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  داخلی و جراحی گروه آموزشی:                      پرستاری و مامایی خرم آباد  دانشکده:

 96-97 دوم: نیمسال تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال          پرستاری اسیکارشن تحصیلی: یرشتهو مقطع 

                                                          واحد عملی 5/0و  نظریواحد  5/0 :دنوع واح       1 :تعداد واحد       فرایند آموزش به بیمار: نام واحد درسی

  11-11 :ساعت شنبه،یک: مان برگزاری کالسز             - یش نیاز:پ

 دکتر فاطمه گودرزی :مسئول درس   18 :تعداد دانشجویان                -کالس   :مکان برگزاری

 دکتر فاطمه گودرزی ب حروف الفبا(:)به ترتی اساتید

 11تا  11 ، ساعتهمه روزهای هفته :ساعات مشاوره با دانشجو

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
یکی از نقش های پرثمر و نتیجه بخش پرستاری در پیشگیری از بیماریها، تسریع و بهبودی و پیشگیری عوارض 

این رسالت با شناخت نیازها و توانایی هایی جسمی، روانی و  ناشی از بیماری و درمان، آموزش به مددجو است که

اجتماعی مددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجهیزات آموزشی میسر خواهد بود. لذا ضروری است پرستاران از 
ام اصول و فنون آموزش اطالع کافی داشته باشند تا بتوانند به طور صحیح و مطلوب این مسئولیت خود را به انج

 برسانند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

نظریه ها، مراحل و انواع روش های فراگیری، تدوین و تنظیم فلسفه، اهداف کلی و جزئی بر اساس با  آشنایی دانشجو

برنامه های آموزش، کاربرد روشهای نوین و روش تعلیم و تعلم در امور آموزش و ارزشیابی فعالیت های آموزش 
  دانشجو با وسایل و مواد سمعی و بصری، قواعد و محدودیت و کاربرد آموزشی هر یک از آنها. پرستاری، آشنایی 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 انتظار می رود دانشجو پس از پایان ترم قادر باشد:
 .تشریح نمایدو اجزاء آنرا  نمودهآموزش را تعریف  .1

 دهد.ی را توضیح آموزشهدف  .1

 .تحلیل نماید آموزشی را را تجزیه و اهدافسطوح مختلف  .1

 .تشریح نمایدیادگیری را فرایند  .1

 دو فرایند آموزش و یادگیری را مقایسه نماید. .5

 .نماید تشریحیادگیری را  فهوم آموزش ومرابطه دو  .1

 .نظریه های یادگیری را توضیح دهد .7
 یادگیری را توضیح دهد. اصولقواعد و  .8

 .با ذکر ویژگیهای آنها توضیح داده و آنها را مقایسه نمایدنواع یادگیری را ا .9

 موانع یادگیری را با ذکر مثال های در خصوص تجارب خود شرح دهد. .10
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 شرایط موثر بر یادگیری و آموزش را شرح دهد. .11

 اید.بیمار فرضی تدوین نم یک بر اساس ارزیابیرا  (جزئی و رفتاری )کلی، انواع اهداف آموزشی  .11

 ( را در قالب نیازهای آموزشی یک بیمار فرضی تدوین نماید.رفتاری و غیر رفتاریانواع اهداف آموزشی ) .11

 .دهدرا شرح  (پروژهای و..... -نمایش -ایفای نقش -وهیبحث گر )تدریس نوین ش هایرو .11

 منابع آموزشی و یادگیری را شرح دهد. .15

 .السان را ارزیابی و نقادی کندکهم ی تدریس بوسیله خود وش هایک از رو ی هراجزا .11

 .دهدهای ضمن تدریس را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح مهارت .17

 .به اجراء بگذارد وهیتدریس را بصورت گر ش هاییکی از رو .18

 .ارتباط را تعریف کرده و اجزاء فرایند ارتباط را نام ببرد .19

 .تاثیر ارتباط بر فرایند آموزش و یادگیری را تشریح نماید .10

 تشریح و نقد نماید. ی آموزشی را هارسانهانواع مواد و  .11

 اهمیت ارزشیابی در فرایند آموزش و یادگیری را تشرح نماید. .11

 روشهای ارزشیابی در فرایند آموزش و یادگیری را شرح دهد.ویژگیهای  .11

ادگیری با انتخاب یک بیمار در یکی از بخشهای بیمارستانی همه مراحل تدوین یک فرایند آموزش و ی .11

)ارزیابی نیازهای آموزش، تشخیص نیازهای آموزش، انتخاب و اجرای یک روش آموزشی مناسب با در نظر 

گرفتن همه اجزاء آموزش، ارزشیابی فرایند صورت گرفته( را عملی نموده و گزارش کاملی از آن در کالس 

 درس ارائه نماید.
 

 

 های تدریس:شیوه
 *پرسش و پاسخ  *ریزی شدهسخنرانی برنامه      *  سخنرانی

 *(TBLیادگیری مبتنی بر تیم) *   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 ی جلسات کالسمحضور به موقع در تما .1

 مشارکت فعال در مباحث کالسیو وص موضوع بحث کالسی ورود به کالس با مطالعه قبلی در خص .1

 ارائه تکالیف خواسته شده تا قبل از اتمام ترم )در صورت عدم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد( .1

عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس )در صورت عدم رعایت طبق مصوبات شورای آموزشی  .1
 دانشکده با دانشجوی خاطی برخورد خواهد شد(

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  
  *پروژکتور اسالید  خته و گچت*        وایت برد
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 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

     نمره درصد 10نجام تکالیف *  ا       نمره درصد 10 آزمون پایان ترم*    
 درصد نمره 5کوئیزها *                     نمره درصد 5شرکت فعال در کالس *    

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح       جور کردنی          *ایچندگزینه     * پاسخ کوتاه   *  تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 (. اصول آموزش به بیمار. تهران: سالمی. چاپ سوم1189) مهاجر ایروانی، تانیا (1

 ورانروانشناسی پرورشی نوین )روانشناسی یادگیری و آموزش(. تهران: د (.1191) اکبرسیف، علی (1

 های تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری و مامایی.روش (.1181عبدالعلیان، معصومه ) (1

 (. چگونه طرح درس بنویسیم؟1181صابرین، معصومه ) (1

 تهران: بشری. چاپ اول ریزی برای آموزش به بیمار.(. اصول برنامه1181صابرین، معصومه ) (5

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار.  (.1189اکبر)دعلی. زندی، میترا. نظری، علی ماسدی نوقابی، اح (1

 چاپ اول تهران: حکیم هیدجی.

 (. اصول آموزش به بیمار. تهران: سالمی. چاپ دوم1188صفوی، محبوبه) (7
 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 جدول زمانی تشکیل کالسهای نظری و عملی درس آموزش به بیمار

 ائه دهندهار عنوان جلسات تاریخ شماره

 درس طرح ارائه 19/11/1191  .1

 آموزش  مفهوم و فرایند

  دکتر فاطمه گودرزی

انواع یادگیری و نظریه های یادگیری، اصول یادگیری و مفهوم و فرایند یادگیری،  1/11/1191  .1

 موانع یادگیری

 دکتر فاطمه گودرزی

خیص نیازهای آموزشی، برنامه تدوین برنامه آموزشی؛ ارزیابی نیازهای آموزشی، تش 11/11/1191  .1

 و تدوین اهداف آموزشیریزی 

تدوین برنامه آموزشی؛ انتخاب روش ها و فنون تدریس مناسب )ویژگیها، مزایا و 

  معایب روشهای مختلف(

 دکتر فاطمه گودرزی

تدوین برنامه آموزشی؛  اهمیت ارتباط در فرایند آموزش و تدریس، انتخاب رسانه  10/11/1191  .1

 وزشی مناسب )ویژگیها، مزایا و معایب روشهای مختلف(های آم

)روشهای مختلف، ویژگیها، مزایا و معایب  ارزشیابی آموزشیتدوین برنامه آموزشی؛  

 آنها(

 دکتر فاطمه گودرزی
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  ور به ارائه تکالیف گروهی خود میپردازند.و در تاریخ های مذک تقسیم میشوندگروه  7جهت انجام تکالیف عملی دانشجویان به 

بر اساس یک  پرسش و پاسخ  سخنرانی و های) روش 1ارائه تکلیف عملی گروه   19/1/1197  .5

 یک بیمار(ی فرایند تدوین و اجرا شده برا

گروه اول با نظارت و 

مدیریت دکتر فاطمه 

 گودرزی

)روش مشاوره و بحث گروهی  بر اساس یک فرایند تدوین  1ارائه تکلیف عملی گروه  11/1/1197  .1

 و اجرا شده برای یک بیمار((

با نظارت و  دومگروه 

مدیریت دکتر فاطمه 

 گودرزی

بر اساس یک فرایند  ایفای نقش و نمایشیای ) روشه 1ارائه تکلیف عملی گروه   9/1/1191  .7

 تدوین و اجرا شده برای یک بیمار(

با نظارت و  سومگروه 

مدیریت دکتر فاطمه 

 گودرزی

) روشهای شبیه سازی و بارش افکار بر اساس یک فرایند  1ارائه تکلیف عملی گروه   11/1/1191  .8

 تدوین و اجرا شده برای یک بیمار(

و با نظارت  چهارمگروه 

مدیریت دکتر فاطمه 

 گودرزی

) روشهای حل مساله و مشکل گشایی بر اساس یک فرایند  5ارائه تکلیف عملی گروه   11/1/1197  .9

 تدوین و اجرا شده برای یک بیمار(

با نظارت و  پنجمگروه 

مدیریت دکتر فاطمه 

 گودرزی

ه بر اساس یک فرایند ) روشهای مطالعه موردی، کارگا 1ارائه تکلیف عملی گروه   10/1/1197  .10

 تدوین و اجرا شده برای یک بیمار(

با نظارت و  ششمگروه 

مدیریت دکتر فاطمه 

 گودرزی

) روشهای پانل، سمپوزیوم، فوروم، سمینار، کنفرانس بر  7ارائه تکلیف عملی گروه   1/1/1197  .11

 اساس یک فرایند تدوین و اجرا شده برای یک بیمار(

با نظارت و  هفتمگروه 

یت دکتر فاطمه مدیر

 گودرزی

 جمع بندی فرایند آموزش و یادگیری 11/1/1197  .11

 رفع مشکالت دانشجویان

 دکتر فاطمه گودرزی

طبق برنامه   .11

 امتحانات

 دکتر فاطمه گودرزی امتحان نهایی با همانگی آموزش دانشکده


