
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 

 ستمیس و جامعه در آموزش فنون و روشهانام درس: 

 یبهداشت

    1  میزان واحد: نوع درس: تئوري 

 5.0 میزان واحد:×عملي   

  میزان واحد:   بالیني  

 8 تعداد جلسات تئوري:

 8 تعداد جلسات عملي:

اول  زسه رو اي کارآموزي:روزه

 هفته

 مامایي مشاوره درنام رشته تحصیلي: 

 نفر  15 تعداد دانشجویان:
 ندارد نیاز: دروس پیش مامایيگروه  آموزشي: 

سال تحصیلي        دوم    نیمسال   اول     

055-99  

 

 15/7/99 :شروع کالستاریخ 

  تاریخ شروع کارآموزي:

   0/15/99:  پایان کالستاریخ 

       ي:کارآموز پایانتاریخ 

 سالن کنفرانس   محل برگزاري کالس:

 ي:محل برگزاري کار عمل
  تاریخ و ساعت امتحان:

 محل برگزاري امتحان:

 

  دکتر خرقانياسامي مدرسین: 

 نحوه ي تماس با مدرسین



 

 شرح درس:

  کوریكولومطبق شرح درس 

، انتخاب و و آنها را با یکدیگر مقایسه و علل نیاز شدهدر سیستم بهداشتي آشنا  انواع روشها و الگوهاي آموزشيفراگیران با 

 کاربرد روشهاي جدید را با توجه به اهداف آموزشي تشریح نمایند و با هماهنگي استاد مهارت الزم را بکار گیرند.

 

  :اهداف کلي

 ینشناخت مفاهیم، روشها و اصول آموزش و کاربرد آنها در آموزش به مراجع

 :نظریاهداف اختصاصي 

 را بیان کند. اهداف و اصول آموزش در سیستم بهداشتي .1

 انواع آموزش در سیستم بهداشتي را شرح دهد. .2

 را شرح دهد. برنامه ریزي اموزشياصول  .3

را  رزشیابي فراگیرارزشیابي فرآیند آموزش شامل ابزارهاي اندازه گیري، ارزشیابي تشخیصي، ارزشیابي تاثیر، ارزشیابي پیامد و اروشهاي  .0

 توضیح دهد

 را توضیح دهد پرسشهاي آزمون ارزشیابي شامل پرسشهاي نوشتاري یا تشریحي، صحیح و غلط، چند گزینه اي و جور سازي .0

 را تشریح نماید. اندازه گیري سنجش رفتار .6

را  (Semantic differential formatاندازه گیري و سنجش نگرش شامل انتخاب جبري، لیکرت و قالب ناهمسان معنایي )نحوه  .7

 توضیح دهد.

 تئوریها و مدل هاي متمرکز بر تغییر رفتار بهداشتي شامل عوامل درون فردي، میان فردي، سازماني و نهادي، جامعه و سیاست عمومي .8

 را تشریح نماید.

 را توضیح دهد. آموزشي شامل هدفهاي تربیتي یا هدفهاي رفتاري از دیدگاه بلومهدفهاي  .9

ي آموزشي و انتخاب شیوه مناسب آموزش به مراجعین شامل روشهاي سخنراني، پرسش و پاسخ )مهارتهاي پرسش کردن بر فعالیتها .15

 را توضیح دهد.( Demonstrationاساس طبقه بندي شناخت بلوم( و نمایش )

 چگونگي استفاده از وسایل کمک آموزشي در هر یک از فعالیتهاي آموزشي را تشریح نماید. .11

نوین در آموزش شامل چهار الگوي آموزش به مراجعین )الگوي پیش سازمان دهنده، الگوي مشکل گشایي، الگوي فردمداري  با روشهاي .12

 و روش طلبگي( و سایر روشها نوین در آموزش آشنا شود.

عمل و روش متعادل و تلفیق شده  با اداره رفتار فراگیر، موقعیت در تدریس، روشهاي انظباطي، روش تغییر و اصالح رفتار، روش آزادي .13

 اجتماعي و فردي و غیره آشنا شود.

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت شامل انواع ارتباط )کالمي، غیر کالمي و فرا ارتباط(، عوامل تعیین کننده ارتباط موثر  .10



دهایي در ارتباط بهداشتي درماني )تمرکز بر )گوش کردن، انعطاف پذیري، سکوت، شوخ طبعي و فاصله(، موانع ارتباط موثر و شگر

 را تشریح نماید. شخص، بازتاب، کمک به شخص براي خود روشنگري و استفاده از سکوت(

 

 بالیني: اهداف اختصاصي

1- 

2- 

3- 

 شیوه تدریس

 کار عمليو  سخنراني نظری:

 

 : بالیني

 ابزار آموزشي : 

 نوظایف دانشجویا: 

 حضور منظم در کالس -1

 کالسفعال در شرکت  -2

 ارائه کنفرانس -3

  :ارزشیابي

 

 نمره درصد  

 2 %15 در کالس درسو فعال حضور منظم 

 7 %30 محوله تکالیف انجام

 3 %10 دانشجویی پانل در شرکت

 8 %05 آزمون پایان ترم

 25 %155 جمع

 

 واحد نظری

 

 واحد عملي

 منابع 

 طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه : 



 
 :اي مطالعه بیشترمنابع دیگر بر

  يبهداشت ستمیس و جامعه در آموزش فنون و روشهامقاالت به روز در زمینه 

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول مي باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

1.  

-16  شنبهیک

10 
انواع آموزش در و اصول  ،اهداف

 سیستم بهداشتي 

 انيدکتر خرق

2.  

-16  یکشنبه

10 
روشهاي ، اصول برنامه ریزي اموزشي

پرسشهاي و ارزشیابي فرآیند آموزش 

 آزمون ارزشیابي 

 دکتر خرقاني

3.  

-16  یکشنبه

10 
اندازه گیري سنجش رفتار و سنجش 

 نگرش 

 دکتر خرقاني

0.  

-16  یکشنبه

10 
تئوریها و مدل هاي متمرکز بر تغییر 

 رفتار بهداشتي 

 دکتر خرقاني



0.  
-16  کشنبهی

10 
 خرقانيدکتر  هدفهاي آموزشي از دیدگاه بلوم

6.  

-16  یکشنبه

10 
انتخاب شیوه  ،فعالیتهاي آموزشي

مناسب آموزش به مراجعین و 

چگونگي استفاده از وسایل  ونمایش 

 کمک آموزشي 

 دکتر خرقاني

7.  

-16  یکشنبه

10 
روشهاي نوین در آموزش و سایر 

 روشها 

 دکتر خرقاني

8.  

-16  یکشنبه

10 
اداره رفتار فراگیر، موقعیت در 

تدریس، روشهاي انظباطي، روش 

تغییر و اصالح رفتار، روش آزادي 

عمل و روش متعادل و تلفیق شده 

 اجتماعي و فردي و غیره 

 دکتر خرقاني

  :طبق برنامه اعالم شده امور بالینيجدول زمان بندی واحد عملي 

 توضیحات الزم:

 :عمليزمان بندی واحد 

  مشاهده نحوه آموزش مدرسان در کالسهاي رسمي و بحث و نقد: ولروز ا

 اجراي آموزش نمونه با حضور همکالسان و بحث و نقد روز دوم:

 اجراي آموزش نمونه با حضور همکالسان و بحث و نقد روز سوم:

 اجراي آموزش نمونه با حضور همکالسان و بحث و نقد روز چهارم:

 با حضور همکالسان و بحث و نقداجراي آموزش نمونه  روز پنجم:

 اجراي آموزش نمونه با حضور همکالسان و بحث و نقد روز ششم:

  اجراي آموزش نمونه با حضور همکالسان و بحث و نقد: روز هفتم

 در مباحث مختلف مشاوره تحت نظر استادRole playing روز هشتم:

 


