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 پرستاری گروه آموزشی:                                                                 پرستاری و مامایی  دانشکده:

 97-98اول   نیمسال تحصیلی                                پرستاری ارشد کارشناسی تحصیلی: رشتهو مقطع   

   (عملیواحد  نیم واحد تئوری و)یک دواح1.5تعداد واحد:    زشیروش تدریس و فرایند آمو:  : نام واحد درسی

  یش نیاز:پ   

 دانشکده پرستاری وماماییمکان برگزاری:        8-10 :ساعت  دوشنبه  :زمان برگزاری كالس: روز

   حیدری الهآقای دكتر حشمت :مسئول درس 14تعداد دانشجویان:

 قاسمی اله حیدری و خانم دكتر سیده فاطمه تر حشمتآقای دك )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 10-12ساعت  سه شنبهروز   ساعات مشاوره با دانشجو:

از  یاز عوارض ناش یریشگیو پ یبهبود عیدر تسر یبخش پرستار جهیپرثمر و نت یاز نقش ها یکی شرح دوره:

 یو اجتماع یروان ،یجسم یهایتوانائو  ازهایرسالت با شناخت ن نیو درمان، آموزش به مدجو است كه ا یماریب

است پرستاران از اصول   یروربود. لذا ض خواهد سریم یآموزش زاتیمددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجه

 خود را به انجام رسانند. تیمسئول نیو مطلوب ا حیداشته باشند تا بتوانند بطور صح یو فنون آموزش اطالع كاف

های فراگیری، تنظیم و تدوین فلسففه، اهفداف كلفی و    ها، مراحل و انواع روشو با نظریهآشنائی دانشجهدف کلی: 

جزئی بر اساس برنامه های آموزشی، كاربرد روش های نوین و روش تعلیم و تعلم در امفور آموزشفی و ارزشفیابی    

ودیت هفا و كفاربرد   فعالیت های آموزش پرستاری، آشنائی دانشجو با وسائل و مواد سمعی و بصری، قواعد و محفد 

 .یک ار آنها آموزشی هر

 در پایان دوره انتظار می رود که دانشجو بتواند: اهداف جزیی:

 .یادگیری را تعریف كند 

 .انواع یادگیری، مهارتهای ذهنی و راهبردها را شناسایی كند 

 .عوامل مؤثر بر یادگیری و یاددهی را تحلیل كند 

 .انواع یادگیری را با هم مقایسه كند 

 وش های یادگیری مادام العمر را تشریح كند.ر 

 .اانواع الگوهای آموزشی را شرح دهد 

 دول آموزش به بزرگساالن را شرح دهاص  

 د.نمراحل تحلیل و تنظیم یک برنامه آموزشی را ترسیم ك 

 .از اهمیت نیازسنجی آموزشی قبل از تدوین یک برنامه آموزشی آگاه شود 

 ار دهد.الگوهای  تدریس را مورد بحث قر 

 در علوم پزشکی را از هم افتراق دهروش های نوین تدریس د. 

 .مراحل اجرای پانل، سمینار و كنگره را سازماندهی كند 

 .از میان رسانه های آموزشی، رسانه مناسب را انتخاب كند 
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 .درباره شیوه های آموزش از راه دور توضیح دهد 

 ند.یک برنامه آموزشی )انفرادی یا گروهی( را طراحی ك 

 .روش های ارزشیابی آموزشی را تشریح كند 

 :بر اساس درصد از کل نمرهشیوه ارزشیابی 

 محاسبه نمره شیوه ارزشیابی واحد نظری

 %10 حضور فعال در کالس

 %40 فعالیت های گروهی و انفرادی در کالس

 %50 امتحان پایان ترم

 %100 جمع نمره

 

 فعالیت عملی  -

 دانشجویان، كاركنان یا مدجویان برای برنامه آموزشییک  ارائه كتبی و نیازسنجی، طراحی، اجرا -

 

 منابع اصلی درس

شعبانی ح. مهارت های آموزشی و پرورشی )روش ها و فنون تدریس( جلد اول و دوم. آخرین چاپ،  .1

 تهران، انتشارات سمت.

 و آموزش. آخرین ویرایش، تهران، نشر دوران. یریادگی یع. روانشناس فیس .2

 ی ا. روش ها، فنون و الگوهای تدریس. آخرین چاپ، تهران، انتشارات سمت.صفو .3

(، الگوهای تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی، ویرایش جدید بهار ، 2004جویس ب، ویل م، كلهون ا ) .4

 ، تهران، انتشارات كمال تربیت.1394

برنامه درسی.  زفسکی ای جی. طراحی نظام های آموزشی: تصمیم گیری در برنامه درسی و طرحی .5

 ترجمه هاشم فردانش، آخرین ویرایش، تهران، انتشارات سمت.

لشین سی بی، پوالک جی، رایگلورث سی ام. راهبردها و فنون طراحی آموزشی. ترجمه هاشم فردانش،  .6

 آخرین ویرایش، تهران، انتشارات سمت.

 نشر دوران سیف ع ا. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. آخرین ویرایش، تهران، .7
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 ن را فکرت آموختبه نام آنکه جا

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

9. Uys, L.R. & Gwele, N.S. curriculum development in nursing : process & innovation , 

London : Routledge. (Last Edition) 

10. Bastable , S.B, nurse as educator : principles of teaching and learning practice , 

Boston : Jones & Bartlett publishers (2014) 

11. -.Billings, D.M. and Halstead, J.Ateaching in nursing :aguide for 

faculty,saunders,Elsevier( 2016) 

 دریس و برنامه ریزی آموزشی .كلیه كتب و مقاالت جدید مربوط به روش ت

 برنامه هفتگی
 تاریخ موضوع مدرس هفته

 حیدری دكتر  1
اصول، فرآیند و عوامل موثر در یادگیری و ، یادگیری ) تعاریف، تئوری ها، اصول كلی(

  -یاددهی
2/7/1397 

 9/7/1397 الگوهای یادگیری، اصول آموزش  " 2

 16/7/1397 یک برنامه آموزشی )شناخت اهداف آموزشی(مراحل تحلیل و تنظیم  خانم دكتر قاسمی  3

 23/7/1397 انتخاب محتوا، روش و رسانه های آموزشی " 4

5 " 

اهداف ) ماریو ضرورت آموزش به ب تیاهمروشهای مختلف آموزشی )سنتی و نوین(، 

 ( مراحلوآموزش 

 

30/7/1397 

 7/8/1397 ، روشهای مختلف ارزشیابیارزشیابی برنامه آموزشی " 6

 14/8/1397 الگوهای تدریس دكتر حیدری 7

 21/8/1397 آموزش از راه دور، مراحل اجرای پانل، سمینار، كنگره، كارگاه " 8

 12/9/1397 كار عملی  “ 9

 28/9/1397 كار عملی " 10

 3/10/97 كار عملی " 11

 10/10/97 ارائه كار عملی در كالس " 12

 


