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روشهاي آموزش و اصول ياددهي و يادگيري، عوامل موثر بر هر کدام مطرح و مورد در اين درس مقدمه)شرح درس(: 

هر دانشجو دو برنامه آموزشي را به يک گروه دانشجو يا فراگير )يکي در داخل و يکي در خارج از  بحث قرار مي گيرد.

 کالس(طبق الگوي تعيين شده تهيه و عالوه بر ارائه کتبي بصورت عملي اجرا و ارزشيابي مي کند. 

 

  :برنامه آموزشي،  تسلط بر دانش و کسب مهارت هاي تدريس و برنامه ريزي آموزشي به منظور طراحيهدف کلی

تدريس و ارزشيابي نحوه اجراي آموزش جهت اعتالي آگاهي هاي مددجو، خانواده، دانشجويان وکارکنان در سطوح 

 مختلف
 

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

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا یاز دانشجويان انتظار م          

 )تعاريف، تئوري ها، اصول کلي( اصول، فرايند و عوامل موثر بر يادگيري و ياددهي )آموزش(يادگيري  -

 معرفي الگوهاي تدريس -

 برنامه ريري آموزشي، اهداف، راهبردها و مواد آموزشي -

 انواع يادگيري، مهارت هاي ذهني و راهبردها -

 اصول يادگيري باليني -

 روشهاي يادگيري مداوم و مادام العمر -

    جراي پانل، سمينا، کنگره و ...مراحل ا -

 نياز سنجي آموزشي در نظام سالمت -

تعداد و نوع واحد:    یک و نیم واحد، یک واحد تئوری و نیم واحد عملی  شماره درس:                                    روش های آموزش به بیمارنام درس: 

 دروس پیش نیاز: ندارد 

تحصیلی:  کارشناسی ارشد پرستاری رشته داخلی جراحی              دانشکده: پرستاری                گروه آموزشی:  رشته و مقطع 

 پرستاری                                         نام مدرس: دکتر مصطفی راد

 42/02/79تاریخ پایان ترم:                         42/9/79تاریخ شروع ترم:         79-79ترم تحصیلی: سه      سال تحصیلی: 

جلساه       مح  تشکی  کسس:    پردی  دانشااه بلو  بی                روز و ساع  برگزاری کسس : یک   7تعداد جلساات:    

 42/02/0979بعد از ظهر      تاریخ امتحان:   9-2شنبه 
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 آموزش به کارکنان -

 انتخاب و بهره برداري از رسانه ها -

 استفاده از روش هاي آموزش از راه دور -

 روش هاي نوين تدريس در علوم پزشکي -

 طراحي و برنامه ريزي يک آموزش )آموزش انفرادي و گروهي( -

 هيم، اصول، انواع آن، آزمون ها و کاربرد آنها(ارزشيابي آموزشي )مفا -

 ارزشيابي عملکرد -

 ساعت( 71ب( عملي: نيم واحد )

 طراحي و برنامه ريزي آموزش به مددجو خانواده

 طراحي و برنامه ريزي آموزش به کارکنان

 طراحي و برنامه ريزي آموزش به دانشجويان
 :) استراتژی آموزشی)روشهای تدری 
            بحث در گروههای كوچک    □                یگروه بحث □           كنفرانس □          سخنرانی  □
 Round □           PBL □                         □ Case Report                  Morning      كارگاه آموزشی□

Report □                        □ غيره 
 

 وسای  کمک آموزشی : 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور، ماژیک و وای  برد، نمایش تصاویر
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 از دانشجو انتظار می رود :  

 دارای زير بنای علمی مناسب جهت فراگيری مطالب مورد تدريس باشد

 لعات کتابخانه ای بنمايد.با استفاده از آموزش های داده شده سعی در گسترش معلومات خود از طريق مطا

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

کوئيز بدون اطالع قبلی برگزار ميشود و دانشجويان در هر جلسه بايد آمادگی الزم را داشته   : * امتحان ميان ترم

              باشند.

 (برگزار ميشود تستی و تشريحیبصورت ) ....  امتحان پايان ترم:* تاريخ 

  
  نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی: *

نظري:     

 نمره 1      حضور فعال در کالس -

 نمره 11      امتحانات مرحله و پاياني -

خدمات در نظام سالمت يا مقاله اي مرتبط با ارائه کتبي يک مقاله در مورد تاثير آموزش مداوم در بهبود کيفيت  -

 نمره 2    آموزش به بيمار با هماهنگي مدرس درس
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 عملي: -

 نمره3  تدوين، اجرا و ارائه کتبي يک برنامه آموزشي به مددجو و خانواده -

 نمره 2  تدوين، اجراو ارائه کتبي يک برنامه آموزشي به همکالسي هاي خود -

 نمره3 رنامه آموزشي به دانشجويان کارشناسي به هماهنگي استاد مربوطهتدوين، اجراو ارائه کتبي يک ب -

 نمره 2به دانشجويان کارشناسي به صورت کاراموزي تدوين، اجراو ارائه کتبي يک برنامه آموزشي -

    

 

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

 

 

 
  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

 

 

 اهداف رفتاري اهداف اختصاصي ارائه دهنده تاريخ

يادگيري )تعاريف،   جلسه اول

تئوري ها، اصول کلي( 

اصول، فرايند و عوامل 

موثر بر يادگيري و 

 ياددهي )آموزش(

فراگير بتواند روش درست و نادرست آموزش به بيمار را  •

 مقايسه کند.

فراگير بتواند مزايا و هدف از آموزش به بيمار را توضيح  •

 دهد.

در آموزش به  ASSUREفراگير بتواند مراحل مدل  •

 بيمار را شرح دهد.

فراگير بتواند نظريه هاي يادگيري را با همديگر مورد  •

 مقايسه قرار دهد.

فراگير بتواند اصول مربوط به يادگيري بيماران را فرا  •

 گرفته و در عمل مورد توجه قرار دهد.

زش دهنده را فراگير بتواند نقش پرستار به عنوان آمو •

 درک کند.

موانع تدريس به بيمار را در هنگام آموزش مورد توجه  •

 قرار دهد. 

موانع يادگيري بيمار را در هنگام آموزش فرا گرفته و  •

 مورد نظر داشته باشد.

 

معرفي الگوهاي   جلسه دوم

 تدريس

 نام برده و شرح دهند. الگوهاي تدريس موجود را •

 مفهوم برنامه ريزي آموزشي و انواع آن را شرح دهند •
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برنامه ريري آموزشي، 

اهداف، راهبردها و 

 مواد آموزشي

 هفت گام تابا را در برنامه ريزي درسي به کار برند. •

 هدف را تعريف و انواع آن را با ذکر مثال بيان کنند. •

 کارکردهاي اهداف آموزشي را شرح دهند •

اهداف آموزشي را در سه حيطه يادگيري شناختي،  .1

 حرکتي بيان نمايند.-وانيعاطفي و ر

درهر يک از حيطه هاي فوق براي يکي از دروس  .2

 پرستاري اهداف کلي و اختصاصي آموزشي بنويسد.

 

 جلسه سوم

 

ارزشيابي آموزشي  

)مفاهيم، اصول، انواع 

آن، آزمون ها و کاربرد 

 آنها(

 ارزشيابي عملکرد

 

 

 

 عنوان درس دانشجوي ارائه دهنده تاريخ

 خانم صارمي جلسه چهارم

 خانم خسروجردي

 عملي -ايفاي نقش

 شبيه سازي

 خانم شامخي جلسه پنجم

 خانم تقي زاده

 سخنراني 

 عملي -بحث گروهي

 استفاده از رسانه هاي کمک آموزشي خانم کروژدهي جلسه ششم

 TMTD خانم زيرک

سمينار، ميزگرد، همايش، کارگاه  خانم کريمي جلسه هفتم

 سمپوزيومآموزشي، کنفرانس، 

 پاورپوينت استاندارد 

 PBL م گنجيخان جلسه هشتم

 

 ارائه در کالس هاي کارشناسي

 عنوان درس دانشجوي ارائه دهنده تاريخ

 خانم صارمي جلسه 

 خانم خسروجردي

 

 خانم شامخي

 خانم تقي زاده

 

  خانم کروژدهي جلسه

  خانم زيرک

  خانم کريمي 

  م گنجيخان 
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 به بيمارجلسه آموزش 

 عنوان درس دانشجوي ارائه دهنده تاريخ

 خانم صارمي جلسه 

 خانم خسروجردي

 

 خانم شامخي

 خانم تقي زاده

 

  خانم کروژدهي جلسه

  خانم زيرک

  خانم کريمي 

  م گنجيخان 
 

- Iwasiw, Carroll L., Dolly Goldenberg, and Mary-Anne Andrusyszyn. Curriculum 

development in nursing education. Jones & Bartlett Publishers, 2014. 

- Billings, Diane M., and Judith A. Halstead. Teaching in nursing: A guide for faculty. 

Elsevier Health Sciences, 2013 

- Bastable, Susan B. Nurse as educator. Jones & Bartlett Publishers, 2008. 

 

 1332. حکيم هيدجياسدي نوقابي اع، زندي م، نظري ع ا. فرايند يادگيري و اصول آموزش به بيمار. نشر 

 1331س(. انتشارات سمت. مهارتهاي آموزشي و پرورشي: )روشها و فنون تدريشعباني ح. 

 1333شعباني ح. مهارت هاي آموزشي و پرورشي )روش ها و فنون تدريس( جلد اول. 

 1331ه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي. سيف ع ا. انداز

  

  

 

 

 چک لیست ارزشیابی مهارت سخنرانی
 بد ضعيف  متوسط خوب عالي رفتارها

      معلم در ابتدا اهداف را تشريح کرد

      حرکت و ژست هاي انحرافي وجود داشت

      به حاضرين توجه داشت و به همه نگاه مي کرد

      مناسب وجود داشتبين صحبت ها فاصله 

      محتوي سخنراني نظم داشت

      سخنراني توجه را جلب کرده بود

      مستمعين را با طرح سئوال تشويق مي نمود

      براي جلب توجه مستمعين سئواالتي را مطرح مي نمود

      صحبت واضح و روان بود

      اصطالحات را بجا به کار مي برد

      آموزشي به طور موثر استفاده مي نموداز وسايل 

      در پايان سخنراني از مطالب خود جمع بندي نمود

      در سخنراني از مثال هاي مناسب استفاده نمود

      تغيير تون صدا و نحوه سخن گفتن وجود داشت

      در سخنراني از خاطره و داستان استفاده نمود

      ارائه شده تاکيد کردبر نکات کليدي در مطالب 
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      چرا و چگونه استفاده نمود ،از کلمات چه

      به حد کافي مطالب را بسط داد

سرعت بيان مطالب به گونه اي بود که يادگيران بتوانند سخنان را دنبال نموده و يادداشت 

 بردارند

     

      پاسخ داددر پايان سخنراني به سئواالت يادگيران بطور قانع کننده اي 

 

 عناوین پیشنهادی برای پژوهش در آموزش:

 

 
 


