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 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 دانشكده پرستاري و مامائي خرم آباد
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دي وپيشگيري از عوارض ناشي از بيماري ودرمان، هاي پر ثمر ونتيجه بخش پرستاري در تسريع بهبويكي از نقش شرح درس: 

آموزش به مددجواست كه اين رسالت با شناخت نيازها وتوانائيهاي جسمي و رواني و اجتماعي مددجو وبا استفاده مناسب از امكانات 

شند تا بتوانند به طور وتجهيزات آموزشي ميسر خواهد بود. لذا ضروري است پرستاران از اصول وفنون آموزش اطالع كافي  داشته با

 صحيح ومطلوب اين مسئوليت خود را به انجام برساند.

 

هاي ها، مراحل وانواع روشهاي فراگيري ، تدوين وتنظيم فلسفه، اهداف كلي وجزئي بر اساس برنامه: آشنائي دانشجو با نظريههدف كلي

هاي آموزش پرستاري، آشنائي دانشجو با وسايل يابي فعاليتآموزشي، كاربرد روشهاي نوين وروش تعليم وتعلم در امور آموزشي وارزش

 ها وكاربرد آموزشي هريك از آنها.سمعي وبصري ، قواعد ومحدوديت

 :دانشجو درپايان درس قادر باشداهداف جزئي: 

 يادگيري را تعريف نمايد و آنرا با ذكر يك مثال توضيح دهد.

 .نقش و اهميت انگيزش در يادگيري را بيان نمايد

 مراحل و روش آموزش براي يادگيري در حد تسلط را توضيح دهد.

 سطوح مختلف يادگيري را طبقه بندي نمايد.

 .هدف آموزشي را توضيح دهد و انواع آنرا بيان نمايد

 .مثال بيان نمايد اهداف آموزشي را در قالبحيطه مختلف 

  اهداف آموزشي يك متن را بر اساس سطوح يادگيري تعيين نمايد.

 .موزش را تعريف نمايد و اجزاء آنرا بيان نمايدآ

 رابطه دو مفهوم آموزش ويادگيري را بيان نمايد.

 .سطوح مختلف اهداف آموزشي را را تجزيه وتحليل نمايد

 بنويسيدهدف كلي را  1انواع اهداف آموزشي را تعريف و 

 مثال بنويسيد 5هدف جزئي و رفتاري را توضيح دهد و براي هر كدام 

 اي يك جلسه درس را تهيه نمايد و ارائه نمايد.محتو

 غير رفتاري را با ذكر مثال توضيح دهد.تفاوت اهداف رفتاري و 

 براي موضوعات مختلف آموزشياهداف رفتاري تهيه نمايد.

 .گروههاي يادگيري  را با توجه به اهداف آموزشي بيان نمايد

 را شرح دهد.اي و.....( پروژه -نمايش -ايفاي نقش -روشهاي تدريس نوين) بحث گروهي

 يكي از روشهاي تدريس را بصورت گروهي به اجراء بگذارد.

 اجزاي هر يك از روشهاي تدريس بوسيله خود و همكالسان را ارزيابي و نقادي كند.

 عوامل موثر در انتخاب يك روش آموزشي را شرح دهد.

 .توضيح دهدك به اختصار انواع آزمونهاي پيشرفت تحصيلي را نام برده و درباره هر ي

 مهارتهاي ضمن تدريس را نام برده و هر يك را به اختصار توضيح دهد.

 انواع تعامل در كالس درس را شرح داده و موقعيت را تعريف نمايد.
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 ارتباط را تعريف كرده و اجزاء فرايند ارتباط را نام ببرد.

 نام ببرد. هائي را كه سبب تغييرات عاطفي در كالس مي شود راموقعيت

 منظور از رسانه و وسايل كمك آموزشي را توضيح دهد. 

 يادگيري را بيان نمايد. -رسانه ها و وسايل كمك آموزشي در موقعيتهاي ياددهي اهميت كاربرد

 ويژگيهاي يك رسانه آموزشي مناسب را بيان نمايد.

 ها را طبقه بندي نموده و موارد كاربرد هر يك رابيان نمايد.رسانه

 هاي ديداري شفاف و غير شفاف را بيان نمايد.اوت رسانهتف

 .روش كلي استفاده از مواد و وسايل آموزشي را توضيح دهد

 يك روش آموزشي را به اجراء بگذارد. 

 روشهاي ارائه مطالب علمي را نام برده و آنها را توضيح دهد. 

 

  شیوه ارزشیابي:

 %50تكاليف و كار عمليارائه  -.%00امتحان پايان ترم -  % 00حضور بموقع ودائم در كالس      

 

 -از دانشجوانتظار مي رود: قبل از ورود به كالس در مورد درس همان جلسه )طبق طرح درس( مطالعه داشته باشدانتظار از دانشجو: 

داشتن سوال، بعد از كسب  در صورت -تلفن همراه خود را خاموش نمايد -رعايت حرمت كالس را بنمايد -بموقع در كالس حاضر شود

در بحثها  -تكاليف خود را بموقع ارائه نمايد -در صورت داشتن هر گونه سوال غيردر ساعات مشاوره مراجعه نمايد -اجازه مطرح نمايد

 تكاليف را بموقع ارائه نمايد. فعاالنه شركت نمايد

 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
روش  عنوان درس تاريخ  جلسه
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 انواع اهداف آموزشي و محتواي درس 6/1/88 دوم

 و محتوا نويسي(كار عملي)هدف نويسي  01/1/88 سوم

 (يسيو محتوا نو يسي)هدف نويكار عمل 10/1/88 چهارم

  آموزش به بيمار انواع روش 0/8/88 پنجم

 آموزش به بيماردنباله انواع روش  00/8/88 ششم

 در تدريسارزشيابي  08/8/88 هفتم

 كار عملي) ارائه يكي از شيوه هاي آموزش به بيمار( 15/8/88 هشتم

 (ماريآموزش به ب يها وهياز ش يكي) ارائه يكار عمل 1/8/88 همن

 ارائه كارگروهي  دهم

 ارائه كارگروهي  يازدهم

 ارائه كارگروهي  دوازدهم

 
 درمان وآموزش پزشكي: -منايع پيشنهادي وزارت بهداشت

 0180صابرين معصومه، چگونه طرح درس بنويسيم؟  -0
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