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  آزاد اسالمیعلوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 پرستاری دانشگاه آزاد واحد بندرعباسدانشکده 

 پرستاری  رشته 

   1400-401 :مجازی طرح درس

 : کارشناسیمقطع تحصیلی

 کارآموزی.....................  .....      ........کارگاهی      0.5عملی       0.5نظری          1:تعداد واحد

                  1400-1نیمسال تحصیلی:     زادآکتر فرشته مظهری د مدرس نام

 11/8/1400.تاریخ اتمام:                       .6/7/1400اریخ شروع: ت

 20-18ه شنبه س ساعت برگزاری کالس:روز/ 

 

 

 

 

 روش های آموزش به بیمار آشنایی دانشجویان با اصول و هدف کلی:

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه در خود های آموخته تلفیق منظور به او در توانایی ایجاد و موزش به بیمارآروش های با دانشجویان نمودن آشناشرح درس: 

 .مددجویان به موزشآ ارائه هنگام به ر بالیند
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شماره 

 جلسه
 روش آموزش رفتاریاهداف  نام مدرس عنوان جلسه

 )آنالین/آفالین/ترکیبی(
 نحوه ارزشیابی جلسه

و مهلت یف لتک نوع

 ارائه و نمره

محتوای 

کمک 

 آموزشی

 
  

 باشد: قادر دانشجو
    

 ولا

اهمیت و اهداف 

 آموزش به بیمار

 

دکتر فرشته 

 اهمیت و اهداف آموزش به بیمار را توضیح دهد. مظهری آزاد

 یادگیری و عوامل مؤثر بر آن را توضیح دهد.

 موانع یادگیری را نام ببرد.

 حیطه های یادگیری را نام ببرد.

موزش آیند آفرنگارش  و پاسخپرسش  نالینآ

 (پایان ترم) به بیمار

اصول ا

موزش به آ

 بیمار

و صفوی 

 برزویی
1400 

 ومد

 های نظریه

 یادگیری

 

را توضیح  یادگیری قوانین –نظریه شرطی شدن کالسیك  

 دهد.

 را توضیح دهد. ظریه شرطی شدن عملیاتی اسکینرن

 را توضیح دهد. نظریه یادگیری گشتالت

 را توضیح دهد. نظریه یادگیری معنی دار آزوبل

نظریه یادگیری مشاهده  )نظریه شناختی اجتماعی بندورا

 را توضیح دهد. (ای

   و پاسخپرسش  

 ومس

 طراحی آموزشی

 چرخه آموزش

 نیازسنجی 

 های آنها

 

 مراحل طراحی برنامه آموزش به بیمار را شرح دهد. 

 خه آموزش را توضیح دهد.چر

 نیاز سنچی و انواع نیاز را توضیح دهد.

 انواع هدف های آموزشی را توضیح دهد.

 حیطه ها و طبقات هر حیطه را شرح دهد.

   و پاسخپرسش  
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 برای هر حیطه و طبقه حداقل یک هدف آموزشی تدوین نماید

 

 چهارم

محتوای آموزشی و 

 سازمان دهی آن

 تهیه مواد آموزشی

کمک وسایل 

 آموزشی

 ارزشیابی وش های ر

 
 زمان دهی آن را شرح دهد.محتوای آموزشی و سا

 انواع و چگونگی تهیه مواد آموزشی را شرح دهد.

 وسایل آموزشی و کمک آموزشی را نام ببرد.

 کار با وسایل آموزشی را نشان دهد.

 

   و پاسخپرسش  

 ترمیکتقویم 

شماره 

 جلسه
 اهداف جلسه منابع عنوان درس

 اول
موزش به آاصول کتاب  موزشیآاهداف 

 بیمار

 اهمیت و اهداف آموزش به بیمار را توضیح دهد.

 عوامل مؤثر بر آن را توضیح دهد. یادگیری و

 

 موزش را توضیح دهد.آنظریه های یادگیری در انواع   های یادگیرینظریه  دوم

 نامه آموزش به بیمار را شرح دهد.مراحل طراحی بر  موزشیآبرنامه طراحی  سوم

 چهارم

 زمان دهی آن را شرح دهد.محتوای آموزشی و سا  موزشیآارزشیابی 

 انواع و چگونگی تهیه مواد آموزشی را شرح دهد.

 وسایل آموزشی و کمک آموزشی را نام ببرد

 :شوند بطور واضح مشخص شود(نین استراتژی مدرس در نمره دهی به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده میچدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو

 نمرهدرصد  واحد نظری روش ارزیابی

 تکالیف کالسی 

 (نمره در نظر گرفته شود 2-5در مجموع )

10% 
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  Summativeارزیابی های 

فرایند نگارش 

40% 

 %50پایان ترم

 %100 مجموع

 

 

 :جهت مطالعات بیشتر و سایتهای آموزشیمنابع 

 ( .اصول یادگیری و روش آموزش به1389حسینی، میر محمد)                           .مددجو. تهران: بشری 

 ( .اصول آموزش به بیمار.تهران :سالمی.1400صفوی،محبوبه . برزویی،طاهره ) 

 

 Medical education, medical teacher journals article 

 ایط و فعل رفتاری مناسب باشد. اهداف رفتاری اهدافی هستند که فرایند یادگیری دانشجو را بصورت قابل اندازه گیری بیان نمایند. این اهداف شامل بخش محتوا, معیار, شر

 نوزاد را در حالت خوابیده و با یك درصد خطا اندازه گیری نماید. قد "مثال دانشجو بتواند 

       نوزاد         شرایط :  درحالت خوابیده   معیار : یك درصد خطا      فعل رفتاری : اندازه گیری کند قدمحتوا : 

 


