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 :تدریس روش
روش هاي سخنرانی ،بحث در گروههاي کوچک و روشهاي اکتشافی و با رویکرد تفکر انتقادي و متمرکز بر حل مساله این درس با استفاده از 

ارائه خواهد شد . دانشجویان در مورد سواالت طرح شده در کالس به مطالعات کتابخانه اي و جستجو در بانکهاي اطالعاتی پرداخته و در 
 نظر خواهد شد . جلسات آینده در مورد آن بحث و تبادل

  :ارزشیابی روش 
 نمره 70 ترم پایان امتحان

 25سمینار             
 نمره 5 کالس در فعال حضور

 مسئول توسط دوره درپایان دانشجویان ارزشیابی نتایج .شد خواهد برگزار .باشد می دانشکده آموزش برنامه طبق ترم پایان امتحان
 . است گروه بورد یا سایت در نمره اعالم از بعد روز سه حداکثر نمره به اعتراض فرصت.شد خواهد اعالم درس

 درس قوانین و ها سیاست

 نحوه برخورد با غیبت و تاخیر در کالس،عدم انجام تکالیف و سایر موارد  :
 رعایت نظم و ترتیب و اصول اخالق پرستاري در کالس درس الزامی است. -1
 درس الزامی و  درصورت عدم حضور منظم در کالس مشمول مقررات زیر خواهد شد: حضور مرتب و بموقع دانشجو در کالس -2

کالس) باعث محرومیت دانشجـو از شرکت در امتحـانـات شده و باید واحد درسی مجدداً تکرار  سـاعـات 17/4غیبت بیش از حد مجـاز (-الف
 شود.

 خواهد شد نمره )  1( به ازاي هر غیبت در صورت غیر مجاز بودن منجر به کسر نمره  17/4غیبت کمتر از  -ب
دقیقه از دانشجو انتظار می رود که از ورود به کالس اجتناب ورزیده و بدین وسیله در حفظ نظم کالس  10در صورت داشتن تأخیر بیش از  -ج

 سهیم باشد.
 :میرود انتظار دانشجو از
 باشد داشته دانشجویی کنفرانسهاي و نظري کالسهاي در غیبت بدون و بموقع حضور -1
 .باشد داشته شرکت فعاالنه گروهی بحثهاي در -2
 .دهد تحویل مقرر موعد در را شده تعیین تکالیف -3
 .نماید استفاده علمی معتبر سایتهاي و منابع ترین جدید از شده خالصه کارت وتنظیم تهیه در -4
 .نمایند دنبال را خود آموزشی هاي برنامه مربوطه استادان نظر تحت و گرفته عهده به را خود یادگیري مسئولیت -5
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