دانشگاه علٌم پسشکی ً خدهات بيداشتی درهانی یاضٌج
دانشکده پرضتاری ً هاهایی حضرت زینب(ش)
نام درش :طرح ً برناهو ریسی درضی
تؼذاد ّ ًْع ّادذّ 2 :ادذ ًظری
هذرضیي ثَ ترتیت الفجب :دکتر ػلوذاری ّ دکتر ًْریبى
فراگیراى :داًػجْیبى کبرغٌبضی ارغذ پرضتبری
رّز ّ ضبػت ثرگساری):
هکبى :کالش کبرغٌبضی ارغذ
ًبم هطّْل درش :دکتر ػلوذاری
ّضبیل کوک آهْزغی :تختَ ضفیذ ّ هبژیک ،اضالیذ ،کتت ّ ژّرًبلِبی هرتجظ
شرح درش ً اىویت آى:
ّاژٍ ثرًبهَ ثیع از ُر چیس هفِْم تفکر  ،هذبضجَ ّ پیع ثیٌی قجل از ػول را در خْد ًِفتَ دارد.ضبلِبضت اًجبم ُر کبری را
ثرًبهَ ًبهیذٍ این ّ ثیػتر اّقبت ثر رّی اًجبم آى ػول تْجَ داغتَ این تب پیع ثیٌی ّ تفکر در ثبرٍ آى ػول ،توبم هرادل طرادی
ّ اجرای یک ثرًبهَ اػن از آهْزغی ّ غیر آهْزغی ثبیطتی قجال" ثذقت هػخص ،هؼلْم ّ پیع ثیٌی غْد .ثرًبهَ ریسی
آهْزغی ّ درضی کبری ثص پیچیذٍ ّ دقیق ّ در ػیي دبل پر هطئْلیت اضت زیرا ُر ثرًبهَ آهْزغی ّ درضی در هطیر اتخبر
تصوین ُبی ثطیبر دیبتی ّ هِن قرار هی گیرد کَ ثب هِوتریي ّ گراًجِبتریي ضرهبیَ یک جبهؼَ یؼٌی کویت ّ کیفیت ترثیت
ًیرّی اًطبًی ضرّ کبر دارد .ثرًبهَ ریسی درضی ّ تِیَ طرح ًّقػَ ػلوی ثرای آهْزظ هْجت پیػگیری از اتالف ّقت ّ ثَ
ُذر رفتي ضرهبیَ ُبی اًطبًی ّ هبدی هی غْد.در هجوْع آهْزظ ُبی هجتٌی ثر ثرًبهَ ریسی ّ طرادی ثرًبهَ درضی ،
اقذاهبت آهْزغی را ثب تفکر  ،تصوین گیری ،آیٌذٍ ًگری ّ دل هػکل هجتٌی ثر اصْل ّ رّغِبی ػلوی ُوراٍ هی ضبزد.در
رغتَ ُبی ػلوی از جولَ پرضتبری  ،ثرًبهَ ریساى آهْزغی ّ درضی ثب تصوین ُبی دطبة غذٍ ثرای ثبلٌذگی ًیرّی اًطبًی
هتخصص ّ ثب تجرثَ هی کْغٌذ.

اىداف درش:
ىدف کلی  :غٌبخت داًػجْیبى از هفبُین ّ اصْل ثرًبهَ ریسی درضی ّ چگًْگی کبرثرد ایي اصْل در تِیَ ّ تذّیي ثرًبهَ
ُبی درضی هی ثبغذ .
اىداف اختصاصی درش:
-1داًػجْیبى در پبیبى درش قبدر ثبغٌذ یک ثرًبهَ درضی هقطغ کبرغٌبضی را ثب ّیژگیِبی ثرًبهَ هطلْة ارزیبثی ًوبیذ .
-2داًػجْیبى در پبیبى درش قبدر ثبغٌذ یک طرح درضی هرثْط ثَ ترم ثب تؼییي ًیبزضٌجی ّ ّیژگیِبی فرضی فراگیراى تِیَ
ّ ارائَ کٌذ .
 -3داًػجْیبى در پبیبى درش قبدر ثبغٌذ ثب فِرضت ثٌذی هطبلت درضی ّ تؼییي اُذاف آهْزغی طرح درش رّزاًَ هْرد ًظر
را تِیَ ّ ارائَ ًوبیذ .
-4ثرًبهَ ریسی را تؼریف کردٍ ّ اًْاع ثرًبهَ ریسی درضی از دیذگبٍ ضٌتی را ًبم ثجرد .
-5هرادل ثرًبهَ ریسی را تْضیخ دُذ.
-6فٌْى ًیبزضٌجی را ًبم ثجرد .
-7صالدیت ّ تْاًبیی درفَ ای هذرش را تْضیخ دُذ .
-8تأثیر غخصیت ّ رفتبر هؼلن ثر فرآیٌذ تذریص را غرح دُذ .
-9اُذاف آهْزغی را تْضیخ دُذ .
-10اًْاع ُذفِبی آهْزغی را تػخیص دُذ.
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-11دیطَ ُبی اُذاف رفتبری طجق ًظریَ ثلْم را ًبم ثجرد .
-12ػْاهل هؤثر ثر اًتخبة هذتْا را ًبم ثجرد.
-13ضرّرت ارزغیبثی –آهْزغی را تْضیخ دُذ.
-14اثسارُبی ارزغیبثی را ًبم ثجرد .
-15هرادل ارزغیبثی در ثرًبهَ ریسی درضی را ثیبى کٌذ.
-16هْاًغ ارزغیبثی را تْضیخ دُذ.

رًش تدریص:
تذریص ثر دطت هْضْع ّ زهبى ثر هجٌبی هػکل گػبیی ،داًػجْ هذْری ،ضخٌراًی ،دل هطئلَ  ،ثذث گرُّی ،
 ،Journal clubپرضع ّ پبضخ ّ هطبلؼَ فردی اًجبم هی گیرد.

ًظایف دانشجٌ:
دضْر فؼبل در کالش
پػتکبر ّ جذیت در ارائَ ثوْقغ تکبلیف
غرکت در ثذث گرُّی
اضتٌبد ثَ هطبلؼبت فردی ،هٌبثغ هْجْد ّ گسارغبت تذقیقبتی
تکالیف درش:
أ) تِیَ کبرت خالصَ ًْیطی در هْرد پٌج ػٌْاى ثصْرت اًتخبثی در راثطَ ثب هذتْای درش ،الزم ثَ تْضیخ
اضت کَ:
 -1یکی از هقبالت هرثْطَ ػالٍّ ثر ارائَ ثَ صْرت کبرت خالصَ ًْیطی در جلطَ ژّرًبل کالة ثَ صْرت
غفبُی ارائَ خْاُذ غذ.
 -2ثب ُوبٌُگی داًػجْیبى از طرح هقبالت تکراری خْدداری غْد.
ة) تِیَ هقبلٍ ُ ،ر ًفرهْظف اضت ثب در ًظر گرفتي هفبُین درش در زهیٌَ هْضْػبت طرح غذٍ ثر اضبش آییي
ًگبرظ پیػٌِبدی داًػکذٍ هطبلت تذقیقی خْد را در تبریخ هقرر ارائَ ًوبیذ.
ج) تذْیل تکبلیف درخْاضتی ثَ اضتبد هرثْطَ
د) غرکت در اهتذبًبت پبیبى ترم

نحٌه ارزشیابی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

%10
5*%4=%20
%15
%35
%10
%10

دضْر فؼبل تْام ثب آهبدگی ّتذْیل تکبلیف
کبرت خالصَ ًْیطی
ارائَ هقبلَ ّ ًگبرظ هٌبضت
اهتذبى پبیبى ترم
ارائَ یک طرح درش رّزاًَ (تئْری)
ارائَ یک طرح درش رّزاًَ(ثبلیٌی)
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تقٌین درش
َارائ
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ًْریبى
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ػلوذاری
دکتر ًْریبى
دکتر ًْریبى
دکتر ًْریبى
دکتر ًْریبى
دکتر ًْریبى
دکتر ًْریبى
ّ داًػجْیبى
هذرضیي
ّ داًػجْیبى
هذرضیي
ّ داًػجْیبى
هذرضیي

هذتْا
 تؼریف ّاژٍ ُب ّ آهبدگی، ارائَ طرح درش، َهؼبرف
درش
هفِْم ثرًبهَ ریسی درضی
هرادل ثرًبهَ ریسی درضی
طرادی ضیطتوبتیک ثرًبهَ درضی
ًیبز ضٌجی آهْزغی
دیطَ ُبی یبدگیری ّ اُذاف آهْزغی ّ هؼیبرُبی آى
َضطْح هختلف ُر دیط
تؼطیل رضوی
تِیَ هذتْای آهْزغی
ّ  عاطفی،هرّری ثررّغِبی تذریص دیطَ غٌبختی
هِبرتی
تؼطیل رضوی
ّیژگیِب ّ خصْصیبت فراگیر
اضتفبدٍ از ّضبیل کوک آهْزغی
ارزغیبثی هْاد ثرًبهَ درضی
ارائَ طرح درش تئْری

َجلط
اّل

یبزدُن
دّازدُن
ضیسدُن
چِبردُن
پبًسدُن

ارائَ طرح درش ػولی

غبًسدُن

ارائَ هقبلَ ثَ صْرت غفبُی

ُفذُن

دّم
ضْم
چِبرم
پٌجن
غػن
ُفتن
ُػتن
ًِن
دُن
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