی: 

  هعٌی ٍ هفَْم فرٌّگ، ًژاد، قَهیت را تعریف ًوایذ. 

 فرٌّگ ٍ َّیت هلی را ضرح دّذ. 

 رٌّگ را هَرد تحث قرار دّذراتغِ تیي ٍضعیت اجتواعی، اقتصادی ٍ ف. 

 حیغِ ّا، فرایٌذ ٍ هَاًع کسة آى را هَرد قضاٍت قرار دّذ -ضایستگی فرٌّگی. 

 رفتار ترچسة زًی ٍ کلیطِ سازی را ضرح دّذ. 

 تثعیض، ًژاد پرستی ٍ قَم پرستی را تَضیح دّذ. 

 تحویل، تضاد، تْاجن ٍ ضَک فرٌّگی را ضرح دادُ ٍ تا یکذیگر هقایسِ ًوایذ. 

 ًُگ ٍ رفتار سالن را ضرح دّذفر. 

 آداب ٍ رٍش ّای حفظ سالهت را تِ تفصیل تیاى ًوایذ. 

 جایگاُ فرٌّگی تیواری را هَرد تحث ٍ تررسی قرار دّذ. 

 تضادّای فرٌّگی ٍ ترٍز تیواری را تیاى ًوایذ. 

 فرٌّگ پرستاری را ضرح دّذ. 

 هذل پرستاری فرٌّگی لٌیٌگر را هَرد تررسی ٍ ًقذ قرار دّذ. 
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 طٍ ػاطفیحی: 

 اّویت ارزیاتی فرٌّگی را درک ًوایذ .

  ارتقا دّذرا کسة ًوَدُ ٍ  ارزیاتی فرٌّگیاًگیسُ ترای. 

 حیطٍ رياوی حرکتی: 

 در هَرد یکی از هثاحث هرتثظ تا فرٌّگ ٍ پرستاری، کٌفراًس ارائِ دّذ. 

 هغالة آهَختِ ضذُ در کالس را در ارتثاط  تا هذدجَیاى تِ کار گیرد. 

 :دریسريش َای ت

           ■                                                                                                                                               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 ٍایت پَیٌت، پاٍر

 

(: حیه تذریس)تجارب یادگیری 

 آهادُ سازی هغالة تذریس ضذُ ّر جلسِ ترای جلسِ تعذ

 

(: بؼذ تذریس) تکالیف یادگیری

 ارائِ سویٌار در هَرد یکی از هثاحث درسی
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 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

در  ضذُ تعییي آهَزضی تکالیف ٍ هٌاسة هَقع تِ اًجام آهَزضی، هثاحث در پَیا ٍ فعال ضرکت ،در کالس کاهل ٍ هَقع تِ حضَر: اوتظارات

 تذریس کیفیت ارتقاء جْت پیطٌْاد ٍ اًتقاد ارائۀ ،رًٍذ تذریس

 دى ٍ آضاهیذى در حذ ضرٍرتر، خَ(ًیاز صَرت در ( کالس از خرٍج ٍ ٍرٍد هَتایل، کردى چک: مجازَا

 عذم اختالل در ًظن کالسی :محذيدیتُا

(: ػرصٍ/بالیىی/آزمایطگاَی/ػملیدريس )َای ایمىی تًصیٍ

 

 :فُرست مىابغ درسی

 

1-Stanhope, M& Lancaster, J. Community/ public health nursing. Last edition. 

2-Community health nursing: Promoting and protecting the public’s Health( Community Health 
Nursing)… Barbara Walton Spradley. Judith Ann Allender … Last edition. 

 آخریي چاج. هٌَچْر هحسٌی: جاهعِ ضٌاسی پسضکی -3

آخریي چاج . ترجوِ کثری فالح حسٌی، هاًذاًا ضیرازی. ّلوي سیسیل: فرٌّگ ، سالهت ٍ تیواری -4

 هعتثر دیگر در ایي زهیٌِکتة، هجالت پژٍّطی ٍ سایت ّای تخصصی ٍ  -5

 
 

 :روش ارزیابی

 مطاَذٌ ػملکرد

( چک لیست) 

 مصاحبٍ 

( ضفاَی) 
آزمًن کتبی 

  
ػیىی تطریحی 

غلط / صحیح جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای کًتٍ پاسخ گستردٌ 
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پاسخ 

 

  

  (:نمره 20از ) بارم بنذی نمره 

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

 4 :ي پريشٌ ػملی اوجام تکالیف 1:مطارکت کالسی 1: ي غیاب کالسی حضًر

  14:امتحان پایان ترم:- امتحان میان ترم:- کًئیس

 :مًارد سایر

: جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

روش ارائه  جلسه
 تاریخ

ارائه  
ساعت 
 ارائه 

 استاد  (هوضوعات تذریس) عنواى جلسه  هکاى ارائه

پرسص و  -سخنرانی  .1
 پاسخ

 آضنایی کلی تا واحذ درسی، ارائه طرح درس کالس ارضذ  4-2 4/7/1397
 هعنی و هفهوم فرهنگ، نژاد، قوهیت

 

 دکتر جعفری

پرسص و  -سخنرانی  .2
 پاسخ

 ساخت فرهنگی و تیواری  کالس ارضذ 4-2 11/7/1397
 جایگاه فرهنگی تیواری

 

 دکتر جعفری

پرسص و  -سخنرانی  .3
 پاسخ

 حیطه ها، فراینذ و هوانع کسة آى -ضایستگی فرهنگی کالس ارضذ 4-2 18/7/1397
 

 دکتر جعفری

پرسص و  -سخنرانی  .4
 پاسخ

حیطه ها، فراینذ و هوانع کسة  -اداهه ضایستگی فرهنگی کالس ارضذ 4-2 25/7/1397
 آى

 رفتار ترچسة زنی و کلیطه سازی
 تثعیض، نژاد پرستی و قوم پرستی

 

 دکتر جعفری

پرسص و  -سخنرانی  .5
 پاسخ

 (کنفرانس) تحویل، تضاد، تهاجن  کالس ارضذ 4-2 2/8/1397
 (کنفرانس) و ضوک فرهنگی 

 

دکتر جعفری 
 دانطجویاى

پرسص و  -سخنرانی  .6
 پاسخ

 فرهنگ و رفتار سالن کالس ارضذ 4-2 9/8/1397

 آداب و روش های حفظ سالهت
 تضادهای فرهنگی و تروز تیواری

 (کنفرانس)

دکتر جعفری 
 دانطجویاى

پرسص و  -سخنرانی  .7
 پاسخ

 فرهنگ پرستاری، هذل پرستاری فرهنگی لنینگر کالس ارضذ 4-2 23/8/1397
 

 دکتر جعفری

 دکتر جعفری ارزیاتی فرهنگی در پرستاری کالس ارضذ 2-4 30/8/1397پرسص و  -سخنرانی  .8
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  پاسخ

 


