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 79-71اول نیمسال تحصیلي:                   روش هاي آموزش به بيمارعنوان درس : 

 کالس تحصیالت تكمیلي               با هماهنگي دانشجويان           مكان:  19-11شنبه چهار زمان کالس نظري:

 راد مصطفيمدرس : 

Email: mostafarad633@yahoo.com 

آموزشي به منظور طراحي برنامه آموزشي، تدريس و هدف کلي درس: تسلط بر دانش و کسب مهارت هاي تدريس و برنامه ريزي 

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

 شرح درس: در اين درس روشهاي آموزش و اصول ياددهي و يادگيري، عوامل موثر بر هر کدام مطرح و مورد بحث قرار مي گيرد.

نشجو دو برنامه آموزشي را به يک گروه دانشجو يا فراگير )يکي در داخل و يکي در خارج از کالس(طبق الگوي تعيين شده تهيه و هر دا

 عالوه بر ارائه کتبي بصورت عملي اجرا و ارزشيابي مي کند. 

   ساعت( 71الف( نظري يک واحد )  ساعت 43رئوس مطالب: 

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

 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 -

    ...مراحل اجراي پانل، سمينا، کنگره و  -

 نياز سنجي آموزشي در نظام سالمت -

 آموزش به کارکنان -

 و بهره برداري از رسانه ها انتخاب -

 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( -

 ها و کاربرد آنها( آن، آزمونارزشيابي آموزشي )مفاهيم، اصول، انواع  -

 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

 شيوه ارزشيابي دانشجو:

 نظري:

 نمره 7      حضور فعال در کالس -

 نمره 71      پاياني امتحانات مرحله و -

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

 نمره 2    بيمار با هماهنگي مدرس درس

 عملي: -

 نمره4  تدوين، اجرا و ارائه کتبي يک برنامه آموزشي به مددجو و خانواده -

 نمره 2  همکالسي هاي خودرائه کتبي يک برنامه آموزشي به تدوين، اجراو ا -

 نمره4 کارشناسي به هماهنگي استاد مربوطه تدوين، اجراو ارائه کتبي يک برنامه آموزشي به دانشجويان -

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

 

 

 اهداف رفتاري اهداف اختصاصي ارائه دهنده تاريخ

يادگيري )تعاريف، تئوري   جلسه اول

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 بيمار را شرح  ASSUREفراگير بتواند مراحل مدل  •

 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.

 دهنده را درک کند.فراگير بتواند نقش پرستار به عنوان آموزش  •

 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 تدريس  جلسه دوم

برنامه ريري آموزشي، 

اهداف، راهبردها و مواد 

 آموزشي

 نام برده و شرح دهند.الگوهاي تدريس موجود را  •

 مفهوم برنامه ريزي آموزشي و انواع آن را شرح دهند •

 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 •

اطفي و عاهداف آموزشي را در سه حيطه يادگيري شناختي،  .7

 حرکتي بيان نمايند.-انيرو

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

 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 آموزشي،  خانم کريمي جلسه هفتم

 سمپوزيومکنفرانس، 

 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 

 

 به بيمارجلسه آموزش 

 عنوان درس دانشجوي ارائه دهنده تاريخ



 خانم صارمي جلسه 

 خسروجردي خانم

 

 شامخيخانم 

 تقي زادهخانم 

 

  کروژدهيخانم  جلسه

  زيرکخانم 

  کريمي خانم 

  گنجيم خان 
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 چک ليست ارزشيابی 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 داشت بين 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 

      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 

 

 عناوين پيشنهادی برای پژوهش در آموزش:

 


