داًؾگبٍ علْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی یبعْج
داًؾکذٍ پشعتبسی ّ هبهبیی دضشت صیٌت(ط)
ًبم دسط :عٌجؼ ّ اًذاصٍ گیشی
تعذاد ّ ًْع ّادذّ 2 :ادذ ًظزی
هذسعیي ثَ تشتیت الفجب :خاًن دکتز دظیٌی ّ دکتز ػلوذاری
فشاگیشاى :داًؼجْیاى کارػٌاطی ارػذ پزطتاری
سّص ّ عبعت ثشگضاسی:
هکبى :کالص کارػٌاطی ارػذ
ًبم هظّل دسط :دکتز ػلوذاری
ّعبیل آهْصؽی :تختَ طفیذ ّ هاژیک ،اطالیذ ،کاهپیْتز ،پزّژکتْر ،کتة ّ ژّرًالِای هزتثظ
ؽشح دسط ّ اُویت آى:
ارسػیاتی پیؼزفت تذصیلی یکی اسهِوتزیي فؼالیتِا در فزایٌذ آهْسع اطت .ارسػیاتی هیشاى دطتیاتی تَ فؼالیتخای آهْسػی را
تؼییي کزدٍ ّ سهیٌَ را تزای رّػي کزدى ّضؼیت هْجْد ،ارتقاء کیفیت ّ تصوین گیزیِای هٌطقی فزاُن هی کٌذ .در ایي درص
فزاگیزاى تا هفاُین طٌجغ ّ اًذاسٍ گیزی در آهْسع آػٌا ػذٍ ّ فٌْى تِیَ ّ اجزا ّ تذلیل آسهًِْا ّ اهتذاًات پیؼزفت
تذصیلی را فزا هی گیزًذ.

اُذاف دسط:
ُذف کلی  :آػٌایی فزاگیزاى تا اصْل ّ هفاُین اًذاسٍ گیزی ّ طٌجغ ّ اصْل تِیَ ّ تذّیي اتشارُای اًذاسٍ گیزی در دیطَ
ُای هختلف یادگیزی تا تاکیذ تز هالدظات السم در تِیَ ّ تذّیي آسهًِْای چٌذگشیٌَ ای ّ  .....جِت ارسػیاتی آهْسػی هی
تاػذ.
اُذاف اختصبصی دسط:
در پایاى ایي درص اًتظار هی رّد فزاگیز قادر تاػذ:
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اُذاف طٌجغ ّ اًذاسٍ گیزی را تْضیخ دٌُذ.
ضزّرت اًجام طٌجغ ّ اًذاسٍ گیزی را تْضیخ دٌُذ.
کیفیتِای هطلْب در طٌجغ ّ اًذاسٍ گیزی را تْصیف کٌٌذ.
هزادل اًذاسٍ گیزی ّ طٌجغ را تؼخیص دادٍ ّ تْضیخ دٌُذ.
اًْاع ارسػیاتی اس لذاظ سهاى ّ هالک اًجام آى را تْضیخ دٌُذ.
تفاّت اًذاسٍ گیزی ،آسهْى ،طٌجغ ّ ارسػیاتی را تْضیخ دٌُذ.
داًؾجْ ثب هفبُین اسصؽیبثی ّ اًذاصٍ گیشی ،هشادل اسصؽیبثی  ،طجقَ ثٌذي آصهًِْب ّ آصهًِْبي پیؾشفت آؽٌب گشدد.
داًؾجْ ثب اًْاع آصهًِْب ،ثبصثیٌي عئْاالت آصهْى ،تٌظین عئْاالت ،سّػ اجشاي اهتذبى ّ تصذیخ ّ ًوشٍ گزاسی
اّساق اهتذبى آؽٌب گشدد.
آصهْى عیٌی سا تعشیف کٌذ ّ تفبّت آى سا ثب آصهْى تؾشیذی ثیبى ًوبیذ.
آصهْى صذیخ -غلظ سا تعشیف کٌذ.
اًْاع آصهًِْبی صذیخ -غلظ سا ثب رکش یک ًوًَْ عْال ثشای ُش یک اص آًِب تْضیخ دُذ
فشاگیش ثب هفِْم آصهْى چٌذ گضیٌَ ای آؽٌب گشدد.
•

فشاگیش ثب اًْاع عؤاالت آصهْى چٌذ گضیٌَ ای آؽٌب گشدد.
فشاگیش ثب قْاعذ تِیَ عئْالِبی چٌذ گضیٌَ ای آؽٌب گشدد.
فشاگیش ثب م دبعي آصهًِْبی چٌذ گضیٌَ ای آؽٌب گشدد.
فشاگیش ثب هعبیت آصهًِْبی چٌذ گضیٌَ ای آؽٌب گشدد.

•
•

•

فشاگیش ثب تصذیخ ّ ًوشٍ گزاسي آصهًِْبی چٌذ گضیٌَ ای آؽٌب گشدد.
هذبعي ّ هعبیت آصهًِْبی صذیخ-غلظ سا تْضیخ دُذ
کبسثشد ُبی هٌبعت آصهًِْبی صذیخ-غلظ سا ثب رکش تعذادی عْال ًوًَْ ثیبى کٌذ
قْاعذ تِیَ عْالِبی صذیخ – غظ سا ثیبى کٌذ ّ دس ساثطَ ثب ُش قبعذٍ یک عْال ًوًَْ ثٌْیغذ
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•

آصهْى جْس کشدًی سا تعشیف کٌذ
اًْاع آصهًِْبی جْس کشدًی سا ثب رکش یک ًوًَْ عْال ثشای ُش یک اص آًِب تْضیخ دُذ
تفبّتِبی هیبى آصهًِْبی صذیخ – غلظ ّجْس کشدًی سا اص لذبظ ؽکل ظبُش ّهْاسد اعتفبدٍ ؽشح دُذ
هذبعي ّ هعبیت آصهًِْبی جْس کشدًی سا تْضیخ دُذ
قْاعذ تِیَ عْالِبی جْس کشدًی سا ثیبى کٌذ ّ دس ساثطَ ثب ُش قبعذٍ یک عْال ًوًَْ ثٌْیغذ
ثشای یکی اص کتبة ُبی یکی اص دّسٍ ُبی تذصیلی  ،ثب سعن جذّل هؾخصبت ّ سعبیت کلیَ هشادل تِیَ طشح
آصهْى  ،یک آصهْى ؽبهل عْالِبی صذیخ – غلظ ّ جْس کشدًی تِیَ کٌذ.
ضزیة دػْاری را تؼزیف کٌذ.
ضزیة دػْاری طْال را تتْاًذ هذاطثَ ًوایذ.
ضزیة تویش طْال را تؼزیف کٌذ.
ضزیة تویش طْال را تتْاًذ هذاطثَ ًوایذ.
جذّل تْسیغ فزاّاًی را تزای دادٍ ُای خام تِیَ کٌٌذ.
جذّل تْسیغ طثقَ تٌذی ػذٍ تزای دادٍ ُای خام را تِیَ کٌٌذ.
هذاطثَ جذّل فزاّاًی طادٍ فزاّاًی ،تجوؼی ّ فزاّاًی ًظثی را یاد تگیزًذ.
تزای دادٍ ُای خام یا طثقَ تٌذی ػذٍ ًوْدار چٌذ ضلؼی را رطن کٌٌذ.
هیاًگیي را تؼزیف کٌٌذ.
رّػِای هذاطثَ هیاًگیي را یاد تگیزًذ.
رّع هذاطثَ هیاًگیي کل را یاد تگیزًذ.
تزای دادٍ ُای خام یا طثقَ تٌذی ػذٍ ًوْدار طتًْی را رطن کٌٌذ.
هیاًَ را تؼزیف کٌٌذ.

•
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رّػِای هذاطثَ هیاًَ را یاد تگیزًذ.
ًوا را تؼزیف کٌٌذ.

•

•

رّػِای هذاطثَ ًوا را یاد تگیزًذ.
داهٌَ تغییزات را تؼزیف کٌٌذ.

•

•

رّػِای هذاطثَ داهٌَ تغییزات را یاد تگیزًذ.
اًذزاف هتْطظ را تؼزیف کٌٌذ.

•

رّع هذاطثَ اًذزاف هتْطظ را یاد تگیزًذ.
اًذزاف چارکی را تؼزیف کٌٌذ.

•

•

•

رّع هذاطثَ اًذزاف چارکی را یاد تگیزًذ.
ّاریاًض ّ اًذزاف هؼیار را تؼزیف کٌٌذ.

•
•

رّػِای هذاطثَ ّاریاًض ّ اًذزاف هؼیار را یاد تگیزًذ.
کارتزدُای ػاخصِای پزاکٌذگی را تذاًٌذ.

•

•

دالتِای هختلف ُوثظتگی تیي دّ هتغیز را تؼٌاطٌذ.
رّػِای هذاطثَ ضزیة ُوثظتگی را تْضیخ دٌُذ.
ضزیة ُوثظتگی هذاطثَ ػذٍ را تفظیز کٌٌذ
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سّػ تذسیظ:
ب اطتفادٍ اس رّػِای طخٌزاًی ُوزاٍ تا تذث گزُّی ،طویٌار ّ پزطغ ّ پاطخ ّ
تا تْجَ تَ تقْین درص ،تذریض ا
هطالؼَ فزدی اًجام هی گیزد.

ّظبیف داًؾجْیبى:
 - 1دضْر فؼال ّ تْام تا آهادگی درجلظات کالص
 - 2هطالؼَ ّ پژُّغ کتاتخاًَ ای ّ پایگاُِای اطالع رطاًی تَ هٌظْر:
الف -آهادگی ػزکت در تذث
ب -تِیَ کٌفزاًض گزُّی در سهیٌَ هثادث طٌجغ ّ اًذاسٍ گیزی پیؼزفت تذصیلی
 -3اًجام پزّژٍ درطی هؼتول تز
الف -طزادی طْاالت چٌذ گشیٌَ ،صذیخ غلظ ،جْرکزدًی  ،تکویلی ّ اًؼایی
ب -اجزای آسهْى در گزُّی اس داًؼجْیاى
ج -تذلیل ُز یک اس طْاالت ّ تؼییي ضزیة دػْاری ّ تویش طْاالت چٌذ گشیٌَ ای
د -طزادی طَ چک لیظت هِارتِای تخغ (OSCE (Objective structured clinical examination
 -4ارائَ هقالَ تصْرت ژّرًال کالب
 -5ػزکت در اهتذاى پایاى تزم

ًذٍْ اسصؽیبثی:
 -1دضْر فؼال تْام تا آهادگی

%10

 -2گشارع پزّژٍ تاًضوام طزادی چک لیظت

%10

 - 3تِیَ کٌفزاًض گزُّی در سهیٌَ هثادث طٌجغ ّ اًذاسٍ گیزی پیؼزفت تذصیلی

%10

 -5طزادی طْاالت چٌذ گشیٌَ ،صذیخ غلظ ،جْرکزدًی  ،تکویلی ّ اًؼایی ُز کذام

 10طْال ّ تذلیل ُز یک اس

طْاالت ّ تؼییي ضزیة دػْاری ّ تویش طْاالت

%20

 -6اهتذاى پایاى تزم

%50

5

تقْین دسط
جلظَ

هذتْا

ارائَ

اّل

هؼزفی درص ،اًجام پیغ آسهْى ،اُویت ّ جایگاٍ

دکتز ػلوذاری

ارسػیاتی در آهْسع
دّم

تؼاریف اًذاسٍ گیزی ،آسهْى ،طٌجغ ،ارسػیاتی ّ

دکتز ػلوذاری

هقایظَ آًِا تا ُوذیگز
طْم

طزادی طْاالت ػیٌی

دکتز ػلوذاری

چِارم

طزادی طْاالت صذیخ ّ غلظ ّ جْرکزدًی

پٌجن

اجزاً ،وزٍ گذاری ،تذلیل آسهْى ،ضویز دػْاری ّ تویش

دکتز ػلوذاری
کٌفزاًض گزٍّ
اّل
دکتز ػلوذاری

ػؼن

اطتفادٍ اس رّػِای آهاری تزای تفظیز ًوزٍ ُای آسهْى

ُفتن

رّایی آسهْى

دکتز ػلوذاری
کٌفزاًض گزٍّ
دّم
دکتز ػلوذاری

ُؼتن

پایایی آسهْى

دکتز ػلوذاری

ًِن

هقیاطِای اًذاسٍ گیزی :اطوی ،تزتیثی ،فاصلَ ایً ،ظثتی

خاًن دکتز دظیٌی

ّ ......
دُن

آسهًِْای تْاًایی ،ػاطفی ،ػخصیت ،ػالقَ ّ ًگزع،

خاًن دکتز دظیٌی

هیشاى طاختَ ّ هؼلن طاختَ ّ ....
یاسدُن

ارسػیاتی اس داًؼجْیاى ،تزًاهَ ُا ّ هْاد درطی،
پزّژٍّ ُا ّ تزًاهَ ُای آهْسػی ،ارسػیاتی آغاسیي،

خاًن دکتز دظیٌی
کٌفزاًض گزٍّ
طْم

تؼخیصی ّ تزاکوی ّ ....
دّاسدُن

هزادل ارسػیاتی آهْسػی :طزادی ،تذلیل هْقؼیت،

خاًن دکتز دظیٌی

تؼییي ُذف ،اًتخاب ّطیلَ اًذاسٍ گیزی
طثقَ تٌذی ُذفِای آهْسػی ،جذّل هؼخصات ،چگًْگی

چِاردُن

طزادی طْاالت اًؼایی

خاًن دکتز دظیٌی
کٌفزاًض گزٍّ
چِارم
خاًن دکتز دظیٌی

پاًشدُن

رّػِای طٌجغ فزایٌذُا ّ فزاّردٍ ُای یادگیزی غیز ػٌاختی 1

خاًن دکتز دظیٌی

ػاًشدُن

رّػِای طٌجغ فزایٌذُا ّ فزاّردٍ ُای یادگیزی غیز ػٌاختی 2

خاًن دکتز دظیٌی

ُفذُن

ارائَ تکالیف ّ ژّرًال کالب

داًؼجْیاى ّ
دکتز ػلوذاری
خاًن دکتز دظیٌی

طیشدُن

تْسیغ طْالِا تَ تخؼِای هختلف

6

References:
;1. Bulter TJ. Principals of health education and health promotion. 2nd ed. New York: Morton
1997.
;2. Gronlund NE, Linn RL. Management and evaluation of teaching. New York. Macmillan
1994.
 -1تْال ٍ ص .ارسیاتی آهْسػی ّ کارتزد آى در طْادآهْسی تاتؼی .تزجوَ ػثاص تاسرگاى ،تِزاى :داًؼگاٍ تِزاى.1362 ،
 -2رضایی ح ،ػْقی ف .تکٌیک ُای ارسیاتی در پشػکی .تِزاىً ،ؼز آهذ1377. ،
 -3طیف ع .ارسػیاتی داًؼجْیاى اس اطتاداى .هجلَ پژُّؼِای رّاًؼٌاختی ،دّرٍ اّل ػوارٍ .1370 ،2ّ 1
 -4کیاهٌغ ع .رّػِای ارسػیاتی آهْسػی .تِزاى ،اًتؼارات داًؼگاٍ پیام ًْر.1373 ،
 -5طیف ع .اًذاسٍ گیزی ،طٌجغ ّ ارسػیاتی آهْسػیّ .یزایغ پٌجن ،تِزاىً ،ؼز دّراى1389. ،
 -6ػزیفی ح پ .اصْل رّاى طٌجی ّ رّاى آسهایی .تِزاى ،اًتؼارات رػذ.1388 ،

7

