
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( 9.1ساعتی برای یک درس 43جلسه91)برای یک دوره درس کامل، 

 دکتری: مقطع و رشته تحصیلی            پرستاری:گروه آموزشی            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 -:پیش نیاز               واحدعملی5.1،نظریواحد5 : نوع واحد          5.1:تعداد واحد :مباحث ویژه درپرستاری  نام درس

 دانشکده پرستاری تبریز:مکان برگزاریزمان برگزاری کالس: روز:........      ساعت:.......             

 دکترلیالولیزاده،دکتروحیدزمان زاده :مدرسین :دکترلیالولی زاده    مسئول درستعداد دانشجویان:             

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 روز یپرستار ژهیدانشجو در مباحث و لیقدرت تحل شیافزا

 اهداف بینابینی:

 و حصول توافق یمندرجات طرح درس نییتب

 ارائه مفهوم چالش

 یمطالعات فرصت

 رانیدر ا یتحوالت پرستار ریس

 بر شواهد یمبتن یپرستار

 یدر پرستار یسینو نسخه

 مارانیب یتمندیرضا

 ماریب یمنیا

 در رسانه ها یپرستار



 یدانی+ گزارش م یمیت یو همکار یرشته ا نیب ارتباط

  یدانی+ گزارش م یپرستار یروین یریو به کارگ جذب

 یدانی+گزارش م یدر پرستار یحرفه ا اخالق

 یدانیو اقتصاد سالمت + گزارش م یپرستار

 یدانی+ گزارش م ای¬حرفه یو فرصت ها دهایتهد

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

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

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

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

دستیابی به موضوعات مرتبط با آن و انجام مرور )سیتماتیک/ پس از انتخاب یک چالَش مهم، ضمن تبیین مفهوم و هر دانشجو  -5

پردازد. سپس آنرا در زمان معین شده در کالس به بحث و تبادل نظر یکپارچه/ کیفی(، به تبیین چالش و ارائه راهکار مناسب می

. دانشجویان موظفند تاریخ جلسه خود را با استاد مربوطه هماهنگ نمایند. جهت رفع نواقصات کار  دهد)سمینار کالسی(قرار می

 روز قبل از جلسه آماده و از استاد مربوطه تایید بگیرند. 3خود مطالب را حداقل 

تواند از تکنیکهای بحث هر دانشججو موظ  است یک مبحث ویژه پرستاری را بصورت گزارش میدانی کار کند. در این راستا می   -2

 گروه متمرکز، مصاحبه، تکنیک دلفی و ... استفاده نماید.

را به شکل  یک مقاله درآورده و نهایتاً پس از ارسال  مقاله تهیه شده به یک  2دانشججو موظ  است موضو  مطرح شده در بند   -3

بصورت مکتوب بهمراه فایل آن با رعایت اصول نگارش  مجله )هر دانشججو یک مورد( معتبر تحت نظارت اسجتاد مربوطه نتایک کار را  

 ارائه نماید.   حداکثر تا پایان ترمعلمی 

هر دانشججو موضجو  کنفرانس را که قرار اسجت به صجورت گزارش میدانی و مقاله آماده نماید در جلسه اول انتخاب و در جدول      -4

 برنامه زمانی مشخص خواهد نمود.

 

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

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

 



 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 05آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد  نمره 55شرکت فعال در کالس                ره        درصد نم 25انجام تکالی  

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(

دانشجویان با رعایت اصل دانشجو محوری از طریق ارائه تکالی  محوله )به صورت مکتوب و شفاهی( و در صورت نیاز آزمون پایان 

 گیرند.ترم مورد ارزشیابی قرار می

 

   %31)دو مورد تکی که یک مورد همراه با گزارش میدانی می باشد( ارائه کنفرانس درکالس  .9

                                         

 %91  ها بصورت مکتوب یا در سی دی به استاد مربوطه                                             تحویل کنفرانس .2

 %31       ثبت و پذیرش مقاله گزارش میدانی در یک مجله .4

   %1                                             ر مباحث کالس    حضور فعال د .3

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                     چند گزینه ای                      پاسخ کوتاه            تشریحی  

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

 فهرست منابع:

 کتب و مقاالت معتبر و به روز مربوطه.

 


