
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 معاونت آموزشی )مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(

 مامایی-دانشکده پرستاری
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 دکتر مژگان میرغفوروند مدرس:                                   2و  1مامایی جامعه دروس پیش نیاز:                                                     واحد نظری 1تعداد و نوع واحد) نظری /عملی(: 
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 حیطه
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مواد و وسایل 

 آموزشی

 زمان جلسه 

 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی تکالیف دانشجو

 بندیبودجه 

 نمره تعداد سوال

 

 جلسه اول

 

 اطالعات بهداشتی، اقتصاد بهداشت

 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

 نمره 3 سوال 2 آزمون ورودی

اولویت های ملی بهداشت، ارائه مدارك  جلسه دوم

 لاساسی برای عم

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

ارزشیابی 

 تکوینی

 نمره 2 سوال 1

جلسه 

 سوم

 دتعریف کیفیت و استاندار

 

-سخنرانی  شناختی
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پاسخ و بحث 

 گروهی
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 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 کالسی بحث

ارزشیابی 

 تکوینی
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جلسه 

 چهارم

-سخنرانی  شناختی مدیریت جامع کیفیت 

پرسش و 

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

ارزشیابی 

 تکوینی

 نمره 3 سوال 2
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 )دقیقه(
 نحوه ارزشیابی تکالیف دانشجو

 بندیبودجه 

 نمره تعداد سوال

پاسخ و بحث 

 گروهی

جلسه 

 پنجم

-نرانی سخ شناختی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی سیستم خدمات

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

ارزشیابی 

 تکوینی

 نمره 2 سوال 2

جلسه 

 ششم

 ارزیابی سیستم ساختار بهداشتی

 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

ارزشیابی 

 تکوینی

 نمره 3 سوال 2

جلسه 

 هفتم

 ارزیابی فرایندها

 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

ارزشیابی 

 تکوینی

 نمره 3 سوال 2

جلسه 

 هشتم

 رویکردهای ارزشیابی

 

-سخنرانی  شناختی

پرسش و 

پاسخ و بحث 

 هیگرو

ویدئو پروژکتور، 

 مقاله، کتاب

مشارکت در  دقیقه 120

 بحث کالسی

ارزشیابی 

 تکوینی

 نمره 2 سوال 1

 ( نمره است. %10( و حضور منظم و فعال در کالس )%40بر اساس تکلیف کالسی ) %50از نمره دانشجو را تشکیل می دهد مابقی  %50الزم به توضیح است که نمره پایان ترم 
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