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    جراحی -گروه آموزشی:  داخلی                                                   پرستاری بروجرد    دانشکده: 

 98 -99ال اول نیمس   نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:                       پرستاریپیوسته کارشناسی   مقطع و رشته ی تحصیلی:

   عملی 5/0نظری  5/0 نوع واحد:                        1تعداد واحد:                    ه بیمارفرایند آموزش بنام واحد درسی:   

  12-10اعت:   س           شنبه زمان برگزاری :                                                       ----پیش نیاز :   

         :  کبری  رشیدیمسئول درس      نفر  38تعداد دانشجویان:                                           106کالسمکان برگزاری: 

  کبری رشیدی، دکتر فاطمه گودرزیاساتید)به ترتیب حروف الفبا(:

 .                                                                                                                                               14-12ساعات مشاوره با دانشجو:.

 شرح درس دوره: )لطفا شرح دهید(
ان یماری و درمی از بیری از بیماریها ، تسریع بهبودی و پیشگیری از عوارض ناشگیکی از نقش های پر ثمر و نتیجه بخش پرستاری در پیش

 ز امکانات وامناسب  ادهروانی و اجتماعی مددجو و با استف ،و توانایی های جسمی شناخت نیازها،آموزش به مددجو است که این رسالت با 

 وه طور صحیح بتوانند موزش اطالع کافی داشته باشند تا بپرستاران از اصول و فنون آموزشی میسر خواهد بود. لذا ضروری است تجهیزات آ

 مطلوب این مسئولیت خود را به انجام رسانند.

 

 شرح دهید(هدف کلی: )لطفا 
 شهای آموز س برنامهاهداف کلی و جزئی بر اسا ،های فراگیری، تدوین و تنظیم فلسفهآشنایی دانشجو با نظریه ها، مراحل و انواع روش 

 سمعی سایل و موادجو با وآموزشی و ارزشیابی فعالیت های اموزش پرستاری، آشنایی دانش امورهای نوین و روش تعلیم و تعلم در ،کاربرد روش

 و بصری، قواعد و محدویت ها و کاربرد آموزشی هریک از آن ها

 اهداف بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید(
شان می ه را ن)منظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنام

 د(اری اننی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتدهد. اهداف بینابی

 پایان دوره بتواند:از رود دانشجو پس انتظار می
 .دهد توضیحآموزش را تعریف و اجزاء آن را  .1

 یادگیری را تعریف نماید. .2

 را بیان نماید. یادگیری و آموزش بین تفاوت .3

 یادگیری را تشریح نماید.و  ش موزآفرایند  .4

 را تشریح نماید. (بازشناسی یادآوری، نگهداری، فراگرفتن،) یادگیری ماهیت .5

 را تشریح نماید. (صحت دقت، وقت، مقدار،)یادگیری های مالک .6

 .دایسه کنهم مقذکر مثال با و با  را تشریح نماید ...(وار، طوطی دار، معنی پاسخی، محرک، عالمتی،)یادگیری انواع .7

 .تشریح نماید را نظریه های یادگیری .8

 را تشریح نماید. (،..آمادگی،اثر)یادگیری قوانین .9

 تشریح نماید.با ذکر مثال را  (،...پیچیدگی کنندگی، کسل)یادگیری موانع .10

 تشریح نماید. ()بیمار یادگیرنده نیازهای به توجهبا را  یادگیریمربوط به  اصول .11
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 ریف نماید.آموزش به مددجو را در یک جمله تع .12

 را تشریح نماید. آموزش بهداشتهدف از  .13

 را تشریح نماید. موزش و یادگیریآنقش پرستار در   .14

 .نام ببردبیمار را  به آموزش فرایند گامهای .15

بخش های  نتخابی دریا ا برای یک بیمار فرضیاین مرحله را را تشریح نماید و  گردآوری داده های بررسی وشناخت مددجوچگونگی  .16

 نماید.ثبت اجرا و نتایج آن را  تانبیمارس

 ماید.نیز مشخص ن فرضی/را تشریح نماید و برای بیمار انتخابی مددجویان آموزشی نیازهای تعیینچگونگی تشخیص و  .17

 نیز مشخص نماید. فرضی/و برای بیمار انتخابی دهدرا تشخیص  انتوانایی های بیمارچگونگی استخراج  .18

 .نیز تدوین نماید فرضی/تشریح نموده و برای بیمار انتخابیرفتاری( را  انواع اهداف آموزشی)کلی، جزئی و .19

 ید.ین نماتدو فرضی/انواع اهداف آموزش)رفتاری، غیررفتاری( را تشریح نموده و برای نیازهای آموزشی بیمار انتخابی .20

 ید.شخص نمامنیز  فرضی/ابیرا تشریح نماید و برای اهداف آموزشی مربوط به بیمار انتخ موزشیآسطوح یادگیری در اهداف  .21

 نیز مشخص نماید. فرضی/رسی محیط یادگیری را تشریح نماید و برای بیمار انتخابیچگونگی بر .22

 نیز مشخص نماید. فرضی/سی منابع یادگیری را تشریح نماید و برای بیمار انتخابیچگونگی برر .23

را تشریح  اسخپحل مساله، پرسش و ، نمایش موردی، معرفی نقش، ایفای سازی، شبیه گروهی، بحث ،سخنرانی) آموزشی های روش .24

 خود روش مناسب را مشخص نماید. فرضی/نماید و برای بیمار انتخابی

 .یدتدریس نما ی آن راو با یک شیوه و فن آموزش تهیه نماید فرضی/متناسب با نیازهای آموزشی بیمار انتخابی ییک محتوای آموزش .25

 ارتباط و فرایند ارتباط را شرح دهد. .26

 تاثیر ارتباط بر فراین آموزش و یادگیری را تشریح نماید. .27

 را تشریح نماید. آموزش درامر وسایل نقش .28

 مشخص نماید. فرضی/ار انتخابیمیبرای برا تشریح نماید و نوع مناسب  را آموزشی های رسانه و مواد .29

 آموزش را در یک جمله تعریف نماید.فرایند  ارزشیابیهدف از  .30

 توضیح دهد. را انواع ارزشیابی .31

 .نمایدو مقایسه  را تشریح  ارزشیابیروشهای انواع   .32

 را مشخص نماید. مناسب روش ارزشیابی نیز فرضی/موزش به بیمار انتخابیبرای فرایند آ  .33

 بیمار را با هم مقایسه نماید. به آموزش فرایند و پرستاری فرایند .34

 شیوه های تدریس:

 برنامه ریزی شده                                        پرسش و پاسخ     سخنرانی                     سخنرانی

 ( TBL(                               یادگیری مبتنی بر تیم)PBLبحث گروهی                 یادگیری مبتنی بر حل مسئله)

 :سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 وظایف و تکالیف دانشجو:)لطفا شرح دهید(

 درس تا پایان ترم کالس در منظم و مرتب ضورح .1

 درس مباحث در فعال شرکت برای قبلی امادگی و مطالعه .2

 درسعدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس  .3
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 درس شرعی و عرفی در طول کالساخالقی رعایت تمام شئونات  .4

   تکالیف عملی گروهی و ارائه انجام در الزامی شرکت .5

 عملی در موعد مقرر) در صورت عدم ارائه نمره نهایی اعالم نخواهد شد(ارائه به موقع تکالیف  .6

 وسایل کمک آموزشی: 

               پروژکتور اسالید                تخته و گچ                  وایت برد 

 …………: سایر موارد

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل (

 درصد نمره 50 نمره آزمون پایان ترمدرصد                                              آزمون میان ترم........      

 درصد نمره 5شرکت فعال در کالس                                                درصد نمره   40 عملی انجام تکالیف      

 ...............................سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

 نوع آزمون

 غلط –صحیح                جورکردنی                    چند گزینه ای                 پاسخ کوتاه                  تشریحی 

 ............سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : )لطفا نام ببرید (:

 1393 رفیع، یشهاند انتشارات ،(دانشگاه اساتید) مترجمین گروه ترجمه. تاریپرس فنون و اصول. پاریشیا پوتر، .1

 صفوی، محبوبه. اصول آموزش به بیمار. تهران: سالمی. چاپ دوم .2

 1389، تهران: نشر سالمی. چاپ سومبیمار به آموزش اصولمهاجر ایروانی، تانیا.  .3

شر . تهران: ناربیم به آموزش اصول و یادگیری دفرایناسدی نوقابی، احمدعلی. زندی، میترا. نظری، علی اکبر.  .4

 حکیم هیدجی. چاپ اول

 صابرین ،معصومه. اصول برنامه ریزی برای آموزش به بیمار. تهران: نشر بشری. چاپ اول .5

  یادگیری های مهارتموسوی، سید عباس.  .6

  خانواده و بیمار به آموزشغفاری، فاطمه. فتوکیان، زهرا.  .7

 
 ه ی درسجدول هفتگی کلیات ارائ

 استاد مربوطه عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 

 

 ارائه طرح درس- 23/6/98

 اصول موانع و ،وانین یادگیریق، انواع یادگیری، فرایند آموزش و یادگیری مفهوم-

 یادگیری

 کبری رشیدی

 نظریه های یادگیری- 30/6/98 2

 نقش ارتباط در فرایند اموزش-

 کبری رشیدی
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 رسی ومرحله اول بر برنامه ریزی منظم آموزشی گامهای فرایند طراحی وآشنایی با -

 شناخت مددجویان

3 

 

 طراحی و برنامه ریزی منظم آموزشیگامهای فرایند آشنایی با  6/7/98

و  افاهد و تنظیم محتواسازماندهی و برنامه ریزی طرح آموزشی) دوم مرحله -

 سطوح یادگیری

 دکتر فاطمه گودرزی

 وسایل، مواد و رسانه ها درامر آموزشنقش جرا )اسوم مرحله  - 13/7/98 4

 موزش به بیمارآفرایند  و اصالح ارزشیابیچهارم مرحله  -

 دکتر فاطمه گودرزی

 با نظارت و مدیریت کبری رشیدی )روش سخنرانی( گروه اول عملیارائه تکالیف  20/7/98 5

  تعطیل رسمی 27/7/98 

 کبری رشیدیبا نظارت و مدیریت  روش پرسش و پاسخ(فی مورد، معر)دومارائه تکالیف عملی گروه  4/8/98 6

 کبری رشیدیبا نظارت و مدیریت  (و نمایشی )ایفای نقشسومارائه تکالیف عملی گروه  11/8/98 7

با نظارت و مدیریت دکتر فاطمه  ) روش حل مساله(چهاومارائه تکالیف عملی گروه  18/8/98 8

 گودرزی

با نظارت و مدیریت دکتر فاطمه  )روش بحث گروهی( پنجمعملی گروه  ارائه تکالیف 25/8/98 9

 گودرزی

با نظارت و مدیریت دکتر فاطمه  () شبیه سازیششمارائه تکالیف عملی گروه  2/9/98 10

 گودرزی

  امتحان پایان ترم  11

 


