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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی/پرستاری :تحصیلی یرشتهو  مقطع    داخلی جراحی :گروه آموزشی     آباد پرستاری و مامایی خرم :دانشکده

 ندارد   :یش نیازپ  5/0عملی  – 5/0تئوری :دنوع واح  واحد 1 :تعداد واحد آموزش به بیمار: نام درس

  : مکان برگزاری  10-8     :ساعت             شنبه  :روز  : زمان برگزاری كالس

 شهین رئوفی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(   شهین رئوفی :مسئول درس          :دانشجويانتعداد 

 

  شرح دوره:

است که  درمان، آموزش به مددجو پیشگیری از عوارض ناشی از بیماری و نتیجه بخش پرستاری در تسریع بهبودی و های پر ثمر ویكی از نقش

شناخت نیازها و سالت با  سمی و روانی و اجتماعی مددجو و این ر سر خواهد  توانائیهای ج شی می سب از امكانات وتجهیزات آموز ستفاده منا با ا

صول و ست پرستاران از ا شند تا بتوانند به طور صحیح و بود. لذا ضروری ا شته با مطلوب این مسئولیت خود را به  فنون آموزش اطالع کافی  دا

 .انجام برساند

 

صورت ت سمت توجه: واحد ب ست،  هر ق سب  10ئوری و عملی ا ضروری  %50نمره دارد، و ك سمت  نمره در هر ق

 درصد هر قسمت، كل واحد افتاده محسوب خواهد شد. 50است. در صورت عدم كسب 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

های آموزشننی، کلی و جزئی بر اسنناس برنامهها، مراحل و انواع روش های فراگیری ، تدوین و تن یم فلسننفه، اهدا  آشنننائی دانشننجو با ن ریه 

های آموزش پرستاری، آشنائی دانشجو با وسایل سمعی و بصری ، کاربرد روشهای نوین و روش تعلیم و تعلم در امور آموزشی و ارزشیابی فعالیت

 ها و کاربرد آموزشی هریک از آنها.قواعد و محدودیت

 

 رح درس است()در واقع همان اهداف كلی ط بینابینی:اهداف 
قابل تقسیم  اهدا  بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفا روشن ،نسبت به اهدا  کلی که است هد  کلی به اجزای تخصصی شكستن، من ور)

 .(هستندکه در واقع همان اهدا  رفتاری است  ویژه تری به نام اهدا شدن به اجزای اختصاصی

 تعریف نماید و آنرا با ذکر یک مثال توضیح دهد.یادگیری را  .1

 نقش و اهمیت انگیزش در یادگیری را بیان نماید. .2

 مراحل و روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط را توضیح دهد. .3

 سطوح مختلف یادگیری را طبقه بندی نماید. .4

 هد  آموزشی را توضیح دهد و انواع آنرا بیان نماید. .5

 ی را در قالب مثال بیان نماید.حیطه مختلف اهدا  آموزش .6

 اهدا  آموزشی یک متن را بر اساس سطوح یادگیری تعیین نماید.  .7

 آموزش را تعریف نماید و اجزاء آنرا بیان نماید. .8

 رابطه دو مفهوم آموزش ویادگیری را بیان نماید. .9

 سطوح مختلف اهدا  آموزشی را را تجزیه وتحلیل نماید. .10

 هد  کلی را بنویسید 3و  انواع اهدا  آموزشی را تعریف .11
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 مثال بنویسید 5هد  جزئی و رفتاری را توضیح دهد و برای هر کدام  .12

 محتوای یک جلسه درس را تهیه نماید و ارائه نماید. .13

 تفاوت اهدا  رفتاری و غیر رفتاری را با ذکر مثال توضیح دهد. .14

 برای موضوعات مختلف آموزشیاهدا  رفتاری تهیه نماید. .15

 را با توجه به اهدا  آموزشی بیان نماید.  گروههای یادگیری .16

 ای و.....( را شرح دهد.پروژه -نمایش -ایفای نقش -روشهای تدریس نوین) بحث گروهی .17

 یكی از روشهای تدریس را بصورت گروهی به اجراء بگذارد. .18

 اجزای هر یک از روشهای تدریس بوسیله خود و همكالسان را ارزیابی و نقادی کند. .19

 ر انتخاب یک روش آموزشی را شرح دهد.عوامل موثر د .20

 انواع آزمونهای پیشرفت تحصیلی را نام برده و درباره هر یک به اختصار توضیح دهد. .21

 مهارتهای ضمن تدریس را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح دهد. .22

 انواع تعامل در کالس درس را شرح داده و موقعیت را تعریف نماید. .23

 و اجزاء فرایند ارتباط را نام ببرد. ارتباط را تعریف کرده .24

 هائی را که سبب تغییرات عاطفی در کالس می شود را نام ببرد.موقعیت .25

 من ور از رسانه و وسایل کمک آموزشی را توضیح دهد. .26

 یادگیری را بیان نماید. -اهمیت کاربرد رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در موقعیتهای یاددهی .27

 ی مناسب را بیان نماید.ویژگیهای یک رسانه آموزش .28

 ها را طبقه بندی نموده و موارد کاربرد هر یک رابیان نماید.رسانه .29

 های دیداری شفا  و غیر شفا  را بیان نماید.تفاوت رسانه .30

 روش کلی استفاده از مواد و وسایل آموزشی را توضیح دهد. .31

 یک روش آموزشی را به اجراء بگذارد. .32

 م برده و آنها را توضیح دهد.روشهای ارائه مطالب علمی را نا .33

 

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☐ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☒ بحث گروهی

 sky roomو  دیسامانه نو :سایر موارد

 

 :(جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفكیکدر ) وظايف و تکالیف دانشجو

 .دییو نوع کالس دقت نما خیبه تار .1

 .دییو پسورد خود استفاده نما وزریو مطالعه درس از  تیجهت ورود به سا .2

 .دیریتماس بگ نیخانم روئ 066-33120235لطفا با شماره تلفن  تیدر صورت وجود مشكل جهت ورود به سا .3

شده جهت مطالعه درس اقدام  نییخواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تع تیسا یهفته رو کیبه مدت  یكیهر درس الكترون .4

 .دیینما

 .دیموضوع درس شرکت نموده و در مباحث مشارکت فعال داشته باش یتاالر گفتگو با مطالعه قبل ایروم  یاسكا طیدر مح .5

 اثر داده نخواهد شد. بیترت ریبا تاخ فیبه تكال دییخواسته شده دقت نما فیبه مدت زمان ارائه تكال .6

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفكیک(: قوانین و مقررات كالس

 

 وسايل آموزشی:  

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☒ مجازی فرادید سامانه آزمون
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 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1
نمره)قسمت  10

 (یعمل

  های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 نمره 5/0 های مجازی آناليندر كالسحضور  3

  مستمرامتحان  4

 امتحان پايان ترم 5
نمره)قسمت  10

 (تئوری

 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☒ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: مطالعهمنابع پیشنهادی برای 
 

 :منابع انگلیسی
 

 

- Guilbert,J.J. (1987). Educational Handbook of  Health personnel.6th ed. Geneva: WHO 

Hsrris, S.(1993). Human communication.(3th  ed.) Manchester: Black Well. 

Cooper JM.(1994). Classroom teaching Skill .(5th  ed) Lexington : D.C. Health and company. 

Freeman,J. (1992). Quality basic education: the Development of competence. 1st ed .paris: UNICCO  

Anderson.L.W.(1992).  Increasing teacher effectiveness. Paris: UNICCO 

Smith C.J.(1993). Effective classroom management. (1th ed ). London: Routledge. 
 
 

 

 منابع فارسی:

 1385صفوی، محبوبه، اصول آموزش به بیمار، نشر سالمی  .1

 1384صابرين ، معصومه، اصول برنامه ريزی برای آموزش به بیمار ، نشر بشری،  - .2

 1385خوست نادره، دبیريان اعضم، ذوالرياسین وهمکاران آموزش به بیمار، نشر سالمی  .3

 1384اصول برنامه ريزی برای آموزش به بیمار، نشر بشری ،  دلیر زهرا، .4

 1389اسدی نوقابی احمد علی، زندی میترا، نظری علی اكبر، فرآيند يادگیری و اصول آموزش به بیمار، نشر حکیم هیدجی،  .5

 1389روز بهان بابك، دهقانزاد شادی، اصول وفنون پرستاری، نشر سالمی،  - .6

 1388 ،یمراقبت در منزل، تهران،نشرسالم یآموزش به مددجو برا یراهنما مار،یفاطمه، اموزش به ب یعالئ  .7
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 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 ًکالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبكه افیک در ساعاتی که تر انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تكمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تكلیف خودآزمون آفالین آنالین

 دکتر شهین رئوفی 00:00 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒ اصول و فرآیند یادگیری و آموزش  23/11/400 1

 دکتر شهین رئوفی 00:00 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ تئورهای و ن ریه های یادگیری 30/11/400 2

 انواع اهدا  آموزشی و محتوای درس 7/12/400 3
☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 00:00 

 دکتر شهین رئوفی

 ماریانواع روش آموزش به ب 14/12/400 4
 نیدکتر شه 00:00 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐

 یرئوف

 شیوه های ارزشیابی فراگیر 21/12/400 5
 نیدکتر شه 00:00 ☐ ☒ ☐ ☒ ☒

 یرئوف

 


