
 

 

 معاونت آموزشی 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ریزی آموزشی واحد برنامه

   »عملی  -نظری طرح دوره»  چارچوب طراحی

 :عات درسالاط

 مدیریت پرستاری :گروه آموزشي ارایه دهنده درس

 گذاری در پرستاریرهبری و سیاستمدیریت،  :عنوان درس 

 ( یواحدعمل 5/0 -ی)واحد نظر 5/1 :1واحدنوع و تعداد  

 دکتر تهمینه صالحی - دکتر مرضیه عادل مهربان  :مدرس/ مدرسان                             صالحیدکتر تهمینه  :نام مسؤول درس

 پرستاری یتخصص یدکترا : رشته و مقطع تحصیلي                                              -  : نیاز/ همزمان  پیش

 : ول درسئ عات مسالاط

 دانشکده پرستاری مامایی :محل كار            آموزش مدیریت پرستاری        : رشته تخصصيدانشیار                            :رتبه علمي

 salehi.t@iums.ac.ir :نشاني پست الکترونیک             02143651714 : تلفن تماس

 توصیف كلي درس- 

پرستاری تدوین  گذاری حوزه  ها در سیاستیاننکاربرد این بگذاری در امور سالمت و  های عمومی سیاستاین درس برای آشنا کردن دانشجو با بنیان

 شده است.  

  (:Competency)  توانمندی  اهداف كلي/ محورهای- 

این درس شامل:  با    اهداف کلی  پیادفلسفه سیاستآشنایی  پرستاری، چگونگی  این  هگذاری در سالمت، چگونگی تدوین سیاست در حوزه  سازی 

طی دو واحد  است که  گذاری در حوزه پرستاری و سیاست پژوهی  های اقتصاد و اخالق و ارتباط آنها با سیاستمقوله  ،ها و نحوه ارزیابی آنها سیاست

 شوند.  به بحث گذاشته میدرسی به دانشجویان ارائه شده و 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توانمند- 

 : پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 گذاری حوزه سالمت را توضیح دهد.  سیاستگیری و  تصمیممفاهیم تخصصی  −

 گذاری در حوزه پرستاری را توضیح دهد. ضرورت سیاست −

 فرآیند تدوین سیاست در نظام سالمت را شرح دهد.  −

 های نظام سالمت / حوزه پرستاری را به بحث بگذارد. سازی سیاستهچگونگی پیاد −

 
 در برنامه آموزشی   عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملی و یا نظرینوع واحد1



 

 

 های اجرا شده را بیان کند. فرآیند ارزیابی سیاست −

 گذاری در حوزه پرستاری را با اقتصاد و اخالق بیان و نقد نماید. تارتباط سیاس −

 ی را توضیح دهد. آموزش و پژوهش پرستار، نیدر بال گذاریاستیس −

 را شرح دهد.  استیدر س  یپژوه ندهیو آ ی پژوه استیس −

 :1رویکرد آموزشي

2مجازی                                      حضوری                                                 3ترکیبی 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشي انتخاب شده- های یاددهي  روش

 رویکرد مجازی 

 وارونه کالس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله  (PBL) 

  ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

  و ...(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی )پ  سخنرانی تعاملی 

  های کوچک    بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL ) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  ن(تدریس توسط همتایا)استفاده از دانشجویان در تدریس  

  یادگیری مبتنی بر بازی 

  .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 رویکرد تركیبي

  د: لطفا نام ببری  .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به کار می ترکیبی از روش

و ارائه  ویمبتنی بر سنار یریادگی  -( بحث گروهیو  رسش و پاسخ)پ  سخنرانی تعاملی  -از طریق سامانه نوید  (PBLمبتنی بر حل مسئله ) یریادگی

 ( flipped learningیادگیری معکوس ) – انی توسط همتا س یتدر - کیس 

 

 

 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 "گذاری در پرستاریمدیریت، رهبری و سیاست" سدرارائه تقویم جدول 

 10-12ها شنبهسه  روز و ساعت كالس

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

تاریخ  یادگیری - یاددهيروش  

 ارائه

نام مدرس/  

 مدرسان

-ای بر سیاستگذاری، مقدمهسیاست و سیاستمعرفی درس/  1

 گذاری در سالمت 

 دکتر صالحی  12/7/1401 ( رسش و پاسخ)پ سخنرانی تعاملی

 دکتر صالحی  19/7/1401 ، ارائه کیس و سناریوسخنرانی تعاملی گذاری حوزه سالمت مفاهیم تخصصی سیاست  و خچهیتار 2

 دکتر عادل مهربان   26/7/1401 ارائه کیس و سناریو  سخنرانی تعاملی تدوین سیاست   نیروهای شکل دهنده سیاست،   3

و  رسش و پاسخ )پ سخنرانی تعاملی اجرای سیاست   4

 ( بحث گروهی

 دکتر عادل مهربان  3/8/1401

 ارزیابی و اصالح سیاست   5

 جنبه های اقتصادی، اخالقی، سیاسی گذاری و سیاست 

 انیتوسط همتا سیتدر

flipped learning 

 دکتر صالحی + دانشجو  10/8/1401

 انیتوسط همتا سیتدر در بالین   گذاریسیاست 6

flipped learning 

دکتر عادل مهربان +   17/8/1401

 دانشجو 

 انیتوسط همتا سیتدر در آموزش و پژوهش پرستاری گذاریسیاست 7

flipped learning 

دکتر عادل مهربان+   24/8/1401

 دانشجو 

 انیتوسط همتا سیتدر و آینده پژوهی در سیاست  سیاست پژوهی 8

flipped learning 

 دکتر صالحی+ دانشجو  1/9/1401

  (PBLمبتنی بر حل مسئله )  یریادگی وزارت متبوع جاری ارائه پروژه عملی: نقد و تحلیل یک سیاست 9

 با سناریوی تحلیلی 

دکتر عادل، دکتر   22/9/1401

 دانشجویان صالحی و 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

  .بددرس حضور یاحضوری  /آنالین های  در کالس و بدون غیبت ، بدون تاخیرطور منظمه ب −

 را ارتقا دهد.دانش خود ای  مطالعات کتابخانه کمکو با   گرفتهعهده  ه گیری خود را بیادمسئولیت  −

 ها را کسب نماید.بر اساس جدول زمانی ارائه دروس، آمادگی نظری الزم برای حضور در کالس و مشارکت در بحث −

 شرکت فعال داشته باشد.و بحث گروهی    یدر مباحث کالس −

 د.نمایو ارائه هیه ت ها( در موعد مقررهای حاصل از پژوهشیافته)کتب، مقاالت و   روزمعتبر و بهمنابع علمی  با استفاده از تکالیف خود را  −

 : روش ارزیابي دانشجو

 :  ذکر نوع ارزیابی ▪



 

 

تدریس  نحوه مشارکت و حضور فعال در کالس، میزان شامل ارزیابی شفاهی با پرسش و پاسخ،  %55 :1ارزیابي تکویني )سازنده( -

 و کیفیت منابع مورد استفاده.  دانشجو

ارزیابی پروژه عملی در طول ترم و   %10نمره کل شامل ارزیابی نهایی گزارش کتبی پروژه عملی ) %45 :2)پایاني(   رزیابي تراكميا -

 به گزارش نهایی اختصاص دارد( %45شود و با ارائه گزارش اولیه انجام می

 هم نمره اساتید دورهو سسهم ارزشیابي هر نوع/ روش در نمره نهایي  

 درصد و نمره

 20از  

 نحوه ارزشیابي

 شود.دهي با مشاركت مدرسان انجام مينمره

 کالس، تاالر گفتگو و چت رومهای بحثدر فعال مشارکت  در کالس درس، حضور نمره   2=  10%

مرتبط با مباحث درس،    هایسایتوبکتب یا  مقاله به روز و معتبر و با استفاده از    3با استفاده از حداقل    یجلسه درس  کی نمره  7=   35%

 ان یبه دست دانشجو  زیروز قبل از ارائه ن  3و    دهیاستاد رس  دییبه تا دیتوسط دانشجو آماده و ارائه شود. مطلب آماده شده با

 ( flipped learning  معکوس  س یو در بحث مشارکت فعال داشته باشند )تدر  ندیمطالعه نما  السگروه برسد که قبل از ک

55%   =11  

  نمره

گیری از دانش حاصل از بخش نظری این درس، به بررسی، ارزیابی و نقد یکی  دانشجو با بهره :انجام پروژه جهت واحد عملی

شود(. متن اصلی  تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست میهای  وزارت بهداشت بپردازد )نقد شامل حوزهجاری  های  از سیاست

 کلمه باشد.  5000و حداکثر  3500گزارش حداقل 
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 نظری/ عملی ی طرح دوره های نکات کاربرد

 ی ریادگی  ی امدهایپ

داشته   دورهی  ما در انتها  انیدانشجو  میهستند کـه میخواه  ی یها  ژگی یها و به طور کلی و  از دانش، نگرش، مهارت  بی یترک  ،یریادگی  ی امدهایپ 

و به عبارت    میدانشجو دار  ازی  دوره چه انتظار  یکنند در انتها  می  فیهستند که توص  جمالتی  یریادگی  یامدهایپ   ، یباشند. در واقع به لحاظ ساختار

دوره ...   انیتخصصی .... در پا  یدکترا یمثال دانشجو یبرا .بداند، درک کند و قادر به انجام آن باشد دیرا با  یزیدوره چه چ یدانشجو در انتها گرید

 . به کار بندد کییمنتشر شده، منتشر نشده و الکترون اطالعاتیاز منابع    استفادهرا در ، اصول مرتبطاخالقیبتواند ضمن آگاهی بر ضوابط پژوهش    د یبا

 یادگیری   - فعالیتهای یاددهي

  نه یبه  آموزش  به منظور  ،ینقش استاد  یفایارشد در هنگام ا   ارانیاست که استادان و دست  ییها   تیمجموعه فعال  ،اددهی ی  ی ها  تیفعالمنظور از  

موجب  تعاملی، فعال وی ها  متمرکز بر روش  یریادگی  - اددهیی  ی استفاده از راهبردها ان، یم  نیبر عهده دارند. در او فراگیران کارآموزان/ کارورزان 

  یها  و روش  میبر ت  مبتنی  کوچک، آموزش مبتنی بر مسأله، آموزش  یبحث در گروهها  ریخواهد شد. نظ  رندگانیادگی  تیو محور  زهیانگ  تیتقو

 .کییو آموزش الکترون یخودآموز 

 از  کیدانش و مهارت در هر    یبه منظور ارتقاو فراگیران  کارآموزان/ کارورزان  است که    ییها   تیمجموعه فعال  ، یریادگی   یها  تیفعالو منظور از  

 ها، موظف به انجام آنها هستند.  چرخش



 

 

  ، انجام پروژه و ارائه مباحث در قالب سمینار و4  آموزشی یهاکنفرانس    هیارا  ، 3و ژورنال کالب  2گراند راند    ،1راند  به عنوان مثال: شرکت فعال در  

 سایر موارد .... 

 فراگیران   يابیارز  یها  روش

 اختصاص  با   ای و    ریح عملکرد فراگالدر طول دوره آموزشی و با هدف ارائه بازخورد و اص)  نییصورت تکوبه  کارآموزان/ کارورزان    و  فراگیران  ابییارز

در خصوص   قضاوت و  یریگ  میدوره آموزشی به منظور تصم  انیدر پا)   انییپا و    (دانشجو  انییپا  ابی یدر ارز  رگذاریبه آن، تأث  یی سهمی از نمره نها

 :ردیپذ  صورت می ابي یارز  یها  روشاز انواع  یمند و با بهره ( ریفراگ یریادگی زانیم

انجام     ...  و  محور  استداللجور کردنی،    ،یا  نهیو غلط، چند گز  حیصح  حی،یکتبی اعم از تشر  یها  استفاده از انواع آزمون  با  یدانش نظر   يابیرزا  - 

 می گردد.  

____________ 

1. Round 

2. Grand Round 

3. Journal Club 

4. Didactic Conferences 

  ق یمصاد  از  کییعنوان    به    2 (OSCE)نییع   ساختارمند  نییمثال با استفاده از آزمون بال  یشده برا  یساز  هیشب  یها  طیدر مح  1یعملکرد  يابیارز  - 

 می باشد.   عملکرد ابی یارز ژهیو یها بارز آزمون

 ی در دوره کارآموز  ینظر  ابییدوره پزشکی عمومی، سهم ارز  یزیر  برنامه  تهیمصوب کم  یو کارورز  یکارآموز  یها  بر طبق برنامه آموزشی دوره   نکته:

 .را به خود اختصاص دهد  ابی یارز ییدرصد نمره نها  25از  شیب  دینبا یکارآموزان بوده و در دوره کارورز ابییارز یی درصد نمره نها 59از  شیب  دینبا

انجام   و آزمایشگاه  واقعی کار یها طیاستاد در مح ییبا راهنما ایبه طور مستقل و  فراگیرانکه  است ییها تیفعال  شامل  3كار  ط یدر مح  يابیارز  - 

 :کار مانند طیدر مح ابییارزش یها مختلف و با استفاده از انواع روش کارهای عملیانجام  ریدهند. نظ می

 4درجه 360ارزشیابی  ➢

 6والگ بوک  5بررسی پورت فولیو  ➢

 و سایر موارد با هدف ارزیابی در طول دوره )ارزیابی تکوینی(  Global rating form ،DOPS ، CEX-Miniاستفاده از  ➢

Global rating form  مورد    یهای  علمی مربوط، در خصوص ابعاد مختلف توانمند  تیأ توسط عضو ه  نی، یهر چرخش بال  ان یدر پا: این روش

به    افتهیسهم اختصاص    ،یآموزشی مصوب دوره پزشکی عمومی، در دوره کارآموز  یها  برنامه  طبقشود و بر  انتظار دانشجو به صورت کلی، انجام می

شکل از   نیباشد. ا   کارورز می  یی نها  ابییارز  75و حداکثر %  40حداقل %  ،یدوره کارورز  در  کارآموز و  یینها  ابییارز  50حداکثر %  ابی،یروش ارز  نیا

  تیدارند، از اهم  رانیفراگ  یمورد انتظار برا  یهای  به ارتباطی که با توانمند  توجه  که بادارد    یعملکردی  ها  به مجموعه روشنی از شاخص  ازین  ابییارز

قرار    ابییمورد ارز  ،یتوانمند  یها  از حوزه  کی در هر    ،یبند  درجه  اسیمق  کیبا استفاده از    ریروش، عملکرد فراگ  نی. در امی باشند  برخور  یا  ژهیو

 .شود داده می ازیگرفته و به او امت

Direct Observation Procedural of Skill  :مهارت  ابیی ارز  یبرا  ژه،یکه به طور و  استروشی  به عنوان    نییبال  یمهارتها  میمشاهده مستق  

  کیبر اساس    ی و عملکرد و  ردیگ  مورد مشاهده قرار می   جر،یانجام پروس  نیدر ح  ریروش فراگ  نیطراحی شده است. در ا)پروسیجرها(    عملی   یها



 

 

مشاهده    ندیمی شوند. فرا  ی ی شناسا  ریروش، بعد از هر بار انجام آزمون، نقاط قوت و ضعف فراگ  نیشود. با ا  می  ابی یارز  ساختارمند،   ستیچک ل

 .  انجامد به طول می قهیدق 5حدود  یبه و بازخورد و ارائه قهیدق 15در حدود  ریفراگ

: Mini Clinical Evaluation Exercise  مشاهده می  ماریرا در مواجهه با ب  ریعلمی، عملکرد فراگ  أت یه  ی از اعضا  کی ینوع آزمون،    نیا  در  

دهد. در    شده است، نمره می  هی منظور ته  نیدر فرمی که به هم   ر،یفراگ  یهای  به هرکدام از توانمند  یبند  درجه  اسیاز مق  استفاده  کند و سپس با

 د. گرد  ابییمتفاوت، ارز ابانیدر طول ترم در چند مواجهه و با استفاده از ارز ریفراگ عملکرد رود نوع آزمون انتظار می نیا

 

 

_____________________ 
1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 


