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  پرستاری گروه آموزشی:                                             پرستاری بروجرد  دانشکده:

 1398-1399   دوم:  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                  کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 فرآیند آموزش به بیمار    : نام واحد درسی
 واحد عملی( 5/0 –واحد نظری  5/0) واحد 1 تعداد واحد: 
      10-12 ساعت ها،  نبهش زمان برگزاری كالس:                                       -------- :نیاز پیش 

  ذوالنوری خانم )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید     سحر ذوالنوری مسئول درس:

 نفر 38دانشجویان:  تعداد                  اری: مکان برگز          10-12چهار شنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

 

 دوره: درس شرح

ز عوارض اگیری یکی از نقش های پر ثمر و نتیجه بخش پرستاری در پیشگیری از بیماری ها، تسریع بهبودی و پیش

 انی و، روجسمی ناشی از بیماری و درمان، آموزش به مددجو است كه این رسالت با شناخت نیازهای و توانایی ها

از  پرستاران ی استاجتماعی مددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجهیزات آموزشی میسر خواهد بود. لذا ضرور

 به انجام ود رااصول و فنون آموزش اطالع كافی داشته باشند تا بتوانند به طور صحیح و مطلوب این مسئولیت خ

 رسانند.

 :درس هدف کلی

اس زئی بر اسجلی و كمراحل و انواع روش های فراگیری، تدوین و تنظیم فلسفه، اهداف  آشنایی دانشجو با نظریه ها،

ای آموزش لیت هفعابرنامه های آموزش، كاربرد روش های نوین و روش تعلیم و تعلم در امور آموزشی و ارزشیابی 

  اک از آن هیهر  د آموزشیپرستاری، آشنایی دانشجو با وسایل و مواد سمعی و بصری، قواعد و محدودیت ها و كاربر

 :بینابینیاهداف 

 :رود می انتظار فراگیر از درس پایان در

 آموزش را تعریف و اجزاء آن را توضیح دهد. .1

 یادگیری را تعریف نماید. .2

 تفاوت بین آموزش و یادگیری را بیان نماید. .3

 را تشریح نماید.فرایند آموزش و یادگیری  .4

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

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

ایسه با هم مق كر مثالبا ذ)عالمتی، محرک، پاسخی، معنی دار، طوطی وار، ....( را تشریح نماید و  انواع یادگیری .7

 كند.

 نظریه های یادگیری را تشریح نماید. .8

 .، اثر و ....( را تشریح نمایدقوانین یادگیری )آمادگی .9

 موانع یادگیری )كسل كنندگی، پیچیدگی و ....( را با ذكر مثال تشریح نماید. .10

 اصول مربوط به یادگیری را با توجه به نیازهای یادگیرنده )بیمار( تشریح نماید. .11

 آموزش به مددجو را در یک جمله تعریف نماید. 12

 هدف از آموزش بهداشت را تشریح نماید.. 13



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 زش و یادگیری را تشریح نماید.نقش پرستار در آمو .14

 ر را نام ببرد.آموزش به بیماگام های فرایند  .15

ضی یا بیمار فر یکمددجو را تشریح نماید و این مرحله را برای چگونگی گردآوری داده های بررسی و شناخت  . 16

 انتخابی در بخش های بیمارستان اجرا و نتایج آن را ثبت نماید.

نیز فرضی  / نماید و برای بیمار انتخابیان را تشریح چگونگی تشخیص و تعیین نیازهای آموزشی مددجوی .17

 مشخص نماید.

 ماید.شخص نچگونگی استخراج توانایی های بیماران را تشخیص دهد و برای بیمار انتخابی / فرضی نیز م .18

 د.ن نمایدویتی نیز را تشریح نموده و برای بیمار انتخابی / فرض (كلی، جزئی و رفتاریانواع اهداف آموزشی ). 19

ی / فرضی نتخاباموزشی بیمار را تشریح نموده و برای نیازهای آ (رفتاری، غیر رفتاریآموزش )انواع اهداف  .20

 تدوین نماید.

یز / فرضی ن تخابیسطوح یادگیری در اهداف آموزشی را تشریح نماید و برای اهداف آموزشی مربوط به بیمار ان .21

 مشخص نماید.

 ید.را تشریح نماید و برای بیمار انتخابی / فرضی نیز مشخص نمایادگیری چگونگی بررسی محیط  .22

 ماید.فرضی نیز مشخص نبیمار انتخابی / را تشریح نماید و برای چگونگی بررسی منابع یادگیری   .23

ساله، مبحث گروهی، شبیه سازی، ایفای نقش، معرفی موردی، نمایش، حل سخنرانی، روش های آموزشی ). 24

 را تشریح نماید و برای بیمار انتخابی / فرضی خود روش مناسب را مشخص نماید. (پرسش و پاسخ

 شیوه و فن فرضی تهیه نماید و با یکنتخابی / آموزشی بیمار ابا نیازهای آموزشی متناسب محتوای . یک 25

 را تدریس نماید.آموزشی آن 

 . ارتباط و فرایند ارتباط را شرح دهد.26

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

 نقش وسایل در امر آموزش را تشریح نماید.. 28

 ید.شخص نمامانتخابی /  فرضی بیمار . مواد و رسانه های آموزشی را تشریح نماید و نوع مناسب را برای 29

 . هدف از ارزشیابی فرایند آموزش را در یک جمله تعریف نماید.30

 انواع ارزشیابی را توضیح دهد.. 31

 . انواع روش های ارزشیابی را تشریح و مقایسه نماید.32

 د آموزش به بیمار انتخابی / فرضی نیز روش ارزشیابی مناسب را مشخص نماید.. برای فراین33

 مار را با هم مقایسه نماید.. فرایند پرستاری و فرایند آموزش به بی34

 

 های تدریس:شیوه

 سخنرانی       

 پرسش و پاسخ 

  سخنرانی برنامه ریزی شده      

 بحث گروهی             

 مسئله حل بر مبتنی یادگیری  PBL    

 ( یادگیری مبتنی بر تیمTBL) 
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  وظایف و تکالیف دانشجو:

  مرتب و منظم در كالس درس تا پایان ترمحضور 

  و آمادگی قبلی برای شركت فعال در مباحث درسمطالعه 

  استفاده از گوشی تلفن همراه در كالس درسعدم 

  م و ارائه تکالیف عملی گروهیالزامی در انجاشركت 

  (دره نهایی اعالم نخواهد شدر صورت ارائه نمبه موقع تکالیف عملی در موعد مقرر )ارائه 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

 وایت برد   

 دپروژكتور اسالی 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 50 آزمون پایان ترم   

  نمره درصد 40  عملی تکالیف  انجام     

  درصد 10فعال در كالس درس شركت 

 

 

 ع آزموننو

 تشریحی                               

 پاسخ كوتاه                                                 

 ایچندگزینه               

 

 ت مطالعه:پیشنهادی جهمنابع 

شه رفیع، ت اندی، انتشارا(اساتید دانشگاهترجمه گروه مترجمین ). و فنون پرستاریپاریشیا. اصول  پوتر، .1

1393 

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

 1389سوم چاپ : نشر سالمی. آموزش به بیمار، تهرانایروانی، تانیا. اصول مهاجر  .3

 هران:ه بیمار. تبیادگیری و اصول آموزش علی اكبر. فرایند  نظری، میترا. زندی،. احمدعلینوقابی، اسدی  .4

 اولنشر حکیم هیدجی. چاپ 

 اولنشر بشری. چاپ  برنامه ربزی برای آموزش به بیمار. تهران:معصومه. اصول  ،صابرین .5

 های یادگیریسید عباس. مهارت  موسوی، .6

 به بیمار و خانوادهزهرا. آموزش  ،. فتوكیانفاطمه غفاری، .7
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 

 

 طرح درسارائه  12/11/98

آموزش و یادگیری، تفاوت بین آموزش و مفاهیم 

ع یادگیری، ماهیت یادگیری، مالک های یادگیری، انوا

یادگیری، قوانین یادگیری، موانع یادگیری، اصول 

 یادگیری

 خانم ذوالنوری

، شرایط آموزش، منابع، (كلی، رفتاریاهداف ) آموزش، 19/11/98 2

تعیین نیازهای آموزشی مددجویان، بررسی و شناخت 

مددجویان از نظر جسمی، روانی و اجتماعی، تشخیص 

روش ، نقش ارتباط در آموزشنیازهای آموزشی مددجویان، 

 های آموزش

 خانم ذوالنوری

3 

 

، زاعیدرک بهتر مفاهیم انت)مواد و وسایل در امر آموزشنقش  26/11/98
 (یادگیری راحت تر، صرفه جویی در وقت

 وورهد ایو، اسالید، فیلم آموزشی، وید) و رسانه های آموزشیمواد 
 (پمفلت و ..... ، کتاب

 خانم ذوالنوری

 خانم ذوالنوری (شیابیارز تعریف، انواع و علت انجام هر یک از انواع)ارزشیابی  3/12/98 4

5 

 

خانم نظارت و مدیریت با  (سخنرانی روش)اول تکالیف عملی گروه ارائه  12/98 /10

 ذوالنوری

6 

 

خانم نظارت و مدیریت با  (روش پرسش و پاسخ)دوم  تکالیف عملی گروه ارائه  17/12/98

 ذوالنوری

7 

 

خانم نظارت و مدیریت با  (ینمایش و  ایفای نقش روش)سوم تکالیف عملی گروه ارائه  16/1/99

 ذوالنوری

8 

 

خانم نظارت و مدیریت با  (حل مساله روش) چهارمتکالیف عملی گروه ارائه  23/1/99

 ذوالنوری

خانم نظارت و مدیریت با  (روش بحث گروهیتکالیف عملی گروه پنجم )ارائه  30/1/99 9

 ذوالنوری

خانم نظارت و مدیریت با  (شبیه سازیتکالیف عملی گروه ششم )ارائه  6/2/99 10       

 ذوالنوری

       11 

 

خانم نظارت و مدیریت با  (معرفی مورد،)م تکالیف عملی گروه هفتارائه  13/2/99

 ذوالنوری

  پایان ترممتحان ا 20/2/99 12

 

 

 


