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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 در اتاق عملدرس بهداشت روان   درس: مشخصات كلي

 

 کارشناسی  تحصیلي: یرشتهو  مقطع تکنوفلوژی اتاق عمل گروه آموزشي:         پرستاری الیگودرز دانشکده:

 عمومی روانشناسی  :یش نیازپ نظری :دنوع واح  1        تعداد واحد: بهداشت روان: نام درس

 (است آن پرستاری و روانی های بیماری شناخت  درس نیاز پیش درس این )                     

  : مکان برگزاری        :ساعت               :روز : زمان برگزاری كالس

 :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر سعید فروغی :مسئول درس          :تعداد دانشجويان

 

  :درس معرفي

 

 شناخت و مدیریت رشد و سالمت همه جانبه ی روان و چالش های آن 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

 تشايی  و روانای بیماریهاای عالئا  شاناخت، خودپناداره، او اساسای نیازهاای و انسان، روان بهداشت مبانی و اصول با دانشجو آشنایی       

 روان بهداشات اولیاه هاای تمراقب بر تاکید با آنها از پیشگیری طرق و روانی بیماریهای بروز در موثر عوامل و علل، عالئ  این اساس بر بیماریها

، رقاراری آنبو چگاونگی  ارتباا  .جامعاه و خاانواده،فرد روان سالمت توسعه و حفظ جهت در منطقی مداخالت ارائه و رشد ميتلف مراحل در

 .روانپرستاری فرآیند و روانی بیمار با مصاحبه

 

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 
قابل  ینیاهداف بیناب دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تيصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافتقسی  شدن به اجزای اختصاصی

 
 بندی ارائه درس ارائه شده است.جدول زمان در -

 

 های تدريس:شیوه

       پرسش و پاسخ             سينرانی برنامه ریزی شده            سينرانی

     (TBL) یادگیری مبتنی بر تی       (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله      بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

  بهره گیری سمعی و بصری از فایل های ارائه شده، انجام و ارائه ی تمرینات و تکالیف خواسته شده :جلسات آفالين 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت درسی  :جلسات آنالين
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 دقت کامل بر فایل های ارائه شده، حضور ذهن و اجرای ذهنی تمرینات و تکالیف همان جلسه :جلسات آفالين 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت درسی  :جلسات آنالين

 

 وسايل آموزشي:  

  وب سرویس کالس آنالین    سامانه مدیریت یادگیری              کامپیوتر              پروژکتورویدئو   وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 مقرر انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان 1

 4 های كالسي در سامانه نويدآزمون 2

 رفع اشکاالت است صرفا های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 3 مستمرامتحان  4

 10 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردنی           ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- ببرید()لطفا نام  سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 منبع مختلف كه در پايان هر جلسه جداگانه  معرفي خواهد شد 35بیش از 

 :منابع انگلیسي

 

 منابع فارسي:

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 

 حسوب پایه م به عنوان استاندارد ،جلسه مربو  بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،صورت آفالین در صورت انتياب جلسه به

ید نسبت به توانمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 اقدام نمایید.گذاری بيش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه عالمت
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 ًکالس  متری شود ک، سعزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتياب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1  

مفاهیم پايه سالمت و بهداشت 

 رواني،معرفي و  نقد انواع ديدگاهها

 سالمت روان به عنوان کلید توانایی در انجام

 کار تیمی

 * 

* * * 

 

 دكتر سعید فروغي

2  

ويژگیهای فرد سالم از نظر 

رواني)ويژگیهای فردی، اجتماعي و جهان 

 بیني(

 
* * * * 

 
 دكتر سعید فروغي

3  
 اجزا و تنش  - خود پنداره و انواع خود

 با تاکید بر تصویر تن زاهای خودپنداره
 * * * *  

 دكتر سعید فروغي

4  
بیمار تحت عمل جراحي، نیازها و نگراني 

 های او
 * * * *  

 دكتر سعید فروغي

 دكتر سعید فروغي  * * * *  ، مقابله بحرانو  استرس  5

 دكتر سعید فروغي  * * * *  ارتباط و ارتباط درماني  6

7  

كدام  بیماران در اتاق عمل بیشتر مشکل 

ماران دچار مراقبت از بی-پیدا مي كنند؟ 

 مشکالت رواني در اتاق عمل

 
* * * * 

 
 دكتر سعید فروغي

8  
عالمت شناسي  و  پیشگیری ، علل

 بیماری های رواني
 * * * *  

 فروغيدكتر سعید 

 


