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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   ی    جراح -: داخلیگروه آموزشی ی خرم آبادپرستاری و ماماي  دانشکده:

      عملی( 5/0 -تئوري 5/0)واحد 1    تعداد واحد:  ل اموزش به بيمار         گيري و اصوفرايند 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 كه اينن يکی از نقش

ه مناسب از امکانات وتجهيزات آموزشی ميسنر خواهند بنودذ لن ا اخت نيازها وتوانائيهاي جسمی و روانی و اجتماعی مددجو وبا استفادرسالت با شن
 ذست پرستاران از اصول وفنون آموزش اطالع كافی  داشته باشند تا بتوانند به طور صحيح ومطلوب اين مسئوليت خود را به انجام برساندضروري ا

 

ه در هر قسمت ضروری است. نمر %01نمره دارد، و کسب  01هر قسمت  تئوری و عملی است،  واحد بصورتتوجه: 

 وب خواهد شد.افتاده محسدرصد هر قسمت، کل واحد  01م کسب در صورت عد
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

هاي آموزشنی، كناربرد جزئی بر اساس برنامنه هاي فراگيري ، تدوين وتنظيم فلسفه، اهداف كلی و ها، مراحل وانواع روش آشنائی دانشجو با نظريه

 بصنري ، وواعند و وهاي آموزش پرستاري، آشنائی دانشجو با وسايل سمعی ارزشيابی فعاليت ش تعليم وتعلم در امور آموزشی ورو وروشهاي نوين 

 ها وكاربرد آموزشی هريك از آنهاذمحدوديت

 

 

 در واقع همان اهداف کلی طرح درس است() بینابینی:اهداف 
وابل تقسيم  اهداف بينابينی دهدذو محورهاي اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،هداف كلیبه ابت نس كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستن، منظور)

 (ذهستندتاري كه در واوع همان اهداف رفاست  ويژه تري به نام اهدافشدن به اجزاي اختصاصی

 دانشجو درپايان درس وادر باشد:

 وضيح دهدذمثال ت يادگيري را تعريف نمايد و آنرا با ذكر يك ذ1

 نقش و اهميت انگيزش در يادگيري را بيان نمايدذ ذ2

 مراحل و روش آموزش براي يادگيري در حد تسلط را توضيح دهدذ ذ3

 سطوح مختلف يادگيري را طبقه بندي نمايدذ ذ4

 هدف آموزشی را توضيح دهد و انواع آنرا بيان نمايدذ ذ5

 ذحيطه مختلف اهداف آموزشی را در والب مثال بيان نمايد ذ6

 شی يك متن را بر اساس سطوح يادگيري تعيين نمايدذ آموز اهداف ذ7

 وزش را تعريف نمايد و اجزاء آنرا بيان نمايدذآم ذ8

 رابطه دو مفهوم آموزش ويادگيري را بيان نمايدذ ذ9

 سطوح مختلف اهداف آموزشی را را تجزيه وتحليل نمايدذ ذ10

 هدف كلی را بنويسيد 3انواع اهداف آموزشی را تعريف و  ذ11

 مثال بنويسيد 5وضيح دهد و براي هر كدام رفتاري را تو  جزئیهدف  ذ12

 ي يك جلسه درس را تهيه نمايد و ارائه نمايدذمحتوا ذ13
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 تفاوت اهداف رفتاري و غير رفتاري را با ذكر مثال توضيح دهدذ ذ14

 براي موضوعات مختلف آموزشياهداف رفتاري تهيه نمايدذ ذ15

 بيان نمايدذ گروههاي يادگيري  را با توجه به اهداف آموزشی ذ16

 اي وذذذذذ( را شرح دهدذروژهپ -نمايش -ايفاي نقش -روشهاي تدريس نوين) بحث گروهی ذ17

 يکی از روشهاي تدريس را بصورت گروهی به اجراء بگ اردذ ذ18

 دذاجزاي هر يك از روشهاي تدريس بوسيله خود و همکالسان را ارزيابی و نقادي كن ذ19

 ح دهدذعوامل موثر در انتخاب يك روش آموزشی را شر ذ20

 به اختصار توضيح دهدذ انواع آزمونهاي پيشرفت تحصيلی را نام برده و درباره هر يك ذ21

 مهارتهاي ضمن تدريس را نام برده و هر يك را به اختصار توضيح دهدذ ذ22

 انواع تعامل در كالس درس را شرح داده و مووعيت را تعريف نمايدذ ذ23

 م ببردذط را تعريف كرده و اجزاء فرايند ارتباط را ناارتبا ذ24

 نام ببردذهائی را كه سبب تغييرات عاطفی در كالس می شود را مووعيت ذ25

 منظور از رسانه و وسايل كمك آموزشی را توضيح دهدذ ذ26

 يادگيري را بيان نمايدذ -اهميت كاربرد رسانه ها و وسايل كمك آموزشی در مووعيتهاي ياددهی ذ27

 يك رسانه آموزشی مناسب را بيان نمايدذ ويژگيهاي ذ28

 ا طبقه بندي نموده و موارد كاربرد هر يك رابيان نمايدذها ررسانه ذ29

 هاي ديداري شفاف و غير شفاف را بيان نمايدذتفاوت رسانه ذ30

 روش كلی استفاده از مواد و وسايل آموزشی را توضيح دهدذ ذ31

 يك روش آموزشی را به اجراء بگ اردذ ذ32

 دهدذح طالب علمی را نام برده و آنها را توضيروشهاي ارائه م ذ33

 
 

 های تدريس:شیوه
  *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزي شده   سخنرانی

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

 sky room و  سامانه نويد :ساير موارد

 

 هید()لطفا شرح د وظايف و تکالیف دانشجو:

 .ديیو نوع کالس دقت نما خيبه تار .0

 .ديیو پسورد خود استفاده نما وزريو مطالعه درس از  تيجهت ورود به سا .2

 .ديریتماس بگ نیخانم روئ 100-33021230لطفا با شماره تلفن  تيدر صورت وجود مشکل جهت ورود به سا .3

عه شده جهت مطال نییخواهد بود، خواهشمندست در مدت زمان تع تيسا یهفته رو کيبه مدت  یکیهر درس الکترون .4

 .ديیدرس اقدام نما

 .دیباششرکت نموده و در مباحث مشارکت فعال داشته  درسموضوع  یبا مطالعه قبل تاالر گفتگومحیط اسکای روم يا در  .0

 به تکالیف با تاخیر ترتیب اثر داده نخواهد شد. دقت نمايیدخواسته شده  فیمدت زمان ارائه تکالبه  .0

 

 وسايل کمک آموزشی:  
         كامپيوتر               پروژكتور دئو وي  وايت برد

 کامپیوتر، گوشی هوشمند : ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد011: پايان ترممر و تسمآزمون    نمره درصد ------ :مون ميان ترمآز

 نمره صددر ----- درس:  شركت فعال در كالس   (هنمر درصد 011 قسمت عملی:)انجام تکاليف

 :ببريد( ناماً لطفساير موارد )
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 نوع آزمون

  لطغ -صحيح جور كردنی          *ايچندگزينه       پاسخ كوتاه     *تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

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

 

- 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. 
 

 ع فارسی:مناب

 

 0330صفوی، محبوبه، اصول آموزش به بیمار، نشر سالمی  .0

 0334صابرين ، معصومه، اصول برنامه ريزی برای آموزش به بیمار ، نشر بشری،  - .2

 0330خوست نادره، دبیريان اعضم، ذوالرياسین وهمکاران آموزش به بیمار، نشر سالمی  .3

 0334ر، نشر بشری ، بیمار زهرا، اصول برنامه ريزی برای آموزش به دلی .4

 0331اسدی نوقابی احمد علی، زندی میترا، نظری علی اکبر، فرآيند يادگیری و اصول آموزش به بیمار، نشر حکیم هیدجی،  .0

 0331روز بهان بابک، دهقانزاد شادی، اصول وفنون پرستاری، نشر سالمی،  - .0

 0333 ،یقبت در منزل، تهران،نشرسالممرا یآموزش به مددجو برا یراهنما مار،یطمه، اموزش به بفا یعالئ  .7
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استادنام  مبحثعنوان  جلسه

11/11/99 
 اصول و فرآيند يادگيري وآموزش 

 دکتر رئوفی

18/11/99 
 و نظريه هاي يادگيريتئورهاي 

 یدکتر رئوف

 یدکتر رئوف انواع اهداف آموزشی و محتواي درس 25/11/99

 یدکتر رئوف ماريش به بانواع روش آموز 2/12/99

 یدکتر رئوف شيوه هاي ارزشيابی فراگير 9/12/99

 


