
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( 5/0ساعتی برای یک درس 2.جلسه 6)برای یک دوره درس کامل، 

 کارشناسی ارشد روانپرستاری: مقطع و رشته تحصیلی              روانپرستاری.: گروه آموزشی            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

     نظری     : نوع واحد       نیم واحد :تعداد واحد               (محور خانواده کردیرو با یتوانبخش تا یریشگیپ از)ادیاعت یپرستار نام درس :

    (یکوفارماکولوژیسا)یاختصاص یداروشناس – یروانپرستار در مشاوره اصول ،یروانپرستار و روان سالمت اصول :پیش نیاز

: دکتر حسین مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(   نامدار: دکتر حسین  مسئول درس             دانشکده پرستاری مامایی  :مکان برگزاری

 تبریز  نامدار

 : )لطفا شرح دهید(هدف کلی

 به مبتال انیمددجو به یتخصص یتوانبخش و ی،مراقبتیریشگیپ خدمات ارائه در ارتقای دانش و نگرش و عملکرد حرفه ای فراگیران

 مواد به یوابستگ و مصرف سوء دهیپد

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

 مواد مصرف بر موثر عوامل

  مواد با مسمومیت و  محرومیت وضعیت در مواد به وابسته فرد خصوصیات و مواد به وابستگی مراحل

 مواد به افراد گرایش زمینه در موجود های نظریه

 مواد انواع با مسمومیت و محرومیت در پرستاری های مراقبت

 مواد  به وابسته افراد در زیستی غیر مداخالت و زیستی مداخالت

)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(

  شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                                  سخنرانی

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



 دانشجوییسایر وارد)لطفا نام ببرید: کنفرانس 

 وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 ،داشتن مطالعه و آمادگی قبلی در مورد مطالب مورد بحث در کالس برای داشتن امکان بحث گروهی و پرسش و پاسخ

 ،شرکت در پرسش و پاسخ و بحث کالسی با استناد به آمادگی  و مطالعه قبلی خود

 همکالسی های خود تبادل مطالعات جدید خود در زمینه درس با

 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 90آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 درصد نمره         0انجام تکالیف                درصد  نمره 00شرکت فعال در کالس 

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

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه              تشریحی

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