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 ................... :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

  ................................ گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 مشاوره در ماماییرشته تحصیلی:  بهداشتی سیستم و جامعه در آموزش فنون و روشها عنوان واحد درسی:

 کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

 1 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری: 

 کد درس:

40 

 پیشنیاز: 

- 

برنامه  جدیدترین تاریخ تصویب

 آموزشی توسط وزارت بهداشت:

14/43/1314 

 ش:بخ سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت مادر و کودک رشته تحصیلی:  اعظم ملکینام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  دکترای تخصصی مقطع تحصیلی: 

 شماره تماس: 
        malekia@zums.ac.ir                    پست الکترونیک:

  
 

 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان   :آدرس محل کار

 خانم دکتر رقیه خرقانی نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

14/47/1318 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 حضوری
 

 ترکیبی مجازی

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

44/44/1318 

 

 

 شماره جلسات

 ی شده:بازنگر
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

44/44/1318 

 اهداف آموزشی
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 :به آموزش در آنها کاربرد و آموزش اصول روشها، مفاهیم، شناخت   هدف کلی 

 مراجعین

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 داشتبه اموزش اصول و مفاهیم شناخت 

 بهداشتی سیستم در آموزشی الگوهای و روشها انواع با فراگیران آشنایی  

 یکدیگر با  بهداشتی سیستم در آموزشی الگوهای و روشها انواع مقایسه 

 نمایند تشریح آموزشی اهداف به توجه با را جدید روشهای کاربرد و انتخاب دالیل 

 :حیطه شناختی 

 کند بیان داشتیبه سیستم در را آموزش از هدف و اصول. 

 دهد شرح را بهداشتی سیستم در آموزش انواع. 

 دهد شرح را موزشیآ ریزی برنامه اصول. 

 ارزشیابی و پیامد ارزشیابی تاثیر، ارزشیابی تشخیصی، ارزشیابی گیری، اندازه ابزارهای شامل آموزش فرآیند ارزشیابی روشهای مورد در 

 کند بحث فراگیر

 کند مقایسه را سازی جور و ای گزینه چند غلط، و صحیح تشریحی، یا نوشتاری پرسشهای شامل رزشیابیا آزمون پرسشهای های ویژگی 

 نماید تشریح را رفتار سنجش گیری اندازه. 

 معنایی ناهمسان قالب و لیکرت جبری، انتخاب شامل نگرش سنجش و گیری اندازه نحوه (Semantic differential format) را 

 .دهد توضیح

 را عمومی سیاست و جامعه نهادی، و سازمانی فردی، میان فردی، درون عوامل شامل بهداشتی رفتار تغییر بر متمرکز های مدل و تئوریها 

 .نماید تشریح

 دهد توضیح را بلوم دیدگاه از رفتاری هدفهای یا تربیتی هدفهای شامل آموزشی هدفهای. 

 بر کردن پرسش مهارتهای) پاسخ و پرسش سخنرانی، روشهای شامل عینمراج به آموزش مناسب شیوه انتخاب و آموزشی فعالیتهای 
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 .دهد توضیح را (Demonstration) نمایش و( بلوم شناخت بندی طبقه اساس

 الگوی گشایی، مشکل الگوی دهنده، سازمان پیش الگوی) مراجعین به آموزش الگوی چهار شامل آموزش در نوین روشهای ویژگی 

 کند مفایسه را آموزش در نوین روشها سایر و( طلبگی روش و فردمداری

 شده تلفیق و متعادل روش و عمل آزادی روش رفتار، اصالح و تغییر روش انظباطی، روشهای تدریس، در موقعیت فراگیر، رفتار اداره با 

 .شود آشنا غیره و فردی و اجتماعی

 موثر ارتباط کننده تعیین عوامل ،(ارتباط فرا و کالمی غیر ی،کالم) ارتباط انواع شامل سالمت ارتقای و بهداشت آموزش در ارتباطات 

 بر تمرکز) درمانی بهداشتی ارتباط در شگردهایی و موثر ارتباط موانع ،(فاصله و طبعی شوخ سکوت، پذیری، انعطاف کردن، گوش)

 نماید تشریح را( سکوت از استفاده و روشنگری خود برای شخص به کمک بازتاب، شخص،

 ی حرکتی:حیطه روان 

 ..در پایان دوره انتظار می رود فراگیران بتوانند 

  دو نمونه فعالیت های مربوط به  تغییر رفتار تئوری هایبا استفاده از

 بلوم دیدگاه آن را بر اساس رفتاری هدفهایو آموزش به بیمار را طراحی 

 تدوین نماید.

 و.. تنظیم  پوستر بوكلت، پمفلت،را در قالب   بیمار به آموزش طرح

 نماید.

 انتخاب و کاربرد روشهای جدید را با توجه به اهداف آموزشی تشریح  دالیل

 نمایند و با هماهنگی استاد مهارت الزم را بکار گیرند
 

  عاطفیحیطه: 

  مطرح می شود کالستوجه و مشارکت فعال در مباحث نظری که در 

  

 روش های تدریس

 یفای نقشا بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 کنفرانس سایر روش های تدریس:

 آموزشیمواد و وسایل 
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب



4 
 

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 هداشتیانواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت ب  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

  کالس
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
 یسو مقاالت مرتبط با موضوع  تدر مطالعه کتب

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 ارائه کنفرانس 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
پاسخ به سواالت   –پرسش و رفع ابهامات شرکت در  -شرکت در پانل دانشجوییانتظارات: 

 در کالس

 : مجازها

  محدودیتها:

 محدودیت خاصی در نظر گرفته نشده است 

 (/بالینی/عرصهایشگاهیهای ایمنی )دروس عملی/آزمتوصیه
 هماهنگی با استاد در انجام هر گرونه فعالیت عملی در بخش مربوطه

 کسب رضایت آگاهانه از مراجعین قبل از هر گونه اقدام

 فهرست منابع درسی
 بهداشت اموزش با مرتبط مقاالت و کتب چاپ اخرین 

 کی پارک و جی پارک – اجتماعی پیشگیری پژشکی کتاب 

 سالمت ارتقای و اشتبهد اموزش اصول- bulter 

 حیدرنیا -بهداشت اموزش فرایند در مباحثی 

 صفاری محسن -سالمت ارتقای و بهداشت اموزش مبانی و اصول 

 حاتمی حسین عمومی بهداشت جامع کتاب 

 فردانش -اموزشی تکنولوژی 

 محسنیان -شناسی ارتباط 

 ساروخانی - ارتباطات شناسی جامعه 

 روش ارزشیابی
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 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ خگسترده پاس

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( ........1...نمره،  عملی:   .....، 11..... نمره: نظری .....04.......) از بارم بندی نمره 

 نمره 1کار عملی: . نمره 3: تکالیف کالسی نمره1: حضور و مشارکت فعال

 نمره 11  :/ دورهامتحان پایان ترم ..... نمره :/ دورهامتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 و توالی عناوین برنامه عملیجدول ترتیب 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 رسانیده خواهد شد.فراگیران 
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

اطالع  توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


