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                              فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار  : نام واحد درسی

   کارشناسی پرستاری دومترم رشته:                                           89-89ولا  مسالین 

 61-61ها ساعت  کشنبهیساعت مشاوره:                  61-61شنبه ها ساعت یکارائه:  زمان

   واحد عملی 5/0واحد تئوری و 5/0 : واحد 6و نوع واحد:  تعداد

 پور یکتر فاطمه محمدد: مدرس

 پور یمسئول درس: دکتر فاطمه محمد

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

و در است مواقع افزایش نیاز به کمک و آموزش جمله  بیماری و بستری شدن در بیمارستان از

به بیمار شکل گرفته است که با توجه به تماس بیشتر با مددجویان، همین رابطه، مفهوم آموزش 

عوامل . رود از نقشهای کلیدی پرستاران به شمار می ؛با آنها رآگاهی از مشکالت و صرف وقت بیشت
خروج زودتر از تخت، اقامت کوتاهتر  متعددی از جمله تقدم پیشگیری بر درمان، ارتقای سالمتی،

افزایش و  بیماریهای مزمنو دوره نقاهت در منزل، افزایش موارد معلولیتها دربیمارستان، گذراندن 

، حفظ و به بیمار پیامد آموزش .، ضرورت آموزش به مددجو را نمایان می سازدانجمعیت سالمند
سالمتی در جامعه است و باعث افزایش رضایت مددجو، بهبود کیفیت زندگی، کاهش توسعه 

 ارض بیماری، افزایش شرکت در برنامه های مراقبت بهداشتی واضطراب بیمار، کاهش بروز عو

. از پذیرش مجدد بیماران می کاهد افزایش استقالل مددجو در انجام فعالیتهای روزمره می گردد و
لذا ضروری است پرستاران از اصول و فنون آموزش اطالعات کافی داشته باشند  تا بتوانند به طور 

 . خود را به انجام رسانندصحیح و مطلوب این مسئولیت 

 

 هدف اصلی:
 با اصول وفرایند یادگيري , طراحی برنامه آموزشی و روش  آموزش به بيمارآشنایی دانشجویان 

 بینابینیهداف ا

 (در پايان اين دوره از فراگیران انتظار می رود)

 پس از پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:     1

 )حیطه شناختی( .را تعریف کندو یادگیری آموزش  .1

 )حیطه شناختی( مفاهیم آموزش و یادگیری را مقایسه نماید. .2

 )حیطه شناختی(داده و مقایسه نماید توضیح را یادگیری های نظریه .3

 )حیطه عاطفی(آموزش به بیمار در مراقبتهای بهداشتی را توضیح دهد.اهمیت  .4

 )حیطه شناختی( مار را نام ببرد.ارکان مورد نیاز جهت تحقق نقش آموزشی پرستار در مواجهه با بی .5

 )حیطه شناختی( موانع یادگیری را توضیح دهد. .6
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 )حیطه شناختی( اصول یادگیری را شرح دهد. .7

 نماید)حیطه شناختی( تدوین فرضی بیمار یک ارزیابی اساس بر را )رفتاری و جزئی کلی،( آموزشی اهداف انواع .8

 .آن را بنویسد )روان حرکتی(ژه اهداف وی یک موضوع را انتخاب کند و به طور صحیح  .9

 )حیطه شناختی( شرایط مختلف آموزش را بیان کند. .11

 )حیطه شناختی( منابع مختلف آموزش دهنده را توضیح دهد. .11

 )حیطه شناختی( طریق تعیین نیازهای آموزشی مددجویان را توضیح دهد. .12

 )حیطه شناختی( روش آموزشی گفتگو را شرح دهد. .13

 )حیطه شناختی( بیان کند. روش آموزشی بحث گروهی را .14

 )حیطه شناختی( روش آموزشی ایفای نقش را توضیح دهد . .15

 )حیطه شناختی( روش آموزشی معرفی موردی را توضیح دهد. .16

 )حیطه شناختی( روش آموزشی نمایشی را توضیح دهد. .17

 ی()حیطه شناختکند نقادی و ارزیابی را همکالسان و خود بوسیله تدریس های روش از یک هر اجزای .18

 )حیطه شناختی( نقش مواد و وسایل در امر آموزش را بیان کنند. .19

 طریق استفاده از هر کدام را به طور عملی نشان دهد.)حیطه روان حرکتی( انواع مواد و رسانه های آموزشی را توضیح دهد. .21

 )حیطه شناختی( ارزشیابی را تعریف کند. .21

 )حیطه شناختی( انواع ارزشیابی را شرح دهد. .22

 )حیطه شناختی( ام هر یک از انواع ارزشیابی را بیان کند.علل انج .23

 یادگیری و آموزش فرایند یک تدوین مراحل همه بیمارستانی بخشهای از یکی در بیمار یک انتخاب با .24

 نظر در با مناسب آموزشی روش یک اجرای و انتخاب آموزش، نیازهای تشخیص آموزش، نیازهای ارزیابی( .25

 کالس در آن از کاملی گزارش و نموده عملی را )گرفته صورت فرایند ارزشیابی آموزش، اجزاء همه گرفتن .26

 )حیطه روان حرکتی(.نماید ارائه درس .27

 )حیطه روان حرکتی(طرح آموزشی تدوینی را به طریقه ایفای  نقش اجرا نماید. .28

 

 های تدریس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   √سخنرانی برنامه ریزی شده √سخنرانی

    √(PBLیری مبتنی بر حل مسئله)یادگ  √بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 دانشجویان می بایست بطور منظم و در ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند. -1

شده و مکلف به ارائه تکالیف قبل از ازموون پایوان دانشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضر -2

 .در مباحث درسی و نقد ارائه ها هستندو شرکت فعال  ترم 

 .فرایند آموزشی به بیمار انتخابی از بخشها هستند مکلف به آماده سازی و نگارش  یکگروه سه نفره دانشجویی  هر -3

 وسایل کمک آموزشی:  
   &ر اسالیدپروژکتو  خته و گچت * وایت برد
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 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 %31ارائه و تنظیم یک پروپوزال...............................................................................
 %25....................................ارائه سمینار گروهی یا بررسی متون معتبر و جدید....

 %15مشارکت فعال در بحث های گروهی کالس.....................................................
 %31امتحان پایان ترم............................................................................................

  

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

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

  

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

 

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی -

1. Guikbert,J.J.Educational Handbook of Health Personnel.Last ed.geneva:WH. 

2.Harris,S.,Human Communications.(last ed.).Manchester:Black Well. 

3. Cooper,J.M.,Classroom teaching skill.(last ed.).Lexington:D.C.Health & Company. 

4. -Ross,K.N.,Planning the Quality of Education:The Collectetion & use of Data for 

Informed decision-Making.(last ed.).Paris:Unesco. 

 فارسی:

 1931صفوی، محبوبه؛ برزویی، طاهره. اصول آموزش به بیمار. نشر جامعه نگر.  -1

 .ییو ماما یدر آموزش پرستار یریادگیو  سی(.روش تدر1382.)ان،معصومهیعبدالعل-2
 .ی.تهران:سالمماری(.اصول آموزش به ب1381)ای،تانیروانیمهاجر ا-3
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 عنوان مطالب تاریخ جلسه

 

 استاد مربوط

اهمیت انواع  -اشنایی با اهداف، مفاهیم یادگیری و آموزش -معرفی درس 8/7/97 1
 یادگیری، حقوق بیمار، نقش پرستار در آموزش به بیمار

 پور یدکترمحمد

 محمدی پوردکتر یادگیری های نظریه و یادگیری انواع یادگیری، فرایند و مفهوم 15/7/97 2

 آموزشی، نیازهای تشخیص آموزشی، نیازهای ارزیابی آموزشی؛ برنامه تدوین 22/8/97 3

 آموزشی اهداف تدوین و ریزی برنامه

 ) معایب و مزایا ویژگیها،( مناسب تدریس فنون و ها روش انتخاب

 پور یحمددکترم

 انتخاب تدریس، و آموزش فرایند در ارتباط اهمیت آموزشی؛ برنامه تدوین 29/8/97 4

 )مختلف روشهای معایب و مزایا ویژگیها،( مناسب آموزشی های رسانه

 )آنها معایب و مزایا ویژگیها، مختلف، روشهای( آموزشی ارزشیابی

 پور یدکترمحمد

 پاسخ و پرسش و سخنرانی روشهای) 1 گروه عملی تکلیف ارائه 6/8/97 5

 )بیمار یک برای شده اجرا و تدوین فرایند یک اساس بر
 

  یروش مشاوره و بحث گروه) 2گروه  یعمل فیارائه تکل 13/8/97 6

 (ماریب کی یاجرا شده برا و نیتدو ندیفرا کیبر اساس 

 

 نمایشی و نقش ایفای روشهای )3گروه عملی تکلیف ارائه 21/8/97 7

 )بیمار یک برای شده اجرا و تدوین فرایند یک اساس بر 

 

  افکار بارش و سازی شبیه روشهای (4 گروه عملی تکلیف ارائه 27/8/97 8

 )بیمار یک برای شده اجرا و تدوین فرایند یک اساس بر

 

 گشایی مشکل و مساله حل روشهای) 5 گروه عملی تکلیف ارائه 11/8/97 9

 )بیمار یک برای شده اجرا و تدوین فرایند یک اساس بر 
 

  کارگاه موردی، مطالعه روشهای ( 6گروه  عملی تکلیف ارائه 18/8/97 11
 )بیمار یک برای شده اجرا و تدوین فرایند یک اساس بر

 

 سومینار، فووروم، سومووزیوم، پانول، روشوهای)7 گوروه عملوی تکلیوف ارائوه 25/8/97 11

 )بیمار یک برای شده ااجر و تدوین فرایند یک اساس بر کنفرانس

 

  دانشجویان مشکالت رفع یادگیری و آموزش فرایند بندی جمع 21/9/97 12

13  
 

  دانشکده آموزش همانگی با نهایی امتحان

 


