دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری

طرح تدوین دوره
آموزشی ضمن خدمت
كاركنان
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 -1عنوان دوره:
 -2نوع دوره :تخصصي شغلي
 -3شيوه اجرا :حضوري

عمومي
 -4ساعت دوره:
عملي
 -6رشته شغلی فراگيران دوره :
نظري

غيرحضوري

 -5محل برگزاری دوره:
 -7تاریخ برگزاری دوره :تاريخ آغاز:

تاريخ پايان:

 -8اهميت و ضرورت برگزاری دوره:

 -9اهداف دوره
 -9-1اهداف كلي

 -9-2اهداف ويژه
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تاريخ آزمون:

-11مشخصات محتوای دوره
رديف

عناوين دروس

سرفصل مطالب
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روش تدريس

نحوه ارزشيابي

 -11مشخصات مجری دوره
 -12-1نام و نام خانوادگي:
 -12-2محل خدمت:
 -12-3تلفن تماس ضروري:
 -12-4سابقه دوره هاي برگزارشده توسط مجري:
رديف

نام دوره هاي
برگزارشده توسط
مجري

تاريخ برگزاري

داليل توجيهي برگزاري دوره

ساعات دوره

تعداد شركت
كنندگان

 -12مشخصات مدرسين
رديف نام و نام خانوادگي

شغل

مدرك تحصيلي
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پست سازماني

ساعت تدريس

محل خدمت

 -13ليست فراگيران پيش بينی شده دوره
رديف

نام ونام خانوادگي

پست سازماني
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محل خدمت

 -14ليست ارزشيابی فراگيران (پس از اتمام دوره برای صدور گواهینامه)
رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

شماره
شناسنامه

محل صدور
شناسنامه
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كد ملي

نمره ارزشيابي
(از )22

محل خدمت

 -11راهنماي تدوين محتواي مكتوب دورههاي آموزش الكترونيكي
ساختار دوره آموزشي كه بايد مطابق موارد زير كامالً رعايت گردد:
 -1شناسنامه دوره شامل موارد زير است:


عنوان دوره

 نام و نام خانوادگي استاد دوره ، ،تصوير استاد ،درجه علمي ،پست الكترونيكي ،تلفن (تماس در صورت تمايل)


اهداف آموزشي دوره

 -2فهرست مطالب به صورت خوشهاي حداكثر با سه سطح زير عنوان
نمونه:
عوامل موثر در بيماري x
راش پوستي
روشهاي شناسايي راش
 -3مقدمه يا پيشگفتار دوره :نظير مقدمه مقاله ،كتاب يا هر نوشته علمي ديگر بابي براي شروع موضوع محسوب ميشود و شامل
هدف از نوشتن آن و آن چه در انتهاي اين نوشته بدست ميآيد ،ميباشد.
Pre test -4و  :Post testبراي ارزيابي پيشرفت يادگيرندگان بين  12تا  22سوال در نظر گرفته شوند.
 -1بدنه مطلب يا محتواي دوره آموزشي :الزم است ترتيب و توالي موضوع آموزشي از لحاظ زمان وقوع و ترتيب نوشتن بخشهاي
آموزشي ،سادگي به پيچيدگي ،جزئي به كلي يا كلي به جزئي رعايت شده باشد .حداكثر  12صفحه  A4باشد و ميتواند شامل
موارد زير باشد:


متن نوشتاري در قالب فصول يا بخشهاي مختلف

 از جمالت ساده و كوتاه استفاده شود.
 زير بخش زيادي از متن خط كشيده نشود زيرا خواندن را دشوار مي كند.
 از پاراگراف هاي بزرگ و پرمطلب اجتناب شود .تا مي توانيد پاراگراف ها را كوتاه در نظربگيريد.
 در مواردي كه كاربرد دارد از نكات  Bulletدار استفاده شود.
 براي كمك به مرور مطالب از متون  ،Boldمتون  ،Highlightedعنوان بندي مطالب و تصاوير استفاده شود.
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 از Highlightingبه وفور براي تاكيد بر مفاهيم و واژه هاي كليدي استفاده شود.
 در صفحات به اندازه كافي فضاي خالي در نظر گيرفته شود و از شلوغ كردن صفحه اجتناب شود.
 براي يادگيري بهتر از «ليست كردن مطالب» استفاده شود.
 قبل از استفاده از  Hyperlinkتوضيحي اجمالي درباره آن نوشته شود و بدون مقدمه ننويسيد Click here
 براي تاكيد بر نكات مهم و مشخص كردن آنها از  Boxاستفاده شود.
 نكات مهم ،تكاليف فراگيران و آموزشهاي اصلي در باالي صفحه قرار گيرد.


تصوير( در صورت لزوم)

 يادگيرندگان دورههاي آموزش الكترونيكي از تصاويري كه متون را تكميل مي كنند لذت ميبرند.


فيلم ( در صورت لزوم)

 براي فايلهاي صوتي و ويدئويي نسخه متني آنها هم ضميمه گردد.


صدا شامل صداي استاد يا خواننده متن براي متون نوشتاري يا مطالب اضافي جهت يادگيري بهتر و كاملتر



فلوچارت /الگوريتم /نمودار



خالصه پاياني يا جمع بندي مطالب هر فصل يا بخش

 نوشتن خالصه و جمع بندي مطالب در انتهاي بخش آموزشي ،بسيار مفيد است.


نكات كليدي :مهمترين نكات دوره آموزشي (شامل شايعترين ،اولين ،وجوه افتراقي و  )...در قالب جمالت خبري مشخص
شوند.



خودآزمايي پس از هر بخش دوره آموزشي شامل سواالت چندگزينه اي ،جاي خالي ،drag & drop ،جور كردني مطالب
دو ستون يا جور كردني تصوير و عبارات و...

 براي هر خودآزمايي  Feedbackمربوط به توضيح پاسخ صحيح در نظر گرفته شود.
 -6واژه نامه و تعريف واژه ها و اصطالحات :معادل انگليسي واژه هاي تخصصي فارسي كه براي اولين بار در متن به كار مي رود،
ميباشد كه به همراه تعريف علمي آنها در بخشي از دوره آموزشي در اختيار فراگيران قرار ميگيرد.
 منابع و مراجع :مقررات مربوط به  Copyrightرا در نظر گرفته شود .در صورت استفاده از مطالب ديگران مرجعنويسي
فراموش نشود .منابع بايد به ترتيب استفاده در متن شمارهگذاري شود .نوشتن مراجع به شيوه وانكور ( )Vancouverباشد.
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شيوه نگارش فهرست منابع مطابق با الگوي زير باشد:
مقاله مجله انگليسي:
Kraleweski JE, Hart G, Perlmutter C, Chou SN. Can academic medical center
compete in a managed care system? Acad Med 1995; 70(10): 867-72.
كتاب انگليسي:
Gall MD, Gall JP, Borg WR. Educational research: an introduction. 7th ed. Boston:
Allyn and Baccon Co. 2003.
 -7منابع براي مطالعه آزاد (در صورت لزوم) :ارجاع به اين گونه منابع به دو صورت زير امكانپذير است:
 منابع اينترنتي :آدرس الكترونيكي و فايل آنها ضميمه شود.
 منابع كتابخانه اي :كپي مطالب و مراجع آنها بر اساس اصول مرجعنويسي (كه قبالً روش آن توضيح داده شد) ضميمه شود.
 -8تشكر و قدرداني (در صورت لزوم)
 -9پيوستها (در صورت لزوم)
 -12آزمون پاياني (حدود  62سوال) :شامل سواالت چندگزينه اي ،جاي خالي drag & drop ،و ...
سبك نگارش
 از قلم  Arialو  Tahomaاستفاده شود.
 حداقل اندازه قلم براي متن اصلي  12يا  PT 14باشد.
 اندازه قلم براي عناوين با سطح  II ،Iو  IIIبه ترتيب 18 ،22و  PT 16باشد.
 در مطالب انگليسي از حروف  Capitalاستفاده نشود.
 حاشيه سمت راست  3سانتي متر و سمت چپ  2/1سانتي متر منظور مي گردد .ابتداي هر پاراگرف به اندازه  6حرف جلو برده
مي شود ،حاشيه بااليي صفحات  3سانتي متر و حاشيه پاييني  2/1سانتي متر در نظر گرفته شود.
 فاصله بين سطرها بايد  1/1سانتي متر باشد
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 ابتداي هر فصل يا بخش به همراه عنوان آن در صفحه جديدي آغاز مي گردد.
 عنوان هر فصل در وسط صفحه قرار گيرد.
 صفحات متن با اعـداد  1و 2و ... 3در سمت چپ پايين صفحه شـماره گذاري مي شوند.
 در زير شكلها و يا باالي جداول ذكر شماره ،عنوان شكل يا جدول ضروري است.
 اگر شكلها به صورت نمودار باشند ،ذكر واحدهاي اندازه گيري در هر دو محور افقي و عمودي الزامي است.
 اگر براي روشن شدن مطالب ،شكل ها يا جداولِ مراجع ديگر به كار گرفته شوند ،بايد براي شكل در زير و براي جدول در باالي
آنها ،مرجع مورد استفاده قيد گردد.
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