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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 

 

 

Course plan           
 

 

  

 

 

 

 تهيه کنندگان:

دهقانیدکتر   

0011-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیکميته طرح درس با همکاری    

 

 پرستاری دانشکده 

 کاراموزیواحد  یک -واحد  نظری یک تعداد واحد : آموزش به فرد، خانواده و جامعه نام درس :

سالمت  کارشناسی ارشد  پرستاری  رشته و مقطع تحصيلي :

  جامعه

 ترم 0 مدت زمان ارائه درس :

 01/01-01/6 زمان شروع و پايان : -فاصلهدکتر  -دهقانیدکتر  : مسئول درس و اساتيد همكار

 دانشکده پرستاریمحل آموزش: - پيشنياز :

 

هدف نهايي دوره: 

 
 دوره : صاصي اختاهداف 

 یادگيری و آموزش را با یکدیگر مقایسه نماید.  -1

 عوامل موثر در یادگيری و یاددهی را تحليل نماید.  -2

 .نياز سنجی در آموزش یالمت جامعه را شرح دهيد  -3

را با یکدیگر  مدل پرسيد و پروسيد –مدل اعتقاد بهداشتی  –سالمت جامعه مانند بزنف مدل ها و الگوهای   -4

 نماید.مقایسه 
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 تفاوت آموزش بزرگساالن و خردساالن را شرح دهيد.  -5

 روش های آموزش سنتی را شرح دهيد.  -6

 .ديرا شرح ده نوینآموزش  یروش ها  -7

 اصول آموزش بزرگساالن را تحليل نماید.  -8

 بکارگيری مواد و وسایل کمک آموزشی را شرح دهيد.  -9

 اصول برنامه ریزی آموزشی را شرح دهيد.  -11

 ی مختلف ارزشيابی را با هم مقایسه نماید.روشها  -11

 جدول زمانبندي دروس

 ارائه مقاله مدرسين محتوا جلسه تاریخ

 اول   001101000
 

اشنایی با اهداف، مفاهيم یادگيری و  -معرفی درس

عوامل موثر در یادگيری و انواع یادگيری،  -آموزش

 یاددهی

 - دهقانیدکتر 

 دوم 00110000
 

تفاوت آموزش  -نيازسنجی در آموزش سالمت 

 خردساالن و بزرگساالن

دانشجوی  دکتر دهقانی

 0شماره 

 سوم 00110000
 

دانشجوی  یدکتر دهقان مدل پرسيد و پروسيد -مدل اعتقاد بهداشتی 

 0شماره 

 چهارم 001100001
 

 - فاصلهدکتر  تئوری شناختی اجتماعی -مدل بزنف

 پنجم 001100000
 

دانشجوی  فاصله دکتر آموزش سنتی روش های

 3شماره 

 ششم 001100001
 

دانشجوی  دهقانیدکتر  روش های نوین آموزشی

 0شماره 

 هفتم 00110106
 

بکارگيری مواد و  –برنامه ریزی آموزشی 

 وسایل کمک آموزشی

دانشجوی  دهقانی دکتر

 1شماره 

 - یاندکتر دهق آموزشی ارزشيابیو روش های اصول  هشتم 001101003

الی 001100000  

0011001003  

 - یدکتر دهقان  یک واحد کارآموزی )مرکز سالمت جامعه( جلسه 0

 

 راهبردهاي تدريس:

 -PBL-پرسش و پاسخ -کارگاه -بحث گروهی -سخنرانی تکنيک 

 منابع درسي : 

Curriculum development and evaluation in nursing. Keating 

Curriculum development in nursing. Uys 

Nurse as educator. Bastable 

Reflective teaching. pollard 
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 نحوه ارزشيابي :

 نمره 1 امتحان کتبی پایان ترم

 نمره 101 ارائه طرح درس دوره 

 نمره 101 ارائه طرح درس روزانه 

 نمره 0 سی هاطراحی ، برنامه ریزی و اجرای یک مورد آموزش به بيمار در حضور استاد و همکال

ارائه گزارش کتبی و شفاهی حداقل یک مقاله منتشر شده در مجالت معتبر در زمينه طراحی و اجرای 

 )هر دانشجو یک مقاله( برنامه آموزش به مددجو

 نمره 0

 


