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 :)دانشجو با مفاهيم ياددهي و يادگيري و روش هاي نوين فراگيري آشنا شود. عالوه بر  مقدمه)شرح درس

اين بتواند اصول روش هاي نوين تدريس را در عمل و در بالين بيمار به کار برد. اين تکنيک نياز مند 

اين مهم  گذراندن واحدهيايي مي باشد که دانشجويان را با تئوري ها و رويکردهاي نوين آموزش آشنا کند و

 با درس آموزش به بيمار در مقطع کارشناسي به عمل تبديل مي شود. 

 :آشنايي دانشجو با اصول وفرايند يادگيري, طراحي برنامه آموزشي و روش آموزش به :  هدف کلی

  بيمار

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند: دوره يانود پس از پار یاز دانشجويان انتظار م          

 د.ينما انياصول و مفاهيم كليدي در آموزش را ب  -ت 

 .دادگيري و نظريه هاي آن را شرح دهي   -2

 د.( شرح ده يو روان حركت ي,عاطف يحيطه هاي ياد گيري ) شناخت -3

 .دينما انيطراح آموزشي را ب نيمراحل تدو  -4 

 .د( شرح ده يو رفتار ي,  اختصاص ياهداف آموزشي ) كل -5

 .دينما انيرا متناسب با اهداف ب سيتدر يروش تدريس و گروه ها، محتواي درس -6

 د.و مهارت هاي ضمن تدريس را شرح دهارتباطات  -7

 .ديمان انيرا ب رانيفراگ يريادگي زانيارزشيابي م يروش ها -8

 . دها ي آموزشي در تدريس را شرح ده نقش رسانه -9

 آموزشی)روشهای تدریس(:استراتژی  .1
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      كارگاه آموزشی□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 ويدئو پروژكتور، ماژيک و وايت برد: وسایل کمک آموزشی 

                            1200041 نام درس:  فرایند آموزش به بیمار       تعداد و نوع واحد:  نیم واحد تئوری و نیم واحد عملی                شماره درس:

 دروس پیش نیاز: ندارد                                                                       

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری               دانشککده:   پرسکتاری و مامکایی                               هکروه آموزشکی:      

 نام مدرس: دکتر مصطفی راد                           پرستاری

                 1332بهمک    43تکاری  شکروع تکرم:                      1332-1331سال تحصکیلی:                                        3ترم تحصیلی:  

                                         تاری  پایان ترم:                                                    

روز و سکاع  برهکزاری                    Bمحل تشکیل کالس:  ساختمان آموزشکی پکردیس                             14تعداد جلسات:   

 10/2/1331تاری  امتحان:    11-12کالس:  :    دو شنبه ها 
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 % 5    حضور مداوم و بدون غيبت                                             وظایف و تکالیف دانشجو:

 مجموع  =  نمره نهايي           % 55  کوئيز   حضور فعال و شرکت در بحث ها و پاسخ به سئواالت    

 % 07امتحان پايان ترم                                                               

 ساير تذکرهاي مهم براي دانشجويان: *

 از دانشجو انتظار مي رود :       

 داراي زير بناي علمي مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس باشد

 آموزش هاي داده شده سعي در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات کتابخانه اي بنمايد. با استفاده از

 بطور منظم و مداوم و بدون غيبت در کالس هاي درس حضور يافته و در مباحث علمي شرکت مؤثر داشته باشد.

 

 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
 □ پايانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 
  %5حضور فعال در كالس و عدم غیبت   -1

 نمره     %5شركت در بحث هاي گروهي و پاسخ به سواالت  در كالس درس    -2

 درصد  5برگزاري كوئیز  -3

 درصد نمره ) براي بخش تئوري( 45آزمون پايان ترم      -3

 نمره ) نوع سواالت : چهار گزينه اي، پاسخ كوتاه و تشريحي( %44ويان در كالس يا عرصه انجام عملي آموزش به مددجو در حضور دانشج -4

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 .کوئیز ها بدون اطالع قبلی برگزار می شود-1 

 .باشند دانشجویان از جلسه سوم موظف به انتخاب موضوع آموزش به مددجو و و مشخص نمودن ویژگی های فراگیر خود می -2

  .دانشجویان در جلسه  چهارم موظف به ارایه هدف کلی و اهداف جزیی موضوع آموزشی خود بصورت مکتوب می باشند -3

 .دانشجویان در جلسه پنجم موظف به ارایه اهداف رفتاری موضوع آموزشی خود بصورت مکتوب می باشند -4

 .ی خود بصورت مکتوب می باشند دانشجویان در جلسه ششم موظف به ارایه کل موضوع آموزش -5

 .در جلسه هفتم اهداف ارایه شده  برای هر دانشجو  بصورت مجزا  مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت -6

  . ارایه کارعملی دانشجو با توجه به امکانات موجود و ترتیب مورد توافق دانشجویان شروع می شود تمدر جلسه هش -7
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  جور كردنی □            صحيح و غلط □         چند گزينه ای    □        تشريحی   □        شفاهی  □    :نوع امتحان میان ترم

   جور كردنی □           صحيح و غلط  □        چند گزينه ای     □       تشريحی    □     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم
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 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

R آمادگی قبل  مدرس عناوين ساعت تاريخ

 ازكالس

اصول و مفاهيم كليدي در آموزش و آشنایی با    1

 یادگيري و نظریه هاي آن

 - راد

حيطه هاي یاد گيري) شناختی ,عاطفی و روان    2

 حركتی (
 مراحل طراحی آموزشی

 مرور درس قبلی راد

 مرور درس قبلی راد اهداف آموزشی) كلی,  اختصاصی و رفتاري (   3

محتواي درس, روش هاي تدریس و گروه هاي    4

 تدریس 

 مرور درس قبلی راد

ارتباطات و انواع آن مهارت هاي تدریس    5

روش هاي ارزشيابی ميزان یادگيري فراگيران 

 ها ي آموزشی در تدریس نقش رسانه

 مرور درس قبلی راد

جلسه پرسش و پاسخ در خصوص ارائه كار  -   6

 عملی و برطرف كردن مشکالت دانشجویان

 مرور درس قبلی 

ارزشيابی كار علمی در ارتباط با تدوین برنامه    7

 آموزشی براي هر دانشجو

 مرور درس قبلی راد

 مرور درس قبلی  ارائه كار عملی    8


