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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 پرستاری دانشکده پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 

           بالینی  / روز( 16) واحد 2: واحد و نوع تعداد                                 -   شماره درس:                               بهداشت خانواده آموزیکار    :واحد بالینینام 

 5ترم  کارشناسی  مقطع تحصیلی دانشجویان:                 پرستاری رشته تحصیلی:                                              -: پیشنیاز

 و صفا کز سالمت سوم خردادامر: دوره برگزاری هاییا محل محل                                                                 - مدت زمان ارائه درس:

 حسین زاده مسئول درس: نام مدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيري

Learning level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning 

activities 

 روش ارزیابي حداقل هاي یادگيري

 فراگیر بتواند از فنون ارتباطی مناسبب  1

در بببررببورد بببا  و تببواب بببا امببتببراب

 مددجویان استفاده کند.

 -سخنرانی مراکز سالمت

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 ارزشیابی تکوینی -

 و تراکمی

به اصببوو و دسببتورا همل های فراگیر  2

ساو  8برنامه کنترو رشد کودکان زیر 

تسبط  داشته و نناا را به طور صحی   

 به کار ببندد. 

 

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 در اجرای عمل هماهنگی

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

اجرای مسبببتقبل  مداقل  

 مورد4

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی

 

3 

فراگیر بتوانبد نموز  های مورد نیاز  

در هر یک از موزه های پایش رشببد 

کودک را به وا دین کودک نموز  

 دهد.

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

 4 اجرای مسببتقل  مداقل

 مورد

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيري

Learning level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning 

activities 

 روش ارزیابي حداقل هاي یادگيري

 

4 

ببه رو  هبای تنمیخ رانواده تسبببط    

داشبببته و با توجه به شبببرای  مددجو  

 را پیشنااد نماید. وسیطه مناس 

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

اجرای مسبببتقبل  مداقل  

 مورد4

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی

 

5 

نموز  های الزب را در رصوص هر 

از وسایل پیشگیری با تسط  ارائه یک 

 نماید.

 -سخنرانی مراکز سالمت

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

ارائببه پمفطببت یببا 

 پوستر

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

اجرای مسبببتقبل مبداقل   

 مورد4

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی

 

 

6 

به برنامه و دسبببتورا همل های مراقبت 

از مادران باردار مسببط  بوده و نناا را 

 در عمل به طور صحی  به کار بندد. 

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

 2 اجرای مسببتقل  مداقل

 مورد

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيري

Learning level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning 

activities 

 روش ارزیابي حداقل هاي یادگيري

 

7 

نموز  هببای الزب را در رصبببوص 

عالئخ رطر و مراقبببت از رود را بببا 

توجه به سببن مامطگی با تسببط  ارائه  

 نماید.

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

ارائببه پمفطببت یببا 

 پوستر

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

 2 اجرای مسببتقل  مداقل

 مورد

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی

 

8 

در رصببوص موضببوعات تهیین شببده 

نموز  به مددجویان را با تسط  و در 

سبببط  عموب جبامهبه به گروه هد    

  تهیین شده نموز  دهد.

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

مداقل  2اجرای مسبببتقل 

 مورد

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی

 

 

9 

اصببوو رکر شببده در لربا گری های  

روتین در مراکز سالمت را با تسط  به 

 کار بندد. 

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

ارائببه پمفطببت یببا 

 پوستر

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

اجرای مسبببتقبل  مداقل  

 مورد3

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگيري

Learning level 

فعاليتهاي 

 یادگيري

Learning 

activities 

 روش ارزیابي حداقل هاي یادگيري

 

11 

اصبببوو رکر شبببده در مهاینات دانش 

نموزان مراجهبه کننبده ببه مرکز را با    

 تسط  به کار بندد.

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

 3 اجرای مسببتقل  مداقل

 مورد

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی

 

 

11 

به برنامه و راهنمای ایمن سازی تسط  

داشته و با توجه به شرای  مددجو نن 

 را به طور صحی  انجاب دهد.

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 اجرای عمل هماهنگی در

 بحث گروهی

 بازاندیشی

 

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

اجرای مسبببتقبل  مداقل  

 مورد4

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی

 

 

12 

عوارض واکسببن های مختطر را بیان 

نموده و نموز  هببای مرتب  را بببه 

 وا دین ارائه کند.

 

 مراکز سالمت

 -سخنرانی

 پرسش و پاسخ

 ایفای نقش

 اجرای عمل بدون کمک

 هماهنگی در اجرای عمل

 بحث گروهی

 بازاندیشی

ارائببه پمفطببت یببا 

 پوستر

 مورد 2مشاهده مداقل 

 1اجرای با کمک مداقل 

 مورد

 4 اجرای مسببتقل  مداقل

 مورد

 ارزشیابی تکوینی

 و تراکمی



 

 بودجه بندی نمرات :

 نمره 3  در برخورد با مددجویان و همکاران حرفه ایاصول اخالق مسائل اخالقی و رعایت 

 نمره 11مهارت های تخصصی 

 نمره( 2نمره و امتحان پایانی  3مهارت های علمی و شناختی )بحث های روزانه 

Family assessment     2 نمره 

 نمره( 1پوستر و پمفلت نمره تشویقی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی

 

 بهداشتی درمانی تبریزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 پرستاری و مامایی دانشکده 

  پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارشناسی 

 

 معیار اول:

 حرفه ای-رعایت مسائل اخالقی

 

 نظیر: 

 رعایت وقت شناسی 

 آراستگی ظاهری 

 رعایت لباس فرم دانشگاه و اتیکت 

 احساس مسئولیت 

 به بیمار و ارتباط مناسب با او احترام 

 هااحترام به پرسنل و ارتباط مناسب با آن

3 2 1 

 معیار دوم:

 های تخصصی بخش مربوطهمهارت

 

 نظیر:

 های تخصصی بیماران واگذار شده در راستای توانایی انجام مراقبت

 اهداف کارآموزی مربوطه)ضمیمه در طرح درسی(

  انجام مراقبت از بیماران بر اساس اصول پراکتیکالدقت در 

 آموزش به بیمار و خانواده وی

12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 معیار سوم:

 مهارت های علمی و شناختی

 

 نظیر:

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

 های ارائه شده ها و گزارشارائه کنفرانس

 از طرف مدرس محترم مربوطه

 

5 4 3 2 1 

 

 

 



 ایمسائل اخالقی و حرفه دانشجویاننام و نام خانوادگی  ردیف

 

 (3تا  1)

 

 مهارت های تخصصی بخش مربوطه

 (11تا  1)

 

 

 های علمی و شناختیمهارت

 (5تا  1)

 نمره نهایی
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12.   

 

    

13.       



 ایمسائل اخالقی و حرفه دانشجویاننام و نام خانوادگی  ردیف

 

 (3تا  1)

 

 مهارت های تخصصی بخش مربوطه

 (11تا  1)

 

 

 های علمی و شناختیمهارت

 (5تا  1)

 نمره نهایی
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باشد. همچنین، دانشجویان حق ر استفاده میالزم به ذکر است که دانشجویان موظف به رعایت لباس فرم بوده و داشتن اتیکت شناسایی اجباری بوده و نمره در نظر گرفته شده برای دقت د

 بخش را  نداشته و این موارد کسر نمره منظور نبوده و باید طبق مقررات آموزشی عمل گردد.غیبت از 

 

 استاد بالینی              ناظر بالینی                                   مدیر گروه                     معاونت آموزشی دانشکده

 

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بیمارستان

 

 

 

 


