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 پرستاری و مامایی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

  ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس
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 ماماییمشاوره در  رشته تحصیلی: نوع واحد درسی: 

 واحد
 نظری:

5.0 
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 مامایی رشته تحصیلی: دکتر رقیه خرقانی نام و نام خانوادگی:
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 ترکیبی مجازی وریحض

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/4999 
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 گری شده:بازن
 تاریخ تأیید 
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 اهداف آموزشی

 آشنایی فراگیران با اصول، مفاهیم و روش های کاربرد نرم افزار و سخت افزار و کسب مهارت در استفاده از آن  هدف کلی:

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

 :حیطه شناختی 

 آن افزارهای سخت و کامپیوتر با فراگیران آشنایی  

 آن از استفاده و ایمیل ساختن نحوه با فراگیران آشنایی 

 منابع جستجوی اولیه اصول با فراگیران آشنایی 

 پزشکی علوم گروه فارسی دیتابیسهای با فراگیران آشنایی 

 انگلیسی دیتابیسهای با فراگیران آشنایی  

 افزار نرم با فراگیران اییآشن Word  

 افزار نرم با فراگیران آشنایی Word  

 افزار نرم با فراگیران آشنایی Powerpoint 

 افزار نرم با آشنایی ادامه Powerpoint 

 افزار نرم با فراگیران آشنایی Excell 

 افزار نرم به ها داده ورود SPSS 

 افزار نرم با تحلیل و تجزیه SPSS 

 کتی:حیطه روانی حر 

  افزار نرمبا استفاده از Word .یک صفحه با مشخصات مورد نظر استاد تایپ و ارائه می نماید 

  افزار نرمبا استفاده از Powerpoint .یک پرزنت با مشخصات مورد نظر استاد ارائه می نماید 

  افزار نرمبا استفاده از Excell ی نماید.یک نمودار و تحلیل با مشخصات مورد نظر استاد ارائه م 

  با مشخصات مورد نظر استاد را جستجو، دانلود و ارائه می نماید.در دیتابیسهای فارسی مقاالت مرتبط 

  با مشخصات مورد نظر استاد را جستجو، دانلود و ارائه می نماید.در دیتابیسهای انگلیسی مقاالت مرتبط 

 افزار نرم به ها داده SPSS  می کند تحلیل و تجزیهوارد نموده و. 

 

  عاطفیحیطه: 

 .فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام می دهد 

 .با اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می پرسد 

 .در زمان ارائه مطالب و کار عملی، عالقمندی نشان داده و مشارکت فعال دارد 
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   بر آن به صورت داوطلبانه پیش قدم می شود.در ارائه تکالیف کالسی و مطالب مازاد 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش 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 

 سایر روش های تدریس:

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

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

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  د و وسایل آموزشی:سایر موا

 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(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 مطالعه کتب مرتبط با موضوع  تدریس 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
ن حضور به موقع و کامل در کالس، شرکت فعال و پویا در مباحث آموزشی، طرح سؤال ، انجام به موقع و مناسب تکالیف آموزشی تعییانتظارات: 

  شده، ارائۀ انتقاد و پیشنهاد جهت ارتقاء کیفیت تدریس

 ورود و خروج از کالس )در صورت نیاز(: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه
 آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگیاحتیاط در حین 
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 فهرست منابع درسی
 موسوی علی، سبز علی گل مجید، گواهینامه بین المللی کامپیوتر. آخرین چاپ 
 طباطبایی امیر، سبحانی احسان. فناوری اطالعات در علوم پزشکی. آخرین چاپ 

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی ایچند گزینه  کوته پاسخ سترده پاسخگ

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:

 ( ...........نمره،  عملی:   ..........،  نمره: نظری ............) از بارم بندی نمره 

 ....کار عملی: نمره 6: تکالیف کالسی نمره 4:حضور و مشارکت فعال

 نمره 49  :/ 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   

3   

0   

3   

5   

6   

7   

3   

9   

13   

11   

13   

10   

13   

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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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 سهجل
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

3   

0   

3   

5   

6   

7   

3   

9   

13   

11   

13   

10   

13   

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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 رنامه کارآموزی/کارورزی جدول ارائه ب

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

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

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

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 

 


