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 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی(و نیم  یکساعتی برای یک درس  دو جلسه  21، )برای یک دوره درس کامل 

             بهداشت جامعهپرستاری گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه مقطع و رشته تحصیلی: 

  پرستاری سالمت جامعه )گروههای آسیب پذیر(   نام درس :

 ...............  پیش نیاز:           نظری     نوع واحد :                   واحد نظری 5/1  تعداد واحد: 

          ش. برزنجه عطریمسئول درس :  

 هدف کلی: 

پس از پایان این درس، دانشجو باید بتواند گرو های در معرض خطر در جامعه )گروه های خاص اجتماعی زنان باردار، کودکان، 

پرفشاری خون را شناسایی، ویژگی ها و نیازهای آنان را تعیین سالمندان، مهاجرین و بیماران مزمن مانند بیماران دیابتی، بیماران 

 نماید و برای رفع نیازهای خاص آنان برنامه ریزی کند.

 اهداف بینابینی: 

انواع جمعیت های در معرض خطر، تنواع گروه و تکاپو شناسی گروه ها، مراحل تکامل گروه، کاربرد فرآیند   آشنایی دانشجویان با

 با جمعیت های در معرض خطرپرستاری در کار 

 شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ                                     سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی 

 یادگیری میتنی بر تفکر انتقادی                 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                      گروهی    ثبح

 : وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس .1



 انجام تکالیف مشخص شده در تاریخ مقرر و حضور در جلسات امتحانی .2

 های کالسی در طول تدریس  مشارکت فعال در بحث .3

 گسترش معلومات خود از طریق مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی .4

 علمی جدید و معتبر در ارائه کنفرانس ، مقاالت و بحث های کالسیاستفاده از مطالب  .5

مراقبت از یکی از مددجویان بستتتتری در بخش های بیمارستتتتانی با هماهنتی  استتتتاد مربوطه ، مطابق با یکی از التوهای   .6

 پرستاری و گزارش شفاهی و کتبی فرآیند مراقبت.

 وسایل کمک آموزشی:

   پروژکتور اسالید       تخته و گچ                                             وایت برد 

 : فیلم آموزشی سایر موارد

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 60                                آزمون پایان ترم

          درصد نمره            20، مشارکت فعال در کالس     انجام تکالیف

             درصد نمره        30  و تحقیق                      ارائه کنفرانس 

 نوع آزمون 

      *    تشریحی  

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر: ) آخرین ویرایش و چاپ منابع (

 رشد.؛ تهران: انتشارات روش بحث و مذاکره، براساس مطالعه تاثیر وتأثر متقابل در گروهمهدی؛  –ثریا  -1
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 رسا.
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Brooks/Cole. 
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 منابع برای مطالعه بیشتر: 
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 قدس رضوی.
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 مطبوعاتی عطایی.
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