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شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

تفاوت زیج جدید با زیجهای قدیمیتر را
جداول مختلف موجود در زیج حیاتی و
محتویات آنها را شرح دهد.
1

روش یاددهی
یادگیری

بیان کند.

زیج حیاتی



شاخصهای مختلف مربوط به مرکز خدمات

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

ویدیو

حضور در فیلد

سخنرانی و

پروژکتور،

پوشیدن

پرسش و پاسخ،

لپتاپ ،زیج

روپوش

آموزش در فیلد

حیاتی ،یخچال

پرسش شفاهی

واکسیناسیون

فعالیت در

شرح دهد

فیلد و استفاده
مؤثر از وقت

جامع سالمت یا خانه بهداشت را با استفاده

تکمیل

از اطالعات زیج محاسبه نماید.

الگبوک
تکمیل گزارش
کار روستایی و
شهری

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

آزمون
OSFE
نمره سرپرست
مرکز

برنامه روتین ایمنسازی را بازگو کند.
دستورالعملهای موجود در موارد منع و
عدم منع ایمنسازی را بیان کند.
شرایط و دستورالعملهای مربوط به زنجیره
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ایمنسازی

ویدیو

حضور در فیلد

سخنرانی و

پروژکتور،

پوشیدن

پرسش و پاسخ،

لپتاپ ،زیج

روپوش

آموزش در فیلد

حیاتی ،یخچال

پرسش شفاهی

واکسیناسیون

فعالیت در
فیلد و استفاده

سرما را ذکر کند.

مؤثر از وقت

به اهمیت رعایت زنجیره سرما در تأثیر

تکمیل

ایمنسازی واقف باشد.

شرح دهد

الگبوک

عملکرد کارکنان مراکز و خانههای بهداشت

تکمیل گزارش

در زمینه رعایت زنجیره سرما را بررسی و

کار روستایی و

نقد نماید.

شهری

ایمنسازی کودکان و بزرگساالن را انجام

آزمون
OSFE
نمره سرپرست

دهد.

مرکز

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی

 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

تعداد و زمان مراقبتهای دوران بارداری
را ذکر کند.
بررسیها و غربالگریهای دوران بارداری
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مراقبت مادران ،بهداشت
محیط

آموزشی

وزمان

ودرصد آن

ویدیو

حضور در فیلد

سخنرانی و

پروژکتور،

پوشیدن

پرسش و پاسخ،

لپتاپ ،زیج

روپوش

آموزش در فیلد

حیاتی ،یخچال

پرسش شفاهی

واکسیناسیون

فعالیت در

بررسیها و غربالگریهای دوران پیش از
بارداری را بیان نماید.

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

فیلد و استفاده

را بیان نماید.

مؤثر از وقت

تعداد و زمان مراقبتهای دوران پس از

تکمیل

زایمان را ذکر کند.

شرح دهد

الگبوک

بررسیها و غربالگریهای دوران پس از

تکمیل گزارش

زایمان را بیان نماید.

کار روستایی و

در مراقبت مادران مشارکت نماید.

شهری

در انجام فعالیتهای بهداشت محیط از
جمله کلرسنجی و بازدیدها مشارکت داشته

آزمون
OSFE
نمره سرپرست

باشد.

مرکز

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

