
1 

 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 دانشكده پرستاري و مامائي خرم آباد

 جراحي -موضوع درس: فرايند يادگيري و اصول اموزش به بيمار                     گروه آموزشي: داخلي

 شناسيگروه هدف: دانشجويان ترم دوم پرستاري کار                      )کارآموزي(عملي 5/0 -تئوري 5/0: ميزان واحد

   1-01ساعت مشاوره: شنبه                00-8شنبه روزبرگزاري:         پيشنياز: ندارد               نوع درس: نظري       

 مدرس: خانم رئوفي         0000111شماره درس:        ي و مامائي خرم آباد      محل اجراء: دانشكده پرستار 

 

ثمر ونتيجه بخش پرستاري در تسريع بهبودي وپيشگيري از عوارض ناشي از بيماري ودرمان، هاي پر يكي از نقش شرح درس: 

آموزش به مددجواست که اين رسالت با شناخت نيازها وتوانائيهاي جسمي و رواني و اجتماعي مددجو وبا استفاده مناسب از امكانات 

صول وفنون آموزش اطالع کافي  داشته باشند تا بتوانند به طور وتجهيزات آموزشي ميسر خواهد بود. لذا ضروري است پرستاران از ا

 صحيح ومطلوب اين مسئوليت خود را به انجام برساند.

 

هاي ها، مراحل وانواع روشهاي فراگيري ، تدوين وتنظيم فلسفه، اهداف کلي وجزئي بر اساس برنامه: آشنائي دانشجو با نظريههدف كلي

هاي آموزش پرستاري، آشنائي دانشجو با وسايل روش تعليم وتعلم در امور آموزشي وارزشيابي فعاليتآموزشي، کاربرد روشهاي نوين و

 ها وکاربرد آموزشي هريك از آنها.سمعي وبصري ، قواعد ومحدوديت

 :دانشجو درپايان درس قادر باشداهداف جزئي: 

 يادگيري را تعريف نمايد و آنرا با ذکر يك مثال توضيح دهد.

 .ميت انگيزش در يادگيري را بيان نمايدنقش و اه

 مراحل و روش آموزش براي يادگيري در حد تسلط را توضيح دهد.

 سطوح مختلف يادگيري را طبقه بندي نمايد.

 .هدف آموزشي را توضيح دهد و انواع آنرا بيان نمايد

 .مثال بيان نمايد اهداف آموزشي را در قالبحيطه مختلف 

  بر اساس سطوح يادگيري تعيين نمايد.اهداف آموزشي يك متن را 

 .آموزش را تعريف نمايد و اجزاء آنرا بيان نمايد

 رابطه دو مفهوم آموزش ويادگيري را بيان نمايد.

 .سطوح مختلف اهداف آموزشي را را تجزيه وتحليل نمايد

 بنويسيدهدف کلي را  1انواع اهداف آموزشي را تعريف و 

 مثال بنويسيد 5د و براي هر کدام هدف جزئي و رفتاري را توضيح ده

 محتواي يك جلسه درس را تهيه نمايد و ارائه نمايد.

 غير رفتاري را با ذکر مثال توضيح دهد.تفاوت اهداف رفتاري و 

 براي موضوعات مختلف آموزشياهداف رفتاري تهيه نمايد.

 .گروههاي يادگيري  را با توجه به اهداف آموزشي بيان نمايد

 را شرح دهد.اي و.....( پروژه -نمايش -ايفاي نقش -نوين) بحث گروهي روشهاي تدريس

 يكي از روشهاي تدريس را بصورت گروهي به اجراء بگذارد.

 اجزاي هر يك از روشهاي تدريس بوسيله خود و همكالسان را ارزيابي و نقادي کند.

 عوامل موثر در انتخاب يك روش آموزشي را شرح دهد.

 .توضيح دهدرفت تحصيلي را نام برده و درباره هر يك به اختصار انواع آزمونهاي پيش

 مهارتهاي ضمن تدريس را نام برده و هر يك را به اختصار توضيح دهد.

 انواع تعامل در کالس درس را شرح داده و موقعيت را تعريف نمايد.
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 ارتباط را تعريف کرده و اجزاء فرايند ارتباط را نام ببرد.

 سبب تغييرات عاطفي در کالس مي شود را نام ببرد. هائي را کهموقعيت

 منظور از رسانه و وسايل کمك آموزشي را توضيح دهد. 

 يادگيري را بيان نمايد. -رسانه ها و وسايل کمك آموزشي در موقعيتهاي ياددهي اهميت کاربرد

 ويژگيهاي يك رسانه آموزشي مناسب را بيان نمايد.

 ها را طبقه بندي نموده و موارد کاربرد هر يك رابيان نمايد.انهرس

 هاي ديداري شفاف و غير شفاف را بيان نمايد.تفاوت رسانه

 .روش کلي استفاده از مواد و وسايل آموزشي را توضيح دهد

 يك روش آموزشي را به اجراء بگذارد. 

 دهد.روشهاي ارائه مطالب علمي را نام برده و آنها را توضيح  

 

  شیوه ارزشیابي:

 %50تكاليف و کار عمليارائه  -.%00امتحان پايان ترم -  % 00حضور بموقع ودائم در کالس      

 

 -از دانشجوانتظار مي رود: قبل از ورود به کالس در مورد درس همان جلسه )طبق طرح درس( مطالعه داشته باشدانتظار از دانشجو: 

در صورت داشتن سوال، بعد از کسب  -تلفن همراه خود را خاموش نمايد -حرمت کالس را بنمايد رعايت -بموقع در کالس حاضر شود

در بحثها  -تكاليف خود را بموقع ارائه نمايد -در صورت داشتن هر گونه سوال غيردر ساعات مشاوره مراجعه نمايد -اجازه مطرح نمايد

 تكاليف را بموقع ارائه نمايد. فعاالنه شرکت نمايد

 

 ست محتوا و ترتیب ارائه درسفهر
روش  عنوان درس تاريخ  جلسه

 تدريس

فعاليت 

 دانشجو

 اصول و فرآيند يادگيري وآموزش  01/00/98 اول

ي 
مع

 س
ل

ساي
ز و

ه ا
اد

تف
اس

 ، 
ي

وه
گر

ث 
بح

خ، 
اس

و پ
ش 

رس
پ

ژر
ولي

يد
، و

ي
صر

ب
 

ت 
رک

شا
، م

ي
لم

 ع
بع

منا
در 

و 
تج

جس
س، 

کال
از 

ش 
 پي

عه
طال

م

س
کال

در
ل 

فعا
 

 اع اهداف آموزشي و محتواي درسانو 09/00/98 دوم

 روشهاي تدريس ومحتوايتدريس 12/00/98 سوم

 ارزشيابي وسايل کمك آموزشي 1/01/98 چهارم

 ارزشيابي وسايل کمك آموزشي 00/01/98 پنجم

 ارائه کارگروهي  ششم

 ارائه کارگروهي  هفتم

 ارائه کارگروهي  هشتم

 ارائه کارگروهي  نهم

 ارائه کارگروهي  مده

 ارائه کارگروهي  يازدهم

 ارائه کارگروهي  دوازدهم

 
 درمان وآموزش پزشكي: -منايع پيشنهادي وزارت بهداشت

 0180صابرين معصومه، چگونه طرح درس بنويسيم؟  -0
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 0181عبدالعيان معصومه، روش هاي تدريس و يادگيري در آموزش پرستاري و مامائي، چاپ اول  -2

 0119عبدلعيان معصومه، روش هاي تدريس و يادگيري در آموزش پرستاري ، دانشگاه علوم پزشكي بابل ، چاپ اول -1

     0180سالمي،  نيا، اصول آموزش به بيمار، تهران،مهاجر ايرواني تا -0
ed. Geneva: WHO thGuilbert,J.J. (1987). Educational Handbook of  Health personnel.6 -5 

6- Hsrris, S.(1993). Human communication.(3th  ed.) Manchester: Black Well. 

ed) Lexington : D.C. Health and company.  th.(5 Cooper JM.(1994). Classroom teaching Skill -7 

aris: ed .p stFreeman,J. (1992). Quality basic education: the Development of competence. 1 -8

UNICCO  

9- Anderson.L.W.(1992).  Increasing teacher effectiveness. Paris: UNICCO 

10- Smith C.J.(1993). Effective classroom management. (1th ed ). London: Routledge. 
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 0185خوست نادره، دبيريان اعضم، ذوالرياسين وهمكاران آموزش به بيمار، نشر سالمي  -01
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 0189، نشر حكيم هيدجي، فرآيند يادگيري و اصول آموزش به بيمار ر،اسدي نوقابي احمد علي، زندي ميترا، نظري علي اکب -05

 0189روز بهان بابك، دهقانزاد شادي، اصول وفنون پرستاري، نشر سالمي،  -02

 0188عالئي فاطمه، اموزش به بيمار، راهنماي آموزش به مددجو براي مراقبت در منزل، تهران،نشرسالمي،  -01

 

 

 


