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 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

 پرستاری سالمت جامعه گروه آموزشی:

  Course Plan طرح دوره

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 سالمت جامعه پرستاری رشته تحصیلی: روش های آموزش به فرد، خانواده، مددجو عنوان واحد درسی:

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:  اجباری -اختصاصینوع واحد درسی: 

 2ترم تحصیلی:  1 کارورزی:  کارآموزی:  عملی: 1 نظری: واحد

 بخش: سال: کارآموز   کارورزی: کارآموزی:   عملی: 11نظری:  ساعت

 کد درس:
6055331 

 نداردپیشنیاز: 

  

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 1131 توسط وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 آموزش پرستاری  رشته تحصیلی: نسرین جعفریدکتر  نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: دکترا  مقطع تحصیلی:

                           پست الکترونیک:  شماره تماس:
 

 اریدانشگاه علوم پزشکی. دانشکده پرست سزنجان. پردی   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 نحوه برگزاری دوره:
 تاریخ تدوین طرح درس

  :توسط مدرس

25/04/1131 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

21/11/33 

 

 حضوری

 

 

 

 

 ترکیبی مجازی

تصویب  تاریخ

توسط شورای 

EDC: 

00/00/1131 

شماره جلسات بازنگری 

 شده:

 

 تاریخ تأیید توسط شورای

EDO: 

00/00/1131 
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 اهداف آموزشی

  :هدف کلی 

 طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه   را در جهت  مهارت های مورد نیاز آموزش و بر نامه ریزی اموزشی  ز دانشجویان انتظار میرود دانش وا

 ب نمایند.آموزشی به منظور اعتالی آگاهی و تغییر رفتار مددجویان، خانواده ها، دانشجویان و کارکنان کس

 قادر باشد:ن در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیرا اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی 

 صول، فرایند و عوامل مؤثر بر یادگیری و یاددهی را مورد تحلیل قرار دهند.ا .1

 انواع تئوریهای یادگیری را با یکدیگر مقایسه نمایند. .2

 طه را بیان نمایند.انواع یادگیری و راهبردهای مربو .3

 انواع الگوهای آموزشی را تشریح نمایند. .4

 نحوه به کار گیری الگوهای آموزشی را بیان کنند. .5

 روش های نوین آموزش در علوم پزشکی را توضیح دهند. .6

 را جهت ارائه اموزش بهداشت مورد بحث قرار دهند.  نیاز سنجی آموزشی  کلیات و اهمیت .7

 در مدل های مختلف آموزش بهداشت با یکدیگر مقایسه نمایند. روش های مختلف نیاز سنجی را .8

 تفاوت آنها را مورد بحث قرار دهد.  ویژگی الگوهای آموزشی را بیان نموده .9

 اصول آموزش به مددجو، خانواده، دانشجویان و کارکنان را مورد بحث قرار دهند. .11

 اصول یادگیری بالینی را شرح دهند. .11

 کنگره و ... را بیان نمایند. مراحل اجرای پانل، سمینار، .12

 روش انتخاب و بهره برداری از رسانه ها را در فرایند آموزش با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهند. .13

 اصول برنامه ریزی آموزشی را توضیح دهند. .14
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 اصول و روش ارزشیابی عملکرد را مورد بحث قرار دهند. .15

 ه و تحلیل قرار دهند.مفاهیم، اصول و انواع ارزشیابی آموزشی را مورد تجزی .16

 کلیات آموزش از راه دوررا مورد بحث قرار دهند. .17

 روش های یادگیری مداوم و مادام العمر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. .18

 :حیطه روانی حرکتی 

یا کارشناسی(  تئوری برای دانشجویان کارشناسی ارشد )  رعایت و بکارگیری مطالب آموخته شده در کالس  ک برنامه آموزشی را بای -1

 .س گزارش کتبی آن را ارائه نمایندرا تدوین و اجرا نموده وسپ

را تدوین و   تئوری برای مددجویان) بیمار و خانواده(  رعایت و بکارگیری مطالب آموخته شده در کالس  یک برنامه آموزشی را با -2

 .بی آن را ارائه نماینداجرا ونموده وسپس گزارش کت

تدوین و اجرا نموده وسپس   تئوری برای کارکنان  رعایت و بکارگیری مطالب آموخته شده در کالس  با یک برنامه آموزشی را -3

 را ارائه نمایندگزارش کتبی آن 

 یک مقاله مروری در ارتباط با آموزش بالینی تهیه و ارائه نمایند. -4

 :حیطه عاطفی  

  .اهمیت آموزش به فرد، خانواده و جامعه را درک نمایند -1

 د.جامعه را کسب نموده و ارتقاء دهنزه جهت آموزش به فرد، خانواده و انگی -2

 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

ide teachingBeds Grand Round Case Based  

Discussion 
 بیمار شبیه سازی شده

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی)مجازی/حضوری(

نمودار/ کاتالوگ/  تصویر/ عکسوایت   جزوه                                          کتاب
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                                  بورد                              پاورپوینت
  

 چارت بروشور

 ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی
و لوازم اشیاء 

 واقعی
 بیمار استاندارد شده

بیمار 

 واقعی

 منابع برای مطالعه بیشتر شامل کتاب، مقاالت و پایگاه های معتبر  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش

 مجازی  زمایشگاهیآ بالینی  جامعه 

 کالس درس :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
  فراهم سازی شرایط مناسب برای یادگیری بهتر فراگیر بر اساس نیازهای روز جامعه 
  به روش ایفای نقشآموزش و معرفی اصول و تکنیک های آموزش به مددجو شبیه سازی یک نمونه 
 ش نحوه ارتباط با مددجویان با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و ویژگی های فردی به صورت ایفای نقشآموز 
 ررسی و تحلیل تکالیف دانشجویان به روش بحث گروهیب 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 مطالعه منابع معرفی شده وحضوردرکالس با آمادگی قبلی ومشارکت فعال درمباحث درسی کالس 
 جام تکالیف و پروژه های مرتبط با مباحث کالسان 
  فیلدهای کارورزیحضور مرتب در 
  و ارائه برنامه های آموزشی برای مددجویان مختلف تهیه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 ارائۀ در روند تدریس،شده  تعیین آموزشی تکالیف و مناسب موقع به انجاممحیط کارورزی،  کالس و  در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد

 استفاده از زمان استراحت، استفاده از کتابخانه و سایت: مجازها

 استفاده از گوشی موبایل در بخش ها، غیبت در جلسات محدودیتها:

 

 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهی توصیه
 ) ماسک، دستگش، شیلد، گان(19با توجه به شیوع بیماری کووید  استفاده از تجهیزات فردی .1
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 اصول بهداشت فردیرعایت  .2
 رعایت مالحظات اخالقی در حین برقراری ارتباط با گروه های هدف و توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعی .3

 فهرست منابع درسی
 ه درسی، زفسکی، ای جی، هاشم فردانش، آخرین چاپطراحی نظام های آموزشی: تصمیم گیری در برنامه درسی و طراحی برنام

 راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، سی بی و پوالک، جی، ورایگلورث، سی ام ، آخرین چاپ 

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

Jones & Bartlett Publishers. 

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

Elsevier. 

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

Continuum. 

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

London : Routledge.  

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

Williams& Wilkins.  
 ه روش تدریس و برنامه ریزی آموزشیکلیه کتب و مقاالت جدید مربوط ب -

 

 یابیارزروش 

 مصاحبه چک لیست طصحیح / غل جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 

Clinical 

Work 

Sampling 

Log Book 
 

361 1 Portfolio PUZZLE  PMP SCT 
CRP 

 

  سایر: 
 02، عملی 02، نظری 02از م بندی نمره بار

 نمره 2:حضور و مشارکت فعال در کالس تئوری 
ارائه کتبی و شفاهی مقاله 

 نمره 2 :مروری
 نمره 6امتحان پایان ترم:

 4حضور منظم و فعال در فیلدهای کارآموزی:  

برنامه آموزشی) برنامه آموزش دانشجویان،  1تدوین، اجرا و ارائه کتبی  

 ن، مددجویان و خانواده ها(کارکنا

 نمره 2هر کدام 

 

 سایر موارد
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه نظری

شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه 

مکان 

آموزش 

)مجازی، 

 بالینی(

 مالحظات

 11-12ساعت کالسی: شنبه ها  حضوری انواع یادگیری، تئوریها، اصول و فرایند یادگیری و یاددهی 1

2 
 ای تدریسلگوهمعرفی ا

  روش های نوین تدریس در علوم پزشکی

 حضوری

 

 

  مجازی ) اهداف، راهبردها(برنامه ریزی آموزشی 3

  مجازی نیاز سنجی آموزشی در نظام  سالمت          4

5 
 حضوری  آموزش به مددجو، خانواده ها، گروه ها، کارکنان

 

 

6 
 انتخاب و بهره برداری از رسانه ها

 نل، سمینار، کنگره و...مراحل اجرای پا

 حضوری

 

 

7 
 مجازی رکلیات یادگیری مادام العم –اصول آموزش از راه دور  -اصول یادگیری بالینی

 

 

8 
 مجازی ارزشیابی عملکرد -آموزشی)مفاهیم، اصول، انواع آزمون ها و کاربرد آنها(ارزشیابی 
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه رنامه آموزشیعنوان ب

 ماه روز ساعت

 دکتر جعفری مرکز جامع سالمتی آموزش به مددجویان 2 18 13:31الی  7:31

 دکتر جعفری مرکز جامع سالمتی آموزش به کارکنان 2 19 13:31الی  7:31

 دکتر جعفری دانشکده پرستاری آموزش به کارکنان 2 21 13:31الی  7:31

بیمارستان  قلببخش  مددجویانآموزش به  2 25 13:31الی  7:31

 موسوی

 دکتر جعفری

 دکتر جعفری دانشکده پرستاری آموزش به دانشجویان 2 26 13:31الی  7:31

 دکتر جعفری دانشکده پرستاری آموزش به دانشجویان 2 27 13:31الی  7:31

 

 


