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اسدآباددانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

پزشکیعلوم و توسعه آموزش  مرکز مطالعات  
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 ارزشیابی:

 □پایانی        □تکوینی ارزشیابی: 

 نمره کل:

  ترم: آزمون پایان      ترم: ... نمره   آزمون میان  نمره        2تکلیف:      نمره 3      کوئیز:  نمره 1      :حضور فعال

 نمره11

  □جور کردنی           □صحیح و غلط            چند گزینه ای          □تشریحی       □شفاهی:   میان ترم آزموننوع 

 □جور کردنی           □صحیح و غلط            چند گزینه ای          □تشریحی       □شفاهی   پایان ترم: نوع آزمون
 

 در کالس درس:ای از مقررات آموزشی گزیده

 .دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در کالس حاضر باشد 

 .خاموش کردن تلفن همرا در کالس درس الزامی است 

 باشدسواالت و آمادگی برای یادگیری میپاسخ به  ،کت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در کالس های فعالیت.  

  خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  11/1در صورتی که غیبت دانشجو در کالس بیش از. 

 پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: زبان تخصص پرستاری عنوان کامل درس:

 زبان عمومی نیاز: پیش اولنیمسال:     101-102سال تحصیلی: 

 نفر 00 تعداد فراگیران: واحد نظری 3 :تعداد واحد

و  11-11دوشنبه  ساعت(: -زمان برگزاری کالس)روز

 12تا  10چهارشنبه 

 □کارآموزی        □عملی        تئورینوع درس: 

 01/11/101خاتمه کالس: تاریخ 11/01/101 شروع کالس: تاریخ

 پست الکترونیک مدرس: نجفی صارمسعید  نام و نام خانوادگی مدرس:

 سعید نجفی صارم مدرس مسئول درس: گروه مدرسین:



 ای دانشجویان طبق پوشش حرفه و نامه رفتارگی کارشورای عالی انقالب فرهن 201به استناد آیین نامه مصوب جلسه

 لیست پیوست توسط اساتید تکمیل خواهد گردید.
 

 :هدف کلی درس

دانشجو با متون و منابع علمی و واژه های رایج در رشته پرستاری و کسب توانایی درک مفاهیم، به آشنایی 

 منظور بهره گیری از کتب و مجالت علمی پژوهشی پرستاری و ارتقای سطح دانش حر فه ای.

 

 تاریخ:      – جلسه اول

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

تبیین اهداف کلی درس و انتظارات از دانشجو،  کتابمعرفی 

 مشخص نمودن روش ارزشیابی در طول ترم  
سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 

 تاریخ:   – جلسه دوم

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

ارائه شده از آشنایی دانشجویان با تعاریف نطری  تعریف پرستاری

 پرستاری از ابتدا تا کنون
سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   – ومجلسه س

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

پرسش و  –حل تمرینها 

 ارزشیابی

تکرار مباحث از طریق حل تمرینها و پرسش از 

مباحث گذشته و همچنین دانشجویان جهت یادآوری 

 رفع مشکالت احتمالی دانشجویان

سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   – مجلسه چهار

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

آشنایی دانشجویان با مهارتهای معاینه فیزیکی و  معاینه فیزیکی

 معاینههمچنین اهدف و روشهای 
سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   – مجلسه پنج

 اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 

 

وسایل  روش تدریس حیطه

 آموزشی



 

 ارزیابی سالمتی

 

آشنایی با واژگان و متون مربوط به قابلیت 

 پرستار در شناسایی نیازهای خاص بیمار
سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   – مجلسه شش

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

تکرار مباحث از طریق حل تمرینها و پرسش از  پرسش و ارزشیابی

دانشجویان جهت یادآوری مباحث گذشته و 

 همچنین رفع مشکالت احتمالی دانشجویان

سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

برد و وایت 

 ماژیك

 تاریخ:   – مجلسه هفت

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

مطالعه متنهای انگلیسی برای کسب اطالعات بیشتر  عالیم حیاتی

 در شناسایی عالیم حیاتی در بیماران
سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   – مجلسه هشت

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری مبحث:عنوان 

 آموزشی

تکرار مباحث از طریق حل تمرینها و پرسش از  پرسش و ارزشیابی

 جویان جهت یادآوری مباحث گذشته دانش
سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   – مجلسه نه

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

سخنرانی و  شناختی آشنایی با لغات و متون تخصصی  مقاومت بدن در مقابل عفونت

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   – مجلسه ده

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

سخنرانی و  شناختی مرور مطالب و ارزشیابی از دانشجویان پرسش و ارزشیابی

و  پرسش

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   –م یازدهجلسه 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی



یادگیری  –آشنایی با متون انگلیسی   درمان زخم ها

واژگان تخصصی و توانایی ترجمه و درک 

 مطلب

سخنرانی و  شناختی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   –جلسه دوازدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

سخنرانی و  شناختی مرور مطالب و ارزشیابی از دانشجویان پرسش و ارزشیابی

پرسش و 

 پاسخ

وایت برد و 

 ماژیك

 تاریخ:   –جلسه سیزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

     

 تاریخ:   –جلسه چهاردهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

     

 تاریخ:   –جلسه پانزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

     

 تاریخ:   –جلسه شانزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

    

 

  

 

 تاریخ:   –جلسه هفدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

    

 

 

 

 

 

 



 EDCریزی درسی کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده مدیر گروه نام و امضای استاد

    

 


