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و مقطع  پرستاری گروه آموزشی:          پرستاری و مامایی دانشکده:

 نیمسال تحصیلی و سال                 کارشناسی پرستاریتحصیلی: یرشته

 69-69: اول  تحصیلی

                       فرآیناااااد آماااااوزش ب  اااااار: ناااااام واحاااااد درسااااای

  و  ع لی نظری د:نوع واح             1:  تعداد واحد
شانهه   :زماان برزازارك سا ر: روز                  ---- ش ن از:پ

 ک ر ش اره .... ان برززاری:مک   11 -11 :ساعت

     دکتر ش رین حسنوندمسئول درر:        تعداد دانشجویان:

   11-11:21ساعات مشاوره با دانشجو: شنهه 

 دکتر ش رین حسنوند )به ترت ب حروف الفها(: اسات د

 )لطفا شرح دهید( دوره: شرح

ث ر و نت جاه بشاش پرساتاری در پ شاگ ری از نقشهای پریکی از 

ب  اری هاا   تساریب بههاودی و پ شاگ ری از عاواری ناشای از 

ب  اری و درمان   آموزش به مددجو است که این رسالت با شناخت 

ن ازها و توانایی های جس ی   روانی و اجت ااعی ماددجو و باا 

از امکانات و تجه زات آموزشی م سر خواهد شاد. استفاده مناسب 

لذا ضروری است پرستاران از اصول و فناون آماوزش اعا ع کاافی 

داشته باشند تا بتوانند به عور صح ح و مطلاو  ایان مسائول ت 

 خود را به انجام رسانند.
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنایي دانشجو با نظریه ها   مراحل و انواع روش های    

ر فراز ری   تدوین و تنظ م فلسفه   اهداف کلی و جزیی بر اسا

های نوین و روش تعل م و تعلم برنامه های آموزش   کاربرد روش

در امور آموزشی و ارزش ابی فعال ت های آموزش پرستاری   

آشنایی دانشجو با وسایل و مواد س عی و بصری   قواعد و 

 ن ها .محدودیت ها و کاربرد آموزشی هر یک از آ
 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید
نسهت به اهداف کلی روشن تر و  سه است هدف سلی به اجزای تشصصی شکستنمنظور)

قابل  اهداف ب ناب نی و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است شفاف تر 

که در واقب ه ان است  ویژه فتری به نام اهداتقس م شدن به اجزای اختصاصی

 (.انداهداف رفتاری 

 در پایان درر فراز ران قادر خواهند بود :
 د.ناصول و مفاه م سل دك در آموزش را ب ان ن ای  -1

 یادز رك و نظریه هاك آن را مورد بحث قرار دهند.   -1

 موانب یادز ری را شرح دهند. -2

 انواع یادز ری را نام بهرد.-1

 را یاد ز رك ) شاناختی ععااعفی و روان حرکتای ( ح طه هاك -5

 شرح دهد.

 مراحل تدوین عراح آموزشي را ب ان ن اید. -6

 شرح دهد. را اختصاصی و رفتاری (  اهداف آموزشي ) کلی  -7

محتواك درر  روش تدریس و زروه های تادریس را متناساب باا  -8

 اهداف ب ان ن اید.

 را شرح دهد. ارتهاعات و مهارت هاك ض ن تدریس -9
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ش هااای ارزشاا ابي م اازان یااادز ری فراز ااران را ب ااان رو -11

 ن اید.

را شارح  امار آماوزشرسانه ها ك آموزشاي در مواد و  نقش  -11

 دهد. 

انواع ارزش ابی و علل انجام هر یک از انواع آن را ماورد  -11

 بحث قرار دهد.

 

 

 های تدریس:شیوه

  سشنرانی برنامه ریزی شده   سشنرانی

 پرسش و پاسخ 

 (PBLیادز ری مهتنی بر حل مسئله)  بحث زروهی

 (TBLیادز ری مهتنی بر ت م) 

: بارش افکار   نقشه مفهاومی    )لطفًا نام بهرید( سایر موارد

 ایفای نقش   مناظره   ن ایش 

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

  به ک ر حضور به موقب و عدم اجازه دانشجو برای ورود

 پس از  حضور استاد

  خاموش کردن موبایل 

  خروج از ک ر با کسب اجازه 

  مطالعه موضوع هر جلسه قهل از ورود به ک ر 

 ارائه به موقب تکال ف 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

 پروژکتور اس ید  شته و زچت  وایت برد

  

 -------------- بهرید( لطفًا نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهی و نحوه ارزشیاب

آزماااون پایاااان     ن ره درصد ..…آزمون م ان ترم  

   ن ره درصد 03ترم

شاارکت فعااال در      ن ره درصد 03انجام تکال ف  

 ن ره درصد 03ک ر 

: منظاور از انجاام تکاال ف   بهریاد(  نامًا لطفسایر موارد )

و پاس از تقسا م اجارا ارائه کار ع لی است که به صورت زروهی 

دانشجویان به چند زروه توسط مدرر و ارائه توض حات الزم   هار 

زروه موظف است موضاوعی را تحات صا حدید مادرر انتشاا    باا 

مشارکت زروه و تقس م وظایف م ان اعضای زروه و تادوین عراحای 

 آموزشی در ک ر درر برای سایر دانشجویان ارائه ن اید. 

اسی وزارت بهداشات   درماان و آماوزش مطابق سرفصل درور کارشن

بارای  آموزشی تکل ف دانشجو شامل تدوین و عراحی برنامهپزشکی 

مددجو و ارائه آن به عریقه ایفای نقش یا به صورت پروژه ع لی 

 در ک ر درر است.

 

 نوع آزمون
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جور           ایچندززینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط -صح ح کردنی
 ----------- )لطفا نام بهرید( مواردسایر 

 

 

 

 

 

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 چاپی 

Guilbert, J.J.Educational Handbook of Health Personnel. Last ed, Geneva: WH. 
Harris, S. Human Communications. (Last ed.). Manchester: Black Well . 
Cooper, J.M. Classroom Teaching Skill. (Last ed.). Lexington: D.C. Health and 
Company . 
Freeman, J. Quality Basic Education: The Development of Competence. Last ed, 
Paris: UNESCO. 
Anderson, L.W. Increasing Teacher Effectiveness. Paris: Unesco. 
Smith, C.J. Effective Classroom Management. (Last ed.).London: Routledge. 
Ross, K.N. Planning the Quality of Education: The Collection and use of Data for 
Informed Decision-Making. Last ed.). Paris: Unesco. 
Lefrancois, G.R. Psychology for Teaching. (Last ed.). Belmont: Wadsworth 
Publishing. 

 
 اینترنتي

 
 منابع فارسي:

 چاپی 

o صابریان معصومه. چگونه عرح درر بنویس م؟ 
o  عهدالعل ان معصومه. روشهای تدریس و یادز ری در

آموزش پرستاری. دانشگاه علوم پزشکی بابل. چاپ 

 اول.
o  .مهاجر ایروانی تان ا . اصول آموزش به ب  ار

 تهران : سال ی.
o خسروی  ش. فرایند آموزش به مددجو در زل آقایی  ف .

 1289مراقهت های بال نی و سرپایی. بشری  چاپ اول  
o اصول آموزش به ب  ار: راهن ای ان امهاجر  ت .

آموزش به ب  ار جهت کل ه اعضای ت م بهداشتی 

 1281درمانی. نشر سال ی  چاپ اول 

o  برزوئی عاهره .اصول آموزش به ب  ار .محهوبه صفوی

 .1291امعه نگر   چاپ سوم . نشر ج

 

 
 اینترنتي 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 

11/6/95 

تعاریف آموزش و یادز ری 

  تفاوتهای ب ن دو 

مفهوم   ماه ت یادز ری 

و انواع آن .نظریه های 

 یادز ری 

دکتر ش رین حسن 

 وند

 // هلادامه مهحث ق 17/6/95 1

2 
2/7/95 

 عراحی آموزشی ) اهداف

 (آموزش
// 

1 
11/7/95 

محتواك عراحی آموزشی )

 ( آموزشروش های  و درر
// 

5 
17/7/95 

و  موادعراحی آموزشی ) 

 (آموزشي  رسانه های
// 

6 

11/7/95 
ارزش ابی عراحی آموزشی )

  انواع و علل انجام هر 

 (یک از انواع آن

// 

 //  لی ارائه کار ع 1/8/95 7

 // ارائه کار ع لی  8/8/95 8
 // ارائه کار ع لی  15/8/95 9

 // ارائه کار ع لی  11/8/95 11

 // ارائه کار ع لی  19/8/95 11
 // ارائه کار ع لی  6/9/95 11

 


