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 پرستاری گروه آموزشی:                                                                 پرستاری و مامایی  دانشکده:

 89-89اول   نیمسال تحصیلی       پرستاری ارشد کارشناسی تحصیلی: رشتهو مقطع   

  ( عملیواحد  نیم واحد تئوری و)یک داحو1.1تعداد واحد:       آشنایی با روشهای آموزشی  :  : نام واحد درسی

  یش نیاز:پ    

 دانشکده پرستاری ومامایی مکان برگزاری:       8-11 :ساعت  دوشنبه  :زمان برگزاری كالس: روز

   حیدری الهآقای دكتر حشمت :مسئول درس 11تعداد دانشجویان:

 قاسمی انم دكتر سیده فاطمه و خ اله حیدریآقای دكتر حشمت )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 11-11ساعت  دوشنبهروز   ساعات مشاوره با دانشجو:

 یریشگیو پ یبهبود عیدر تسر یبخش پرستار جهیپرثمر و نت یاز نقش ها یکی:  )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ،یجسم های¬یائو توان ازهایرسالت با شناخت ن نیو درمان، آموزش به مدجو است كه ا یماریاز ب یاز عوارض ناش
است  یرورخواهدبود. لذا ض سریم یآموزش زاتیمددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجه یو اجتماع یروان

خود را  تیمسئول نیو مطلوب ا حیداشته باشند تا بتوانند بطور صح یپرستاران از اصول  و فنون آموزش اطالع كاف

 به انجام رسانند.
 

هوای فراگیوری، تنظویم و تودوین ها، مراحل و انوواع روشآشنائی دانشجو با نظریه ()لطفا شرح دهیدهدف کلی: 

فلسفه، اهداف كلی و جزئی بر اساس برنامه های آموزشی، كاربرد روش هوای نووین و روش تعلویم و تعلوم در اموور 
، قواعود و آموزشی و ارزشیابی فعالیت های آموزش پرستاری، آشنائی دانشوجو بوا وسوائل و موواد سومعی و ب وری

 محدودیت ها و كاربرد آموزشی هریک ار آنها

 
 

درس از  نیا انیدر پا (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید):بینابینیاهداف 

 : رودیانتظار م انیدانشجو

 نیا انیرود در پا یانتظار م  انیاز دانشجو           

 دوره:
 و آموزش یریادگی میشدن با مفاه آشنا

 دیکند. تفاوت آنها را بگو فیو آموزش را تعر یریادگی
 دهد حیرا با ذکر مثال توض یریادگی تیاهم

 را با ذکر مثال شرح دهد یریادگی انواع
در اموزش و احترام به حقوق  ینقش پرستار تیاهم درک

 ماریب
 کند انیب ماریرا به عنوان حق ب ماریآموزش به ب تیاهم

 کند را ذکر مارانیحقوق ب منشور
 را ذکر کند مارینقش پرستار در آموزش به ب تیاهم

 یریادگی یها هیو نظر هایبا تئور یآشنائ
 را شرح دهد یریادگی یها هینظر انواع

 دهد حیرا با ذکر مثال توض یریادگی یها هینظر
 در آموزش را دکر کند یریادگی یها هینطر کاربرد
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 را با ذکر مثال شرح دهد یریادگی یها یتئور
 یریادگیعوامل موثر بر  ختشنا

 دیرا فهرست نما یریادگیموثر بر  عوامل
 دهد حیرا توض یریادگیمناسب  یطیمح طیشرا

 مدرس خوب را شرح دهد کی اتیخصوص
 کند انیرا ب ریفراگ یهایژگیو

 در کودکان و بزرگساالن یریادگیبا اصول  یآشنائ
 دینما ستیرا ل یریادگی اصول
 کند سهیبزرگساالن مقااموزش کودکان را با  اصول

 آنها یو دسته بند یاهداف آموزش شناخت
 فیرا با ذکر مثال تعر یو مهارت یعاطف ،یشناخت اهداف

 کند
 را ذکر کند یو مهارت یعاطف ،یاهداف شناخت طهیح

 سدیبنو یو مهارت یعاطف ،یشناخت یها طهیهدف در ح سه
ه مختلف طبق یها طهیمطرح شده در کالس را براساس ح اهداف

 کند یبند
 ماریبا اصول و مراحل اموزش به ب یآشنائ

او را  یآموزش یازهایو ن یرا بررس ماریاز معارفه، ب پس

 کند نییتع
 بوجود آورد یفرض ماریمناسب را در ب زهیو انگ یآمادگ
 در کالس انجام دهد شیرا بصورت نما ماریآموزش به ب مراحل
 کند انیرا ب شیاز کار خو ینهائ یابیارزش
کننده  لیو عوامل تسه یآموزش یبا مهارتها ینائآش

 یریادگی
 را انجام دهد یآزمون رفتار ورود یاجزا

 را نشان دهد ماریارتباط با ب یبرقرار
 را شرح دهد رانیفراگ یساز آماده
 کند انیرا ب ماریب یو گفتار یرگفتاریغ یها مهارت
 را شرح دهد یو جمع بند ریتصاو لهیبوس سیتدر یها مهارت

 یآموزش یزیو برنامه ر یدر مورد طراح یآگاه سبک
 طراحی نماید طرح درس روزانه کی

 طرح درس را فهرست کند کی مراحل
 یمختلف آموزش یبا روشها یآشنائ

را  یآموزش شرفتهیمتداول و مرسوم و پ یروشها سهیمقا

 انجام دهد
 دیذکر نما یدو نکته مثبت و منف یهر روش آموزش یبرا
 یهایخود را بر اساس بررس ماریش به بمناسب آموز روش

 کند نییتع ماریب
 و کاربرد آنها یآموزش یانواع رسانه ها شناخت
 دیخود را ذکر نما ماریمناسب آموزش به ب رسانه

 هر رسانه دو نکته قوت و ضعف ذکر کند یبرا
 :آموزش  یابیارزش یبا روشها یآشنائ

 دهد حیرا توض یابیمختلف ارزش یروشها
 سدیبنو یمناسب یابیخود فرم ارزش ماریآموزش به ب یبرا
 را شرح دهد یابیاز ارزش هدف
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 شیوه ارزشیابی دانشجو در حیطه های مختلف:

 درصد نمره(5)در کالسنظم حضور فعال و م -

 درصد(01آمادگی وبحث گروهی پیرامون مطالب هر جلسه ) -

 درصد نمره(51)، پایانی و تکالیف مربوطهایآزمونهای مرحله -

 درصد(01)های فردی و گروهیارائه کنفرانس -

 درصد(05)خالصه شده مرتبط ارائ مقله انگلیسی  -

 
 : برای دانشجویان گروه ارشد کودکان :فعالیت عملی  -

مددجو  برای برنامه آموزشی تدوین واجرای وارائه کتبی -

   وخانواده وی

برای دانشجویان کارشناسی پرستاری کالس درس اجرای یک جلسه  -

 مربوطه استاد هماهنگی با 

 :  سالمندیگروه ارشد  انیدانشجو ی:برا یعمل تیفعال - -
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 منابع اصلی درس: -

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

 انتشارات سمت.

 س. آخرین چاپ، تهران، انتشارات سمت.صفوی ا. روش ها، فنون و الگوهای تدری -

، 1131(، الگوهای تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی، ویرایش جدید بهار ، 2111جویس ب، ویل م، كلهون ا ) -

 تهران، انتشارات كمال تربیت.

زفسکی ای جی. طراحی نظام های آموزشی: ت میم گیری در برنامه درسی و طرحی برنامه درسی. ترجمه هاشم  -

 آخرین ویرایش، تهران، انتشارات سمت. فردانش،

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

 ویرایش، تهران، انتشارات سمت.

ش، تهران، نشر دورانسیف ع ا. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. آخرین ویرای  
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   8 - 01        دوشنبه زمان تشکیل کالس 

 برنامه هفتگی
 تاريخ موضوع مدرس هفته

 دکتر حیدری  1
يادگیری ) تعاريف، تئوری ها، اصول کلي(، اصول، فرآيند و عوامل موثر در يادگیری و 

  -ياددهي
2/7/1937 

 3/7/1937 الگوهای يادگیری، اصول آموزش  " 2

 11/8/1937 مراحل تحلیل و تنظیم يک برنامه آموزشي )شناخت اهداف آموزشي( خانم دکتر قاسمي  9

 29/7/1937 انتخاب محتوا، روش و رسانه های آموزشي " 4

5 " 

اهداف ) ماریو ضرورت آموزش به ب تیاهمروشهای مختلف آموزشي )سنتي و نوين(، 

 ( مراحلوآموزش 

 

93/7/1937 

 7/8/1937 ی مختلف ارزشیابي، روشهاارزشیابي برنامه آموزشي " 1

 14/8/1937 الگوهای تدريس دکتر حیدری 7

 21/8/1937 آموزش از راه دور، مراحل اجرای پانل، سمینار، کنگره، کارگاه " 8

 خانم دکتر قاسمي 3
 در کالس دانشجويان کارشناسي پرستاری   روش تدريسآموزش عملي 

 
28/8/1937 

13 " 
 در کالس دانشجويان کارشناسي پرستاری  کودکان درس  آموزش عملي روش تدريس

 
1/3/1131 

11 " 
 در کالس دانشجويان کارشناسي پرستاری   درس کودکان آموزش عملي روش تدريس

 
12/3/1131 

12 " 
 در کالس دانشجويان کارشناسي پرستاری   درس کودکان آموزش عملي روش تدريس

 
13/3/1131 

19 " 

در کالس دانشجويان کارشناسي درس کودکان زشیابي وار آموزش عملي روش تدريس

 پرستاری  

 

26/3/1131 

 1/11/1131 کودکان دربیمارستان  آموزش عملي آموزش به مددجو وخانواده  " 14

 01/01/0931 کودکان  آموزش عملي آموزش به مددجو وخانواده دربیمارستان " 15

 01/01/0931 کودکان ارستانآموزش عملي آموزش به مددجو وخانواده دربیم " 11

 


