
 1 

 نام خداهب

 روش تدريس و برنامه ريزی آموزشی  موضوع تدريس:

 ندارد  پيش نياز:           واحد عملی( 5/0 -واحد نظری 1واحد ) 5/1: تعداد واحد

 1371-79زمان: نيمسال اول                3ارشد پرستاری سالمندی ترم  کارشناسیگروه هدف: دانشجويان 

  assara911@mums.ac.ir مدرس: دکتر عصاررودی                             امايیپرستاری و ممحل اجرا: دانشكده 

 هدف كلی

 ريزی آموزشی تدريس و برنامهی زمينههای الزم در کسب دانش و مهارت

 های آموزشیکسب دانش و مهارت الزم در ارزشيابی

 هت اعتالی آگاهی مددجو، خانواده و دانشجويان و کارکنان در سطوح مختلفاجرای آموزش صحيح ج

 اختصاصیاهداف 

 دانشجويان پس از طی دوره بتوانند:

 يادگيری را تعريف نموده و تئوری های مرتبط با آن را شرح دهند. .1

 شرح دهند.چگونگی آموزش اين راهبردها را يادگيری و راهبردهای  .2

 داده و چگونگی برخورد مدرس با يادگيرندگان دارای سبک های مختلف را بيان کنند.سبک های يادگيری را شرح  .3

 توصيف نمايند.با جزئيات هر مرحله را  در علوم پزشكی برنامه ريزی آموزشی مراحل .4

 حرکتی، بنويسند.-آموزشی مناسب برای حيطه های شناختی، عاطفی و روانی اهداف .5

 ين در آموزش بالينی را شرح دهند.اصول يادگيری بالينی و رويكردهای نو .1

 مراحل اجرای سمينار، پانل و کنگره را شرح دهند. .9

 روش های آموزش از راه دور و استفاده از رسانه آموزشی را توصيف کنند. .8

 ، آزمون و انواع آزمون های پيشرفت تحصيلی را شرح دهند.  یرياندازه گآموزشی،  یابيارزش ميمفاه .7

 

 ائه درسفهرست محتوا و ترتيب ار

 مجريان عناوين هفته
 دکتر عصاررودی ریيآموزش، تدريس و يادگ ميتعريف مفاهمرور طرح دوره،  1

 و دانشجويان عصاررودیدکتر  ریييادگ ینظريه ها 2

 و دانشجويان عصاررودیدکتر  سبک ها و راهبردهای يادگيری 3

 دانشجويانو  عصاررودیدکتر  مراحل برنامه ريزی آموزشی در علوم پزشكی 4

 و دانشجويان عصاررودیدکتر  حرکتی-آموزشی در حيطه های شناختی، عاطفی و روانی اهداف 5

 و دانشجويان عصاررودیدکتر  ینيدر آموزش بال نينو یكردهايو رو ینيبال یريادگياصول  6
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 و دانشجويان عصاررودیدکتر  هاو انواع آزمون  یرياندازه گآموزشی،  یابيارزش ميمفاه 7

 و دانشجويان عصاررودیدکتر  آموزش از راه دور -سمينار، پانل و کنگره 8

 روش تدريس

 و گروه های کوچکبحث گروهی  ،سخنرانی، پرسش و پاسخ

 وظايف و تكاليف دانشجو

 مطالعه و کسب آمادگی راجع به مطالب هر جلسه

 گروهی و بحث و شرکت فعال در گروه های کوچک حضور منظم و بموقع در کالس درس

 های الزم با مدرس درستدريس يک جلسه درس تئوری )تهيه طرح درس( پس از انجام هماهنگی

 های الزم با مربی بخش مربوطهروز )تهيه طرح درس بالينی( پس از انجام هماهنگی 5-3تدريس بالينی به مدت 

 با نظر مدرس درس کارکنان يا ی کارگاه آموزشی برای دانشجويانارائه

 شيابی دانشجوروش ارز

 نمره 2 و گروه های کوچک: بحث گروهی ،کالسمشارکت فعال در 

 نمره 2تدريس يک جلسه درس تئوری و طرح درس آن: 

 نمره 4تدريس بالينی و طرح درس آن: 

 نمره 2ی کارگاه آموزشی: ارائه

 نمره  10 :)تشريحی، کوتاه پاسخ و چهارگزينه ای( پايان دوره آزمون کتبی
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