
                                                                      

 
 

 ابادگن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                                                             

(Course Plan) 

  3دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم  گروه فراگير :     فرآیند یادگیری و روش آموزش به مددجو عنوان درس :

 حمد رضا منصوریانمدکتر  نام استاد :                                                      1400 - 1401 اول  نيمسال:

  اصول و فنون پرستاری پيشنياز :        (                                        ملیع -واحد ) نظری 1  تعداد واحد :

 

  هدف كلي درس: 

ش و ارزشییابی  آموز، برنامه ریزیهای نوین یادگیری و کاربرد روش-یاددهیهای ها، مراحل و انواع روشآشنایی با نظریه

 یهای آموزشفعالیت

 اهداف ویژه:

  رود كه در پایان این درس بتوانند:م انتظار مياز دانشجویان محتر 

 د.نرا با فرآیند پرستاری مقایسه کن اجزاء اصلی فرآیند آموزش را بیان کرده آن ،مفاهیم آموزش و یادگیری را تعریف نموده -1

 .دنو کاربردهای آموزشی آنهاتوضیح ده های یادگیری را با توجه به مکاتب مربوطهنظریهاصول و  -2

 .دناهداف مناسبی در سطوح مختلف حیطه شناختی تدوین کن ،توضیح دادهآنها را های سه گانه یادگیری و سطوح مختلف طهحی -3

 د.  نیان را از نظر جسمی، روانی، اجتماعی توضیح دهنیازهای مددجواهمیت تشکیل پرونده آموزشی برای مددجو را بیان کرده،  -4

 د.ندجو روشی کاربردی پیشنهاد دهمد بابیمار را در آموزش توضیح داده، برای بهبود ارتباط  مفاهیم مربوط به ارتباط پرستار و -5

 د.نتنظیم نمای مناسب ایم طراحی پیشگام تدریس را تشریح و نمونهروش تنظی ها وپیش نیازهای برنامه ریزی آموزشی را توضیح داده، ویژگی -6

 د.نسازماندهنده را تبیین نمایالگوی پیش های سخنرانی، ایفای نقش ومراحل روش ،دادهتوضیح های تدریس را ویگتمایز روشها و ال -7

 د.نوسایل آموزشی برای مددجویان را تحلیل نمای عایب هریک ازمزایا وم نموده، بیانلزوم استفاده ازتکنولوژی آموزشی را درآموزش مددجو  -8

 د.نآن به مددجو را بیان کن نتایج  زشی و بازخوردهمیت استمرار ارزشیابی آموانواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را توضیح داده، ا -9

 د.ندار دیوید آزوبل تدوین نمایری معنیرا برای یک بیمار فرضی بر اساس یادگی اصول نگارش سناریوی تدریس را شرح داده آن -10

 د. نا به کارگیری روش و الگوی تدریس مناسب اجرا نمایرا ب دبه طریقه ایفای نقش، سناریوی آموزش به مددجوی تدوین شده خو  -11

 د.نکنآموزش به مددجوی سایر دانشجویان را نقد  -12

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 
 

 ابادگن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                                                             

 طراحي پيشگام تدریس  (( جدول) )
                                                                          

 اهداف  جلسات موضوع جلسه
 تعیین اهداف  _جایابی  _نیازها اطمینان از داشتن پیش ،برقراری ارتباط تبيين انتظارات _آغازین   ارزشيابي _معارفه اول

 دوم
 و یادگیری آموزش و فرآیند مفاهیم 

 )ارزشيابي تشخيصي(

 :رود کهانتظار می دانشجویان محترمجلسه از  ایندر پایان 
 د.نوده وجوه آنها را از یکدیگر افتراق دهرا تعریف نم ارو انواع آن  مفاهیم آموزش و یادگیری -1
 ایند.را با فرآیند پرستاری مقایسه نم فرآیند آموزش را شرح داده آن -2

 د.نشماررا بر قوانین و موانع آن ،با توجه به نیازهای فراگیر توضیح داده را اصول یادگیری  -1 آنها کاربردهای آموزشیوهای یادگیری اصول و نظریه سوم

 .دنتوضیح ده را های یادگیری و کاربردهای آموزشی آنها در آموزش به مددجویهنظر – 2

 هاآنسطوح و یادگیری  یهاحیطه چهارم
 د.نیطه های سه گانه یادگیری و سطوح مختلف آنها را توضیح دهح -1
 د.نماینرا بیان  اهمیت تدوین اهداف در جریان آموزش و روش تعیین آن ،تحلیل آموزشی را شرح داده -2
 د.نبنویس اهداف مناسبی در سطوح مختلف حیطه شناختی مربوطهبا توجه به اصول   -3

 .دنهمیت تشکیل پرونده آموزشی برای مددجو را بیان کنا -1 مددجو تشکیل پرونده آموزشینیازهای یادگیری و  پنجم

  .ندا توضیح دهمددجویان از نظر جسمی روانی ، اجتماعی ر آموزشی نیازهای تعیینهای روش -2

 د.نهریزی آموزشی را توضیح دپیش نیازهای برنامه -1 برنامه ریزی آموزشی ششم

 د.نتدوین نمایبرای آموزش به مددجو ر اساس اصول گفته شده طراحی پیشگام تدریس مناسبی ب -2

 هفتم
 در آموزش مددجو های تدریسها و الکویکاربرد روش

 (تكویني)ارزشيابي 

 د.نهای سنتی مقایسه نمایین تدریس را با روشروشهای نو -1
 .دنای مرسوم آموزش به مددجو نظیر سخنرانی و ایفای نقش را تشریح کنهمزایا و معایب هر یک از روش -2
 تیدریس  لگوهای مناسب تدریس در آموزش به مددجو را بیان نموده، مبانی نظری و مراحل عملیی الگیوی  ا -3

 د.نسازماندهنده را شرح دهپیش

 د.قایسه کننموده، وسیله آموزشی را با رسانه آموزشی آموزشی را در آموزش تبیین نم وسایل کاربرد -1 تکنولوژی آموزشی در آموزش به مددجو هشتم

 د.نزایا و معایب هر یک از وسایل آموزشی برای هر گروه از مددجویان را تحلیل کنم -2

 آموزشارتباط برای  –ارتباط پرستار و بیمار  نهم
 د.نفاهیم مربوط به ارتباط پرستار و بیمار را در جریان آموزش توضیح دهم -1

 .دنرای بهبود ارتباط در جریان آموزش به مددجو روشی کاربردی پیشنهاد دهب -2

 انواع ارزشیابی یادگیری در آموزش مددجو دهم
 د.ننواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را توضیح دها -1

 د.ندجو را بیان کنارزشیابی آموزشی و باز خورد آن به مداهمیت استمرار  -2

 اصول نگارش سناریوی تدریس یازدهم
 د.نختلف سناریوی تدریس را شرح دهبخشهای م -1
آزوبیل   یادگیری معنی دارنظریه بر اساس  وش نگارش سناریوی آموزش مددجو را برای یک بیمار فرضیر  -2

 د.نتوضیح ده

 د.نیمار فرضی جهت تدوین سناریوی تدریس انتخاب نمایب -1 ن سناریوی تدریسکار عملی تدوی دوازدهم

 د.نناریوی تدریس را به صورت پروژه عملی برای بیمار انتخاب شده خویش تدوین و ارائه نمایس -2

 شجویان سناریوی تدوین شده خویش را به طریقه ایفای نقش بصورت عملی اجرا نمایند.هریک از دان -1 اجرای عملی سناریوی آموزش به مددجو سيزدهم

 د.نجرای آموزش به مددجوی سایر دانشجویان هم گروه را نقد نمایا -2

 ی نقش بصورت عملی اجرا نمایند.ریک از دانشجویان سناریوی تدوین شده خویش را به طریقه ایفاه -1 اجرای عملی سناریوی آموزش به مددجو چهاردهم

 د.نجرای آموزش به مددجوی سایر دانشجویان هم گروه را نقد نمایا -2

 شجویان سناریوی تدوین شده خویش را به طریقه ایفای نقش بصورت عملی اجرا نمایند.هریک از دان -1 اجرای عملی سناریوی آموزش به مددجو پانزدهم

 د.ندانشجویان هم گروه را نقد نمایر اجرای آموزش به مددجوی سای -2

 اجرای عملی سناریوی آموزش به مددجو شانزدهم
 شجویان سناریوی تدوین شده خویش را به طریقه ایفای نقش بصورت عملی اجرا نمایند.هریک از دان -1

 د.نجرای آموزش به مددجوی سایر دانشجویان هم گروه را نقد نمایا -2

 موزش به مددجواجرای عملی سناریوی آ هفدهم
 شجویان سناریوی تدوین شده خویش را به طریقه ایفای نقش بصورت عملی اجرا نمایند.هریک از دان -1

 د.نجرای آموزش به مددجوی سایر دانشجویان هم گروه را نقد نمایا -2

 اجرای عملی سناریوی آموزش به مددجو هجدهم
 ه طریقه ایفای نقش بصورت عملی اجرا نمایند.ریک از دانشجویان سناریوی تدوین شده خویش را به -1

 د.نجرای آموزش به مددجوی سایر دانشجویان هم گروه را نقد نمایا -2

 اجرای عملی سناریوی آموزش به مددجو نوزدهم
 شجویان سناریوی تدوین شده خویش را به طریقه ایفای نقش بصورت عملی اجرا نمایند.هریک از دان -1

 د.نا نقد نمایرددجوی سایر دانشجویان هم گروه اجرای آموزش به م -2

 اجرای عملی سناریوی آموزش به مددجو بيستم
 شجویان سناریوی تدوین شده خویش را به طریقه ایفای نقش بصورت عملی اجرا نمایند.هریک از دان -1

 د.نجرای آموزش به مددجوی سایر دانشجویان هم گروه را نقد نمایا -2

نتایج ارزشیابی و گزارش نویسیتحلیل  بيست و یكم  کنند.نتایج ارزشیابی های انجام شده را تحلیل  -1 

 زارش مناسبی از آموزش انجام شده به مددجو  در پرونده آموزشی مددجو ثبت نمایند.گ -2

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي بيست و دوم
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 قشایفای ن  -اکتشافی  -سخنرانی   روش تدریس :

 پیش سازمان د هنده  الگوی تدریس :

 

 : وظابف و تكاليف دانشجو

 درس حاضر باشند. های آنالین ور منظم و راس ساعت مقرر در کالسدانشجویان می بایست بط -1

 د.انشجویان با مطالعه منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی درکالس حاضرشده و مکلف به شرکت فعال در مباحث درسی می باشند -2

 .استر دانشجو مکلف به تدوین یک سناریوی آموزش به مددجو بر اساس اصول گفته شده درکالس ه -3

 هر دانشجو می بایست نسبت به اجرای سناریوی آموزش به مددجوی خود به روش ایفای نقش اقدام نماید. -4

 رزیابی مربوطه و ارائه بازخورد مناسب می باشد.ر دانشجو مکلف به نقد اجرای آموزش سایر دانشجویان همتا بر اساس ابزار اه -5

 

 

 : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 2 10%  های گروهیدر فعالیتو شرکت  در کالس  حضور منظم 1

 2 10% آزمون تکوینی 2

 4 20% تدوین سناریوی آموزش به مدد جو 3

 4 20% اجرای سناریوی آموزش به مددجو 4

 8 40% ون تراکمیآزم 5

 20 %100 جمع 

 

 منابع مطالعه : 

 آخرین چاپ.تهران : نشر بشری .« فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار .» سدی نوقابی ، احمد علی ا - 1

 آخرین چاپ. تهران : نشرسحاب .« تاکتیکها و فنون تکنولوژی آموزشی » قازاده ، محرم آ -2

 آخرین چاپ. .محمد رضا بهرنگی )مترجم («  2000یس الگوهای تدر» جویس ، ویل  -3

 . آخرین چاپ.ترجمه گروه مترجمین تهران : نشر سالمی«اصول مراقبت از بیمار » وگاس ، ویتر د - 4

 آخرین چاپ. تهران :انتشارات دوران .« روشها ی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی » یف ، علی اکبر س -5

 آخرین چاپ. چگونه طرح درس بنویسیم ؟ .صابریان ، معصومه - 6

 آخرین چاپ. .تهران :انتشارات معاصر « کلیات روشها و فنون تدریس » فوی ، امان ا... ص - 7

 اپ.چآخرین روش های تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری و مامایی . عبدالعلیان ، معصومه.  - 8

 آخرین چاپ. ی بابل .ی در آموزش پرستاری .دانشگاه علوم پزشکروش های تدریس و یادگیر عبدالعلیان ، معصومه. - 9

 آخرین چاپ. .مشهد .مشر سخن کستر« اصول و روشهای آموزش به بیمار » عزی ، داریوش ریزابی ، ناهید م -10

 آخرین چاپ.شت و درمان و آموزش پزشکی، زهرا سادات مکانی )مترجم( . تهران : معاونت آموزشی وزارت یهدا« تحلیل نیازهای یادگیری»لکولم .کرایک م - 11

 آخرین چاپ. .تهران .نشر ویرایش« اصول آموزش به بیمار » هاجر ، ایروانی تانیا، م - 12

 آخرین چاپ. .علی اکبر سیف )مترجم(نشر داوران« مقدمه ای بر نظریه های یادگیری .» رگنهان ، السون ه - 13
14 -  Redman, B.klug. "the practice of patint education". Ninth Edition,St. louis: Mosby. (last Edidion).  

15- Roy, C. Bertelmo, J. etal." Patient Teaching made incredibly easy". Springhouse corp, pensilvania. (last Edidion). 
16- Springhouse Crop. "patient teaching refrence manual ". pensilvania:lippincot willams & winking. (last Edidion). 


