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 توصیف کلی درس 

 توانند يم پرستاری الگوهای و ها نظریه. دارند نقش پرستاری دانش تولید در که اند شده تدوین هایي نظریه پرستاری، رشته در

 تاریپرس مدیران به دانش، منابع از یکي عنوانبه   توانند مي شواهد بر مبتني عمل مفاهیم و دانش مدیریت های مدل همچنین،

 . کنند کمک پرستاری خدمات کیفیت ارتقای جهت در

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 ریکارگی به ضرورت همچنین، و شواهد بر مبتني عمل و دانش مدیریت های مدل و مفاهیم با دانشجو کردن آشنا برای درس این

 .است شده تدوین پرستاری مدیریت حوزه در ها آن

   (:Core Competencyی )هر توانمنداهداف اختصاصی/ زیرمحورهای 

 : رود می انتظار دانشجويان از دوره پايان در)شناختی حیطه( ويژه اهداف

 مفاهیم مديريت دانش و فلسفه آن را توضیح دهد. .1

 اصول و مدل های مديريت دانش و نحوه پیاده سازی و ارزيابی آن را بیان کند. .2

 بر شواهد و فلسفه آن را توضیح دهد. مفاهیم عمل مبتنی .3

 منابع عمل مبتنی بر شواهد را در پرستاری و مديريت پرستاری  مقايسه نمايد. .4

 های عمل مبتني بر شواهد را بیان کند. اصول و گام .1

 . نمايد تمرين درسی مباحث در را انتقادی فکر .6

 پرستاری باشد. قادر به استفاده از عملکرد مبتنی بر شواهد در انجام مراقبتهای  .7

 

  حرکتی - روانی حیطه در

 .گیرد بکار را نیاز مورد مهارتهای سخنرانی ارائه در .8

 .گیرد بکار گروهی کار در را گروه رهبری در مهارت .9

 ) نگرشی ) عاطفی حیطه

 کند. الگوی مراقبت در بیمار دفاع  ترين مناسب خصوص در خود ديدگاه از .11

 .کند توجه ديگران نظرات به احترام با .11

 .دهد انجام کلاس در فعال مشارکت با مربوطه وظايف و تکالیف بموقع ارائه خصوص در را خود مسئولیت .12

 .شود دار راعهده گروهی بحث و کوچك های کاردرگروه .11

 :1رویکرد آموزشی

 یادگیری قراردادی

2مجازی                                      حضوری                                               *1ترکیبي 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

  وارونه کلاس 

 ادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي ی 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 تیم بر مبتني یادگیری TBL  .................... 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

   های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 قراردادی یادگیری 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

 

  



 

 

  شواهد بر مبتنی مراقبت مدیریتس درارائه تقویم جدول 

 8-11چهارشنبه ها : روز و ساعت کلاس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

 مديريت دانش: فلسفه و مفاهیم و اصول مديريت دانش  .1

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

  LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان 27/7/1411

 مديريت دانش: فلسفه و مفاهیم و اصول مديريت دانش  .2

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

  LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان  4/8/1411

 مدل های مديريت دانش/ قسمت اول  .3

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان  11/8/1411

 مدل های مديريت دانش/ قسمت دوم  .4

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان  18/8/1411

 پیاده سازی استقرار، و ارزيابی  مديريت دانش  .5

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان  22/8/1411

 پیاده سازی استقرار، و ارزيابی  مديريت دانش  .8

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان  2/9/1411

 عمل مبتنی بر شواهد: فلسفه و مفاهیم  .7

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان  9/9/1411

 اصول و گام های عمل مبتنی بر شواهد  .6

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان 18/4/1901

 اصول و گام های عمل مبتنی بر شواهد  .9

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان 21/4/1901

 منابع عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری  .11

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان 10/4/1901



 

 

 منابع عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری  .11

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان 7/11/1411

 اده از شواهد در عملکرد پرستاریفاهمیت است  .11

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان 19/10/1901

 ,Flip learning آزمون نهايی 

TMTD, 

Discussion,  

 دکتر عادل مهربان 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 دانشجویان انتظار مي رود: از

  سعي در ارتقای دانش خود داشته باشندمطالعات کتابخانه ای  کمکو با  گیرندعهده ه خود را ب رگیری هر چه بیشتیادمسئولیت. 
 شرکت فعال داشته باشند.و بحث گروهي  يدر مباحث کلاس 

  هیه کنند.تراهنمایي اساتید با منابع علمي و یافته های حاصل از پژوهش ها با استفاده از تکالیف خود را 

  حویل دهند.تئه و اار ،در تاریخ مقررطبق چارچوب تعریف شده و تکالیف خود را 

 نمايد شرکت فعال بطور کلاس های بحث در و يابد تأخیرحضور آنلاين بدون کلاس جلسات تمامی در رود می انتظار از دانشجو .
عدم پاسخدهی به سوالات مطرح شده در طول کلاس به . به منزله ی غیبت محسوب خواهد شد دقیقه 12 از بیش تأخیر صورت در

 پايان امتحان در شرکت از دانشجو شدن محروم باعث ساعت( کلاس 8 جلسه 4) مجاز حد از بیش منزله غیبت تلقی خواهد شد. غیبت
 .میشود دوره

 :روش ارزیابی دانشجو

-  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 (پايانی) تراکمی ارزيابی
 آزمون پايانی-

 (نمره 11)  21%

 و سوالات تشريحی می باشد.برگزار خواهد شد.  کتبی به صورت  امتحان: امتحان شرح

 نمره می باشد. %21سهم هر استاد 

 ( سازنده) تکوينی ارزيابی
حضور و مشارکت در کلاس ، تالار - 

 گفتگو و چت روم 
 تکالیف در طول دوره انجام -
 
 
 
 
  

 

 نمره(9)  20۲  مشارکت در بحث گروهي و آمادگي جهت پاسخ به سوالات و مطالعه قبلي 
 

 نمره( 8) 10۲  

داقل با استفاده از حجمع بندی نتیجه گیری یک مفهوم  تدوین،* پرستاری مبتني بر شواهد: 

)محتوای مفاهیم از نظر به روز بودن و تعدد  نمره 8ارائه آن در کلاس  ومقاله و شش کتاب  1

نمره،  1نمره، نحوه ارائه و تسلط دانشجو  2مره، استفاده از مقالات متناسب ن 2منابع معتبر 

 نمره(  1انجام به موقع تکالیف 

 

  :منابع
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