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 توصیف کلی درس 

جسمي ، رواني و اجتماعي خانواده در انتظار  مشکالت نیاز ها ، مسائل و دانشجو برای شناخت  هدف این درس ایجاد توانایي

رزند به خصوص مادر و نوزاد در معرض خطر و کسب آگاهي در مورد اهمیت آموزش در پیشگیری از عوارض در موارد آسیب ف

                                                           

 در برنامه آموزشي  عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -عملي و یا نظری: نظری، نوع واحد1



 

 

پایه ای خواهد بود  ،اصول علمي پرستاری مداخالت و. تاکید بر است در مادر و نوزاد  high risk conditions) ) پذیری

  .و خانواده های آسیب پذیر بهداشت مادر و نوزاددر  علمي مراقبتهای مبتني بر شواهدبرای تفکر انتقادی و 

  (:Competency) توانمندي اهداف کلی/ محورهاي

حااملگي ، زایمان ، بعد از زایمان  ) شامل موارد غیر طبیعي و موقعیت های آسیب پذیری در مراحل مختلف باروریاین درس 

و عرصه های مختلف  فعال در اموزش نظریرصت مي دهد که با حضور فبه دانشجو و مي باشد  (، نوزادان و مشکل نازائي

را برای بررسي و شناخت خانواده در موقعیت های بحراني به خصوص مادر و نوزاد در معرض  مزال، توانائي های بالینيخدمات 

تدابیر پرستاری به موقع در آنها کسب نماید و آموخته های خود را با انجام  سالمتيبالفعل و بالقوه الت خطر برای کشف مشک

 .ها به کار گیردبحرانموقعیت های بحراني مختلف جهت تطبیق خانواده با این 

 ریکولوم( دوره در رشته مرتبط استفاده کرد.ولي درس در برنامه آموزشي )کشرح کجهت تکمیل این قسمت مي توان از نکته:  *

   (:Core Competencyي )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهاي هر توانمند

 در پایان درس انتظار میرود دانشجویان قادر باشند:

( و ماکروزومي و دارای IUGRبا محدودیت رشد داخل رحمي )  ، نوزادان آسیب پذیر شامل نوزاد نارس ، کم وزن و دیررس 

  .را توضیح دهند  مشخصات ، عوارض ، مراقبت های پرستاری مربوطهآپنه تنفسي، 

و ناشي از  یا انواع زردی فیزیولوزیکي و پاتولوژیک نوزاد ، یرقان و ناسازگاری های خوني مادر و جنین در تیک همولیاختالالت 

 درماني و تعویض خون را بیان کنند.تراپي ، دارو فتوشامل مراقبت های پرستاری مربوطه و شیر مادر 

را و مراقبت های پرستاری درماني ، تدابیر  RDSیپرترمي ، هیپوگلیسمي ، خفگي ، سندرم دیسترس تنفسي هیپونرمي، ه

 شرح دهند.

جمجمه ، ي استخوان های شکستگيسیستم عصبي و  ،شامل: صدمات وارد به جمجمه ) تولددر حین  به نوزاد هصدمات وارد

را به  (شکستگي استخوان ترقوه، بازو ، ران ، رنیک ، شبکه بازویي فسیستم عصبي صورتي ، عصب  ، خونریزی داخل مغزی

  .مراقبت های پرستاری توضیح دهندهمراه 

 را شرح دهد. NICUنوزادان  ژهیدر بخش مراقبت و یپرستار یدرماني و مراقبت ها رینوزاد ، تداب اءیاح ندیاصول و فرا

،زایمان زودرس ، Dystocia زایمان مشکل ،استفراغ های وخیم حاملگي ، زایمان های آسیب پذیر شامل :زایمان سریع 

مراقبت های  وسزارین   و وانتوز یا  ، زایمان با واکیوم  فورسپس ، زایمان با يزایمان های ابزارمند یا تهاجمي :القاء زایمان

 .پرستاری را توضیح دهند

،  عالئمتعریف،  ( المپسي واکالمپسي خون در بارداری ، پره اک فشاردر بارداری ، تعریف و طبقه بندی  يشار خونف اختالالت

  .نمایند تاری ( را بیان پرس رایندفل ، تدابیر درماني براساس عل

و نشانه ها ،  عالئمتعریف ؛ انواع ،  ،رم ، حاملگي خارج از رحم فوخونریزی های نیمه اول بارداری : سقط ، مول هیداتي  

  .شرح دهندرا  اقدامات درماني و پرستاری 



 

 

و نشانه ها،  معالئتعریف  ،( جفت سر راهي و جداشدن زودرس جفت  )جفت الت خونریزی های نیمه دوم بارداری : اختاال 

و  (گوهیدروآمنیوس پلي هیدروآمنیوس ، اولی )و مایع آمنیوتیک ره داخل عروقي انعقادی منتشاختالالت  تشخیص، درمان و 

 .مراقبت های پرستاری مربوطه را توضیح دهند

قلبي و  بیماری ،تیآپاندیس کم خوني، غدد آندوکریني : دیابت ، )اختالالت یماری های داخلي و جراحي در بارداری شامل ب

یدز ، هپاتیت ،  عفونت ، سرخجه ، سیتومگالوویروس ، تبخال ویروسي ، ا توکس.پالسموزعفوني و ویروسي در بارداری :  ،عروقي

 کند.را تشریح یر آن بر حاملگي، ثدستگاه ادراری ، سوزاك ، سیفلیس در بارداری و تا

 ، و ز موعدپارگي زودرس کیسه آب ، پرولپس بند ناف ، زایمان پس ا، رحمي جنین  رگ  داخل، م یيحاملگي چند قلو

   .بیان نمایند رامراقبت های پرستاری اقدامات درماني و دیررس و 

،  کیوتیمایع آمن مبوليزایمان ، وارونه شدن رحم ، پارگي ها، آ نیح یها یزایمان :خونریز نیصدمات وارد به مادر در ح

 دهند. حیتوض را یپرستار یرحم  و مراقبت ها و آتونيلبیت، آمبولي ریه فترومبو

 .و عقیمي در مردان و زنان را بیان نمایند یا ناباروری  نازائي

 :1رویکرد آموزشی

شامل چهار هفدهم جلسات(     2مجازی(                   3ترکیبي▀                                   حضوری 

  :یادگیري با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-هاي یاددهی روش

 رویکرد مجازي

 وارونه کالس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي ▀

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

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

 ویکرد حضورير

 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) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 تازه های علمي از مجالت در خصوص مباحث بروز پرستاری و اختالالت مادر و نوزاد( سایر موارد      نام ببرید( 

 رویکرد ترکیبی

 .رود کار مي های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، بهترکیبي از روش

 بصورت:

)در  یا اسکایپ BIG BLUE BUTTENسخنراني توسط استاد مربوطه ، به همراه پرسش و پاسخ و آموزش مجازی از طریق 

تداخل داشته باشد . لذا به جهت هماهنگ بودن  2یا  1در مواقعي همچون تعطیلي رسمي در یکي از روزهایي که با گروه صورت ضرورت 

که  برگزار خواهد شدرساني قبلي شنبه ، این آموزش مجازی با اطالع در روزهای دوشنبه یا سه  2و1السهای گروه و یکسان پیش بردن ک

 (.روزهای احتمالي آن با ستاره * مشخص شده است

  



 

 

 1در گروه  سدرارائه تقویم جدول 

 12-10سه شنبه ها ساعت  روز و ساعت کالس

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیري-یاددهی روش

 مدرسان

 میبدخ یاستفراغ ها -و پر خطر ریپذ بیاس یها یآشنایي با طرح دوره و درس ، باردار 1

 ،جی( بريطوالن مانیزا ،يستوشید ای یي، سخت زا عیسر مانی)زا ریپذ بیاس  مانیزا - یباردار

 کیوتیآمبولي مایع آمن

 دکتر باستاني 29/6/1401 سخنراني تعاملي

 آب کیسه زودرس پارگي - ناف بند پروالپس-اینداکشن - موعد از پس و موعد از پیش زایمان 2

  -پرستاری مراقبت و زایمان حین در مادر به وارد صدمات -

  5/7/1401 آموزش مجازی *

شهادت امام رضا 

 تعطیل رسمي )ع(

 باستاني دکتر

 پرستاری مراقبتهای و سزارین-وانتوز یا وکیوم و فورسپس با زایمان-زایماني القای یا اینداکشن 3

 پرستاری تدابیر و(  هماتوم) زایماني  از بعد و زایماني عوارض و صدمات

 باستاني دکتر 12/7/1401 تعاملي سخنراني

 يدرمان ری، تداب RDS، خفگي ، سندرم دیسترس تنفسي  سميیپوگلی، ه پرترميیه ،يرمتپویه 4

 یپرستار یمراقبت هادارویي و و 

 دکتر تجلي 19/7/1401 تعاملي سخنراني

: صدمات وارد به جمجمه شاملتولد ) نیصدمات وارده به نوزاد در حدر  -مراقبت ویژه نوزادان 5

 یاستخوان جمجمه ، خونریز يشکستگ شامل ياستخوان یو شکستگي ها يعصب ستمی، س

به  بی، آس کیعصبي به عصب صورتي ، صدمه به عصب فرن ستمیصدمات س  ،یداخل مغز

،  صیشبکه بازویي ، شکستگي استخوان ترقوه، بازو ، ران ( را به همراه عالئم و نشانه ها ، تشخ

 یپرستار یدرمان و مراقبت ها

 دکتر تجلي 26/7/1401 تعاملي سخنراني

 دکتر تجلي 3/8/1401 تعاملي سخنراني حین تولد ....صدمات وارده به نوزاد در  -ادامه مراقبت ویژه نوزادان  6

 دکتر تجلي 10/8/1401 تعاملي سخنراني صدمات وارده به نوزاد در حین تولد .... -ادامه مراقبت ویژه نوزادان  7

در بخش مراقبت  یپرستار یمراقبت هادارویي و درماني و  رینوزاد ، تداب اءیاح ندیاصول و فرا 8

 NICUنوزادان  ژهیو

 تعاملي سخنراني
17/8/1401 

 دکتر تجلي

در بخش  یپرستار یمراقبت هادارویي و درماني و  رینوزاد ، تداب اءیاح ندیاصول و فراادامه  9

 NICUنوزادان  ژهیمراقبت و

 دکتر تجلي 24/8/1401 تعاملي سخنراني

 -یيچند قلو یها يحاملگ  - يو اکالمپس يپره اکالمپس–یخون در باردار یاختالالت پر فشار 10

  یپرستار یمراقبت ها

 باستاني دکتر 1/89/1401 تعاملي سخنراني

 مهین یها یزیخونر  - (خارج از رحم يحاملگ و سقط و  مول) یاول باردار مهین یها یزیخونر 11

نعقاد منتشره داخل اختالل ا - یپرستار یدکولمان و مراقبتها ي،جفت سر راه) یدوم  باردار

 کیوتیامن عیما اختالالت -يعروق

 باستاني دکتر 8/9/1401 تعاملي سخنراني

  -یدر باردار يعروق يقلب یهایماریب ،يحاملگ ابتید  -وسیدرامنیه گویو ال وسیدرامنیه پلي 12

 نیجن يو مرگ داخل رحم ينیزجر جن

 باستاني دکتر 15/9/1401 تعاملي سخنراني

و  سمیدییرویت پویه یدییرویت یهایماریها ب يکم خون-) یدر باردار يجراح يداخل یهایماریب 13

 يمیو عق ینابرور یيمربوطه نازا ی....( و مراقبتهاعفونت دستگاه ادراری،  سمیدییرویپرتیها

 باستاني دکتر 22/9/1401 تعاملي سخنراني

، سرخجه ،  توکس.پالسموز -سیفلیس -)سوزاك يمقاربت یمسر یو عفونتها هایماریب 14

  ......(. سیتومگالوویروس ، تبخال ویروسي ، ایدز ،

 تعاملي سخنراني
29/9/1401 

 باستاني دکتر

مقاالت و تازه های علمي در پرستاری اختالالت سالمت مادر و نوزاد، -ادامه بیماریهای مقاربتي 15

 ژورنال کالب

    6/10/1401 آموزش مجازی *

شهادت حضرت 

  تعطیل زهرا )س(

 باستاني دکتر

 دکتر باستاني 13/10/1401 تعاملي سخنراني مقاالت و تازه های علمي در پرستاری اختالالت سالمت مادر و نوزاد، ژورنال کالب 16

 دکتر باستاني 20/10/1401  رفع اشکال 17

 

  



 

 

 2س در گروه درارائه تقویم جدول 

 10-8شنبه ها ساعت  دوروز و ساعت کالس 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیري/ تکالیف

نام مدرس/  تاریخ ارائه یادگیري-روش یاددهی

 مدرسان

 میبدخ یاستفراغ ها -و پر خطر ریپذ بیاس یها یآشنایي با طرح دوره و درس ، باردار 1

 ،جی( بريطوالن مانیزا ،يستوشید ای یي، سخت زا عیسر مانی)زا ریپذ بیاس  مانیزا - یباردار

 کیوتیآمبولي مایع آمن

 دکتر باستاني 28/6/1401 سخنراني تعاملي

 آب کیسه زودرس پارگي - ناف بند پروالپس-اینداکشن - موعد از پس و موعد از پیش زایمان 2

  -پرستاری مراقبت و زایمان حین در مادر به وارد صدمات -

 آموزش مجازی *

رسمي در  تاریخ  ي)بعلت تعطیل

و هماهنگي با کالس  5/7/1401

 گروه دیگر(

 باستاني دکتر 4/7/1401

 پرستاری مراقبتهای و سزارین-وانتوز یا وکیوم و فورسپس با زایمان-زایماني القای یا اینداکشن 3

 پرستاری تدابیر و(  هماتوم) زایماني  از بعد و زایماني عوارض و صدمات

 باستاني دکتر 11/7/1401 تعاملي سخنراني

 يدرمان ری، تداب RDS، خفگي ، سندرم دیسترس تنفسي  سميیپوگلی، ه پرترميیه ،يرمتپویه 4

 یپرستار یمراقبت هادارویي و و 

 دکتر تجلي 18/7/1401 تعاملي سخنراني

: صدمات وارد به جمجمه شاملتولد ) نیصدمات وارده به نوزاد در حدر  -مراقبت ویژه نوزادان 5

 یاستخوان جمجمه ، خونریز يشکستگ شامل ياستخوان یو شکستگي ها يعصب ستمی، س

به  بی، آس کیعصبي به عصب صورتي ، صدمه به عصب فرن ستمیصدمات س  ،یداخل مغز

 ، صیشبکه بازویي ، شکستگي استخوان ترقوه، بازو ، ران ( را به همراه عالئم و نشانه ها ، تشخ

 یپرستار یدرمان و مراقبت ها

 دکتر تجلي 25/7/1401 تعاملي سخنراني

 دکتر تجلي 2/8/1401 تعاملي سخنراني صدمات وارده به نوزاد در حین تولد .... -ادامه مراقبت ویژه نوزادان  6

 دکتر تجلي 9/8/1401 تعاملي سخنراني صدمات وارده به نوزاد در حین تولد .... -ادامه مراقبت ویژه نوزادان  7

در بخش مراقبت  یپرستار یمراقبت هادارویي و درماني و  رینوزاد ، تداب اءیاح ندیاصول و فرا 8

 NICUنوزادان  ژهیو

 تعاملي سخنراني
16/8/1401 

 دکتر تجلي

در بخش  یپرستار یمراقبت هادارویي و درماني و  رینوزاد ، تداب اءیاح ندیاصول و فراادامه  9

 NICUنوزادان  ژهیمراقبت و

 دکتر تجلي 23/8/1401 تعاملي سخنراني

 -یيچند قلو یها يحاملگ  - يو اکالمپس يپره اکالمپس–یخون در باردار یاختالالت پر فشار 10

  یپرستار یمراقبت ها

 باستاني دکتر 30/8/1401 تعاملي سخنراني

 مهین یها یزیخونر  - (خارج از رحم يحاملگ و سقط و  مول) یاول باردار مهین یها یزیخونر 11

نعقاد منتشره داخل اختالل ا - یپرستار یدکولمان و مراقبتها ي،جفت سر راه) یدوم  باردار

 کیوتیامن عیما اختالالت -يعروق

 باستاني دکتر 7/9/1401 تعاملي سخنراني

  -یدر باردار يعروق يقلب یهایماریب ،يحاملگ ابتید  -وسیدرامنیه گویو ال وسیدرامنیه پلي 12

 نیجن يو مرگ داخل رحم ينیزجر جن

 باستاني دکتر 14/9/1401 تعاملي سخنراني

و  سمیدییرویت پویه یدییرویت یهایماریها ب يکم خون-) یدر باردار يجراح يداخل یهایماریب 13

 يمیو عق ینابرور یيمربوطه نازا ی....( و مراقبتهاعفونت دستگاه ادراری،  سمیدییرویپرتیها

 باستاني دکتر 21/9/1401 تعاملي سخنراني

، سرخجه ،  توکس.پالسموز -سیفلیس -)سوزاك يمقاربت یمسر یو عفونتها هایماریب 14

  ......(. سیتومگالوویروس ، تبخال ویروسي ، ایدز ،

 تعاملي سخنراني
28/9/1401 

 باستاني دکتر

مقاالت و تازه های علمي در پرستاری اختالالت سالمت مادر و نوزاد، -ادامه بیماریهای مقاربتي 15

 ژورنال کالب

 آموزش مجازی *

)بعلت تعطیل رسمي در  تاریخ 

با کالس ساني و هم 6/10/1401

 گروه دیگر(

 باستاني دکتر 5/10/1401

 دکتر باستاني 12/10/1401 تعاملي سخنراني اختالالت سالمت مادر و نوزاد، ژورنال کالبمقاالت و تازه های علمي در پرستاری  16

 دکتر باستاني 19/10/1401  رفع اشکال 17



 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

مقرر، مطالعه منابع  تکالیف در موعدس درس، انجام الدر طول دوره نظیر حضور منظم در کو انتظارات  دانشجووظایف عمومي 

 1سالهای ک معرفي شده و مشارکت فعال در برنامه

الس مشارکت از فراگیران انتظار مي رود که ضمن حضور فعال در کالس ، در ارایه مقاالت و مباحث و پرسش و پاسخ در ک

 داشته باشند و وقت شناسي و حضور بموقع در امتحانات را رعایت کنند.جدی 

 :ارزیابی دانشجوروش 

 گروهي یا انفرادی بطور مقاله ارایهیا  شفاهي بصورت کوییز 2ارزیابي تکویني )سازنده( -

 کتبي چند گزینه ای و صحیح غلط بصورت امتحان پایان ترم  3)پایاني( رزیابي تراکميا -

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 

 نمره 1                                                              کالس جلسات همه در موقع به و فعال حضور -1

 نمره 2(       گروهي یا انفرادی بطور مقاله ارایه یا و ترم میان امتحان یا شفاهي، کوییز) کالسي فعالیت -2

                                                                                                                           نمره 17                                                                                                  ترم پایان آزمون -3

 نمره 20                                                                                                                          جمع

 

  :منابع

 :کتبالف( 

 به انظمام: دانشکدهو درسنامه های انگلیسي و فارسي موجود در کتابخانه ابها کت

 شامل:و انگلیسی  کتاب فارسیدو 

ابخانه( . نشر جامعه مادران و نوزادان )در کتضیغمي کاشاني ربابه ، دشتي الهه بختیاری محمود . پرستاری بهداشت  -1

 1394نگر 

ان. زیر نظر سیمبر معصومه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادشاهواری زهرا، قراچه مریم، قلي زاده لیدا و زارع الهام.  -2
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1- Gloria Leifer Introduction to Maternity and Pediatric Nursing, 8th Edition Elsevier . 

St. Louis 2019. 

2- Sharon Murray, Foundation of Maternal-Newborn Women’s Health, Nursing, 7TH 

ED, Elsevier, 2019 

 

  :تاالمق (ب

                                                           

 .های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند توانند در همه انواع دوره وظایف عمومي مي 1

2 . Formative Evaluation 

3 . Summative Evaluation 



 

 

 سال اخیر در خصوص پرستاری در اختالالت مادر و نوزاد در یک جلسه ژورنال کالب 5ارایه مقاالت بروز در 

 :محتوای الکترونیکي ج(

 از جمله:با پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد مرتبط فارسي و انگلیسي های  سایت وب

The National Association of Neonatal Nurses (www.nannp.org) Important Pregnancy Nurse Links: 

The Online Prenatal Class for Couples 

Induction Mini Class 

Free Beginning Prenatal Class 

The Best Pregnancy Planner 

Mentioned on Tiktok/Instagram 

 

http://www.nannp.org/


 

 

 نظری/ عملی ی طرح دوره های نکات کاربرد

 يریادگی يامدهایپ

ما در  انیدانشجو میهستند کـه میخواه يیها ژگيیها و به طور کلي و از دانش، نگرش، مهارت بيیترک ،یریادگی یامدهایپ

دوره  یکنند در انتها مي فیهستند که توص جمالتي یریادگی یامدهایپ ،یداشته باشند. در واقع به لحاظ ساختار دورهی انتها

بداند، درك کند و قادر به انجام آن  دیرا با یزیدوره چه چ یدانشجو در انتها گریو به عبارت د میدانشجو دار ازی چه انتظار

، اصول اخالقيبتواند ضمن آگاهي بر ضوابط پژوهش  دیدوره ... با انیتخصصي .... در پا یدکترا یمثال دانشجو یبرا .باشد

 .به کار بندد کيیمنتشر شده، منتشر نشده و الکترون اطالعاتياز منابع  استفادهرا در مرتبط

 یادگیري -فعالیتهاي یاددهی

به  ،ینقش استاد یفایارشد در هنگام ا ارانیاست که استادان و دست يیها تیمجموعه فعال ،اددهيی یها تیفعالمنظور از 

 یریادگی -اددهيی یاستفاده از راهبردها ان،یم نیبر عهده دارند. در او فراگیران کارآموزان/ کارورزان  نهیبه آموزش منظور

کوچک،  یبحث در گروهها ریخواهد شد. نظ رندگانیادگی تیو محور زهیانگ تیموجب تقو تعاملي،فعال وی ها متمرکز بر روش

 .کيیو آموزش الکترون یخودآموز یها و روش میبر ت مبتني آموزش مبتني بر مسأله، آموزش

دانش و  یبه منظور ارتقاو فراگیران است که کارآموزان/ کارورزان  يیها تیمجموعه فعال ،یریادگی یها تیفعالو منظور از 

 ها، موظف به انجام آنها هستند.  چرخش از کیمهارت در هر 

، انجام پروژه و ارائه مباحث 4 آموزشي یهاکنفرانس  هیارا ،3و ژورنال کالب 2گراند راند  ،1راند به عنوان مثال: شرکت فعال در 

 سایر موارد .... در قالب سمینار و

 فراگیران یابیارز يها روش

ح عملکرد الدر طول دوره آموزشي و با هدف ارائه بازخورد و اص) نيیتکوصورت به کارآموزان/ کارورزان  و فراگیران ابيیارز

دوره آموزشي به  انیدر پا) انيیپاو  (دانشجو انيیپا ابيیدر ارز رگذاریبه آن، تأث يیسهمي از نمره نها اختصاص با ایو  ریفراگ

 :ردیپذ صورت مي ابییارز يها روشاز انواع  یمند با بهره( ریفراگ یریادگی زانیدر خصوص م قضاوت و یریگ میمنظور تصم

جور کردني،  ،یا نهیو غلط، چند گز حیصح حي،یکتبي اعم از تشر یها استفاده از انواع آزمون با يدانش نظر یابیرزا -

 انجام مي گردد.   ... و محور استدالل

____________ 

1. Round 

2. Grand Round 

3. Journal Club 

4. Didactic Conferences 



 

 

 به  OSCE( 2(نيیع ساختارمند نيیمثال با استفاده از آزمون بال یشده برا یساز هیشب یها طیدر مح 1يعملکرد یابیارز -

 مي باشد.  عملکرد ابيیارز ژهیو یها بارز آزمون قیمصاد از کيیعنوان 

 ابيیدوره پزشکي عمومي، سهم ارز یزیر برنامه تهیمصوب کم یو کارورز یکارآموز یها بر طبق برنامه آموزشي دوره نکته:

درصد  25از  شیب دینبا یکارآموزان بوده و در دوره کارورز ابيیارز يیدرصد نمره نها 59از  شیب دینبا یدر دوره کارآموز ینظر

 .را به خود اختصاص دهد ابيیارز يینمره نها

 کار یها طیاستاد در مح يیبا راهنما ایبه طور مستقل و  فراگیرانکه  است يیها تیفعال شامل 3کار طیدر مح یابیارز -

کار  طیدر مح ابيیارزش یها مختلف و با استفاده از انواع روش کارهای عمليانجام  ریدهند. نظ انجام مي و آزمایشگاه واقعي

 :مانند

  4درجه 360ارزشیابي 

  6والگ بوك  5بررسي پورت فولیو 

  استفاده ازGlobal rating form ،DOPS ، CEX-Mini )و سایر موارد با هدف ارزیابي در طول دوره )ارزیابي تکویني 

Global rating form علمي مربوط، در خصوص ابعاد مختلف  تیأتوسط عضو ه ني،یهر چرخش بال انیدر پا: این روش

آموزشي مصوب دوره پزشکي عمومي،  یها برنامه طبقشود و بر مورد انتظار دانشجو به صورت کلي، انجام مي یهای توانمند

حداقل  ،یدوره کارورز در کارآموز و يینها ابيیارز 50حداکثر % ابي،یروش ارز نیبه ا افتهیسهم اختصاص  ،یدر دوره کارآموز

دارد  یعملکردی ها به مجموعه روشني از شاخص ازین ابيیشکل از ارز نیباشد. ا کارورز مي يینها ابيیارز 75و حداکثر % %40

روش،  نی. در امي باشند برخور یا ژهیو تیدارند، از اهم رانیفراگ یمورد انتظار برا یهای به ارتباطي که با توانمند توجه که با

 ازیقرار گرفته و به او امت ابيیمورد ارز ،یتوانمند یها از حوزه کیدر هر  ،یبند درجه اسیمق کیبا استفاده از  ریعملکرد فراگ

 .شود داده مي

Direct Observation Procedural of Skill :ژه،یکه به طور و استروشي به عنوان  نيیبال یمهارتها میمشاهده مستق 

مورد مشاهده  جر،یانجام پروس نیدر ح ریروش فراگ نیطراحي شده است. در ا)پروسیجرها(  عملي یها مهارت ابيیارز یبرا

روش، بعد از هر بار انجام آزمون،  نیشود. با ا مي ابيیارز ساختارمند، ستیچک ل کیبر اساس  یو عملکرد و ردیگ قرار مي

 قهیدق 5حدود  یبه و بازخورد و ارائه قهیدق 15در حدود  ریمشاهده فراگ ندیمي شوند. فرا يیشناسا رینقاط قوت و ضعف فراگ

 . انجامد به طول مي

: Mini Clinical Evaluation Exercise را در مواجهه با  ریعلمي، عملکرد فراگ أتیه یاز اعضا کيینوع آزمون،  نیا در

 نیدر فرمي که به هم ر،یفراگ یهای به هرکدام از توانمند یبند درجه اسیاز مق استفاده کند و سپس با مشاهده مي ماریب

مواجهه و با استفاده در طول ترم در چند  ریفراگ عملکرد رود نوع آزمون انتظار مي نیدهد. در ا شده است، نمره مي هیمنظور ته

 د.گرد ابيیمتفاوت، ارز ابانیاز ارز
1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 


