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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 کارشناسی/پرستاریحصیلی:ت یرشتهو مقطع جراحی       -: داخلیگروه آموزشی پرستاری و مامايی خرم آباد  دانشکده:

      عملی( 5/0 -تئوري 5/0)واحد 1    تعداد واحد: گيري و اصول اموزش به بيمار          فرايند يادنام درس: 

    ----  مکان برگزاري:        8-10:ساعت  شنبه:زمان برگزاري كالس: روز                 ندارد يش نياز:پ   عملی  -تئوري د:نوع واح 

 خانم دكتر رئوفی مدرسين )به ترتيب حروف الفبا(:  خانم دكتر رئوفی مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

  شرح دوره:

هاي پر ثمر ونتيجه بخش پرستاري در تسريع بهبودي وپيشگيري از عوارض ناشی از بيماري ودرمان، آموزش به مددجواست كهه ايهن   يکی از نقش

ه مناسب از امکانات وتجهيزات آموزشهی ميسهر خواههد بهودا له ا      رسالت با شناخت نيازها وتوانائيهاي جسمی و روانی و اجتماعی مددجو وبا استفاد

 اندضروري است پرستاران از اصول وفنون آموزش اطالع كافی  داشته باشند تا بتوانند به طور صحيح ومطلوب اين مسئوليت خود را به انجام برسا

 

نمره در هر قسمت ضروری  درصد 01نمره دارد، و کسب  01هر قسمت  واحد بصورت تئوری و عملی است، توجه: 

 افتاده محسوب خواهد شد.درصد هر قسمت، کل واحد  01است. در صورت عدم کسب 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ههاي آموزشهی، كهاربرد    ها، مراحل وانواع روشهاي فراگيري ، تدوين وتنظيم فلسفه، اهداف كلهی وجزئهی بهر اسهاس برنامهه     آشنائی دانشجو با نظريه

هاي آموزش پرستاري، آشهنائی دانشهجو بها وسهايل سهمعی وب هري ،  واعهد        وروش تعليم وتعلم در امور آموزشی وارزشيابی فعاليت روشهاي نوين

 ها وكاربرد آموزشی هريك از آنهااومحدوديت

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 ابل تقسيم  اهداف بينابينی دهداو محورهاي اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،به اهداف كلینسبت  كه است هدف كلی به اجزاي تخ  ی شکستن، منظور)

 (اهستندكه در وا ع همان اهداف رفتاري است  ويژه تري به نام اهدافشدن به اجزاي اخت اصی

 دانشجو درپايان درس  ادر باشد:

 ال توضيح دهدايادگيري را تعريف نمايد و آنرا با ذكر يك مث ا1

 نقش و اهميت انگيزش در يادگيري را بيان نمايدا ا2

 مراحل و روش آموزش براي يادگيري در حد تسلط را توضيح دهدا ا3

 سطوح مختلف يادگيري را طبقه بندي نمايدا ا4

 هدف آموزشی را توضيح دهد و انواع آنرا بيان نمايدا ا5

 حيطه مختلف اهداف آموزشی را در  الب مثال بيان نمايدا ا6

 هداف آموزشی يك متن را بر اساس سطوح يادگيري تعيين نمايدا ا ا7

 آموزش را تعريف نمايد و اجزاء آنرا بيان نمايدا ا8

 رابطه دو مفهوم آموزش ويادگيري را بيان نمايدا ا9

 سطوح مختلف اهداف آموزشی را را تجزيه وتحليل نمايدا ا10

 هدف كلی را بنويسيد 3انواع اهداف آموزشی را تعريف و  ا11

 مثال بنويسيد 5ی و رفتاري را توضيح دهد و براي هر كدام هدف جزئ ا12

 محتواي يك جلسه درس را تهيه نمايد و ارائه نمايدا ا13
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 تفاوت اهداف رفتاري و غير رفتاري را با ذكر مثال توضيح دهدا ا14

 براي موضوعات مختلف آموزشياهداف رفتاري تهيه نمايدا ا15

 ان نمايداگروههاي يادگيري  را با توجه به اهداف آموزشی بي ا16

 اي وااااا( را شرح دهداپروژه -نمايش -ايفاي نقش -روشهاي تدريس نوين) بحث گروهی ا17

 يکی از روشهاي تدريس را ب ورت گروهی به اجراء بگ اردا ا18

 اجزاي هر يك از روشهاي تدريس بوسيله خود و همکالسان را ارزيابی و نقادي كندا ا19

 هداعوامل موثر در انتخاب يك روش آموزشی را شرح د ا20

 انواع آزمونهاي پيشرفت تح يلی را نام برده و درباره هر يك به اخت ار توضيح دهدا ا21

 مهارتهاي ضمن تدريس را نام برده و هر يك را به اخت ار توضيح دهدا ا22

 انواع تعامل در كالس درس را شرح داده و مو عيت را تعريف نمايدا ا23

 برداارتباط را تعريف كرده و اجزاء فرايند ارتباط را نام ب ا24

 هائی را كه سبب تغييرات عاطفی در كالس می شود را نام ببردامو عيت ا25

 منظور از رسانه و وسايل كمك آموزشی را توضيح دهدا ا26

 يادگيري را بيان نمايدا -اهميت كاربرد رسانه ها و وسايل كمك آموزشی در مو عيتهاي ياددهی ا27

 ويژگيهاي يك رسانه آموزشی مناسب را بيان نمايدا ا28

 ها را طبقه بندي نموده و موارد كاربرد هر يك رابيان نمايدارسانه ا29

 هاي ديداري شفاف و غير شفاف را بيان نمايداتفاوت رسانه ا30

 روش كلی استفاده از مواد و وسايل آموزشی را توضيح دهدا ا31

 يك روش آموزشی را به اجراء بگ اردا ا32

 دهداروشهاي ارائه مطالب علمی را نام برده و آنها را توضيح  ا33

 

 

 های تدريس:شیوه

  *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزي شده   سخنرانی

 *(TBL) يادگيري مبتنی بر تيم  *(PBL) يادگيري مبتنی بر حل مسئله  *بحث گروهی

 روم ياسکا طيدر مح سيو تدر ديمطالب در سامانه نو يبارگ ار :ساير موارد

 

 هید()لطفا شرح د وظايف و تکالیف دانشجو:

 ادي بل از ورود به كالس طرح درس را مطالعه نما .0

 ادييو نوع كالس د ت نما خيبه تار ا2

 باشد یم یروم ها الزام يجلسات كالسها مخ وصا اسکا یحضور به مو ع در تمام ا3

 ادييو پسورد خود استفاده نما وزريو مطالعه درس از  تيجهت ورود به سا ا4

 اديريتماس بگ نيخانم روئ 066-33120235لطفا با شماره تلفن  تيرود به سادر صورت وجود مشکل جهت و ا5

شده جهت مطالعه درس ا دام  نييخواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تع تيسا يهفته رو كيبه مدت  یکيهر درس الکترون ا6

 ديينما

 خود را بمو ع انجام دهدا فيتکال  ا7

 

 وسايل کمک آموزشی:   

           و گوشی هوشمند *كامپيوتر                    پروژكتور و ويدئ  وايت برد

 :  ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 05:آزمون پايان ترم   نمره درصد ------ :آزمون ميان ترم

 نمره درصد 0 درس:  شركت فعال در كالس    نمره درصد 05- :انجام تکاليف
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 تکاليف می باشدا  بمو ع و ارائه ، در اسکاي روم ، پاسخ گويی به سواالت تکاليف شامل: شركت فعال در تاالر گفتگو :ببريد( ناماً لطفساير موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحيح جور كردنی              *ايچندگزينه         *پاسخ كوتاه     *تشريحی

 ----------- م ببريد()لطفا نا ساير موارد

  

 

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :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 

  0830صفوی، محبوبه، اصول آموزش به بیمار، نشر سالمی 

  ،0831صابرين ، معصومه، اصول برنامه ريزی برای آموزش به بیمار ، نشر بشری 

 0830به بیمار، نشر سالمی  خوست نادره، دبیريان اعضم، ذوالرياسین وهمکاران آموزش 

  ، 0831دلیر زهرا، اصول برنامه ريزی برای آموزش به بیمار، نشر بشری 

  ،0831اسدی نوقابی احمد علی، زندی میترا، نظری علی اکبر، فرآيند يادگیری و اصول آموزش به بیمار، نشر حکیم هیدجی 

 0831می، روز بهان بابک، دهقانزاد شادی، اصول وفنون پرستاری، نشر سال 

 0833 ،یمراقبت در منزل، تهران،نشرسالم یآموزش به مددجو برا یراهنما مار،یفاطمه، اموزش به ب یعالئ 

 0811تهران ، نشر دوران،  ،یآموزش یابیسیف،علی اکبر،اندازه گیری، سنجش و  ارزش. 

 نشر دوران ، هفتم ، شيرايو آموزش .و یریادگي ی.روانشناس نينو یپرورش یاکبر، روانشناس یف،علیس 

 ،0811تهران ، سمت ،  ،یآموزش یابیعباس، ارزش بازرگان. 

 نام استاد عنوان تاريخ

15/6/99 
 معرفی درس، اهداف و شيوهاي ارزشيابی

 دكتر رئوفی

22/6/99 
 اصول و فرآيند يادگيري وآموزش

 دكتر رئوفی

29/6/99 
 انواع اهداف آموزشی و محتواي درس

 دكتر رئوفی

5/7/99 
 آموزشی روشهاي انواع

 دكتر رئوفی

12/7/99 
 دنباله انواع روشهاي آموزشی

 دكتر رئوفی
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19/7/99 
 در تدريسارزشيابی 

 رئوفیكتر د

26/7/99 
 رفع اشکال و پاسخ گويی به شواالت

 رئوفیكتر د

 


