
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( نیمساعتی برای یک درس  دوجلسه چهار  )برای یک دوره درس کامل، 

 کارشناسی ارشد پرستاری کودکانمقطع و رشته تحصیلی:           کودکانگروه آموزشی:           پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 ندارد پیش نیاز:  نظری     نوع واحد :          5/0 تعداد واحد:        پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بالیا             :نام درس

 : رهکار فرشیمدرسین)به ترتیب حروف الفبا(           رهکار فرشی: مسئول درس          7تعداد دانشجویان: 

  هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 ،ها هنگام بروز بحران کودکان و نیازهای آن در بالیا و حوادث آشنایی با سوانح 

  تشخیص اختالالت، مشکالت سالمتی و اقدامات مرتبط با بروز بحران در کودک و خانواده 

 همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف بینابینی: )در واقع 

)منظور شکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشنتر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را 

نشان می دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری 

 اند(

 آن چگونگی و کودکان در بالیا و حوادث  سوانح، یر و تحلیل وقوعتفس  

  بالیا و حوادث سوانح، در خانواده و کودک با برخوردبیان نحوه مقابله و  

  سوختگیمراقبت از کودک یا نوجوان دچار 

  مسمومیتمراقبت از کودک یا نوجوان دچار 

 شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ                             سخنرانی برنامه ریزی شده                                      سخنرانی 

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )                    (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                 گروهی ثبح

 



 ببرید(..........................سایر وارد)لطفا نام 

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

  ارائه سمینار توسط هر دانشجو 

 گروهی با هدایت مدرس و بحث انجام پرسش و پاسخ 

 

 وسایل کمک آموزشی:

  پروژکتور اسالید         تخته و گچ           وایت برد

 ببرید(..........................سایر موارد)لطفا نام 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 آزمون میان ترم .........درصد نمره                      درصد نمره 70آزمون پایان ترم 

  درصد نمره         00انجام تکالیف                   درصد  نمره 00شرکت فعال در کالس 

 )لطفا نام ببرید(................. سایر موارد

 

 نوع آزمون 

صحیح                     جور کردنی                      چند گزینه ای                       پاسخ کوتاه                تشریحی

  غلط–

 سایر وارد)لطفا نام ببرید(..........................
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