
 

 بسمه تعالی  
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 : مشخصات درس   

 ۴۰ تعداد دانشجو   پرستاری  گروه آموزشی  

 ۱ تعداد واحد  آموزش به مددجو عنوان درس 

 کارشناسی پرستاری  تحصیلی   شته و ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
 ۳۰/۳/۱۴۰۱تا  ۳۰/۱۱/۱۴۰۰

 ۴-۲یکشنبه     جلسات روز و ساعت  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیمسال تحصیلی  

 -   دروس پیش نیاز دکتر ایمانی  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 محل برگزاری دکتر ایمانی 
تاری/ اسکای  دانشکده پرس

 امانه نوید رو/س

 نظری/عملی  )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 ترکیبی 

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس

ارض ناشی از بیماری و درمان، آموزش به مددجو است که ها، تسریع بهبودی و پیشگیری از عوهای پر ثمر و نتیجه بخش پرستاری در پیشگیری از بیماری یکی از نقش 
های جسمی، روانی و اجتماعی مددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجهیزات آموزشی میسر خواهد بود. لذا ضروری است پرستاران  اخت نیازها و توانائیناین رسالت با ش

 ند به طور صحیح و مطلوب این مسئولیت خود را به انجام رسانند. از اصول و فنون آموزش اطالع کافی داشته باشند تا بتوان

 

 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید. با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را 
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های نوین و روش  روش   آموزش، کاربرد های  اساس برنامه  های فراگیری، تدوین و تنظیم فلسفه، اهداف کلی و جزیی برروش و انواع  راحل  ها، میی دانشجو با نظریه آشنا

موزشی هریک از  ها و کاربرد آهای آموزش پرستاری، آشنایی دانشجو با وسایل و مواد سمعی و بصری، قواعد و محدودیت تعلیم وتعلم در امور آموزشی و ارزشیابی فعالیت 

 ها. آن 

 

 روش تدریس:   

انتخاب    ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش  .ییدنماروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☐ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ تدریس ایفای نقش ش رو ☐ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ تیمی  روش تدریس مبتنی بر کار                               ☐ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ روش تدریس اکتشافی  ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ کوچکهای  روش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 

 

  

 مواد و وسایل آموزشی:  
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 ه می کنید.  در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری،  -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

     
 سایر موارد: ...       

 

 ☐ جزوه  ☐ پاورپوینت 
 ☐ کتاب  ☐       فیلم آموزشی      

 ☐                   وایت برد                               ☐          نرم افزار   
 ☐ تصویر  ☐ ماکت 

 ☐ چارت     ☐         لوازم واقعی  
 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 درس  ه موقع در کالس حضور ب ▪

 محول شده ام تکالیف انج ▪

 مشارکت فعال در بحثها در کالس ▪

  

 

 نحوه ارزیابی فراگیران:  
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 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

یفرد  نمره/درصد  عناوین  

درصد  ۵ حضور فعال در کالس درس  1  

درصد  ۰۲ انجام تکالیف محول شده  2  

درصد  ۷۵ آزمون پایان ترم  3  

4   

5    

 ☐ سئواالت چند گزینه ای  ☐ ت تشریحی کوتاه پاسخ سئواال
 ☐ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ☐ سئواالت شفاهی 
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی 

   ☐ های کالسی پرسش

   

 سیاست ها و قوانین:   
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 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

نمره حضور و  دو جلسه در کالس درس دانشجو را از    غیبت بیش از را از دست می دهد و  ب  ضور و غیا ح  نمره   ٪۵۰غیبت  دانشجو با بیش از یک جلسه   ▪

 .غیاب محروم می کند

 .پایان ترم )مگر غیبت موجه( به منزله نمره صفر می باشد و غیر قابل جبران استعدم شرکت در امتحان   ▪

 .محسوب می شودبت  غی  جلسه  یک   ،تاخیر در ورود به کالس یا تعجیل در خروج به ازای سه جلسه ▪

 نشجو تعلق نمی گیرد.اتعیین شده تحویل یا ارائه گردند در غیر اینصورت ) ارائه در پایان ترم( نمره ای به د  یف در زمانتکالتمامی    است  الزم ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.   جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 
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هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن   وان جلسه عن جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

و اصطالحات،   یف تعار یات،کل 1

 یادگیری  هاییه نظر

  ی هاهیو اصطالحات، نظر ف یتعارآشنایی با 
ی ریادگی  

   د:نقادر باشان در پایان این مبحث فراگیر 

مزا • ب  یاهدف،  به  آموزش  موانع  با    یمارو    یکدیگر را 

 یند نما یسهمقا

در • پرستار  نقش  و    سه  را    یمارب  یادگیریآموزش 

 ید فهرست نما

را    یس و روش تدر  یادگیری،  یس،آموزش، تدر  یممفاه  •

 یند نما یسهبا هم مقا

توجه    یس تدر  یند فرآ  یخود به سه جز اصل   یس در تدر •

 یند نما

ب • و    ینرابطه  ذکر    یس تدرآموزش  با  مثال    یک را 

 یسند بنو

 یند را فهرست نما  یستدر یژگیچهار و •

 را نام ببرند یادگیریمهم  ژگییچهار و •

 یسند را در دو سطر بنو یسو تدر یادگیری تفاوت  •

 را شرح دهند  یادگیریآموزش و  ینرابطه ب •

  یفسطر تعر  یکرا در    یادگیری   یههر کدام از سه نظر  •

 یند نما
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نحوه    یادگیری  هاییهنظر  • نظر  از  نقش    یادگیریرا  و 

مدرس  یط،مح فراگنقش  نقش  نحوه  (یمار )بیر،   ،

 .یندنما  یسهمقا یکدیگربا  یابی، ارز

  یادگیری   هاییهرا بر اساس نظر  یمارآموزش ب  یطراح  •

 .انجام دهند

خود را به    یا جستجو و ارائه مقاالت مرتبط، عالقمندب •

 مبحث نشان دهند.  ینا

 یندر در فراارتباط و نقش پرستا  2

 یمار آموزش به ب

قوان  یت،ماه  نقش   ین، انواع،  اصول، 

فرا در  پرستار  نقش  و   یندارتباط 

 یمار آموزش به ب

   د:ن قادر باش  اندر پایان این مبحث فراگیر

و   • آموزش  در  پرستار  نقش  را    یمارب  یادگیریسه 

 یند فهرست نما

ا • مرحله  با  یسه  به    یط   یادگیری  یبرا  یدکه  را  شود 

 ند یسبنو یبترت

 یند نما یسهمقا یکدیگررا با  یادگیرینواع ا •

 یرندگ خود به کار   یس را در تدر یادگیری ینقوان  •

 یند را فهرست نما یادگیری سه مانع   •

ب  یادگیری اصول   • به  آموزش  در  خانواده   یمار را  و 

 یند استفاده نما

  یمار ارتباط در آموزش به ب  یدر برقرار  یدکه با  یاردوم •

 یرند گردد را بکار گ  یترعا
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سطر   یکو خانواده را در  یمار نقش پرستار در آموزش ب •

 یسند بنو

  یکدیگررا با    یمارآموزش به ب  یندو فرا  یپرستار  یندفرا •

 یند نما یسهمقا

  یو خانواده، موارد یمار آموزش به ب "ی بررس"در مرحله •

 یند را استفاده نما یرد مد نظر قرار گ یدرا که با 

مددجو و   در آموزش به  "یزی برنامه ر"مرحله ی گامها •

 خانواده را نام ببرند

آموزش به   "یاجرا"را که در مرحله  یاصول آموزش •

 را بکار ببرند یرد در نظر قرار گ  یدبا  یمارب

را نام    یمارآموزش به ب یندفرا  یابیمهم ارزش یژگیو یک  •

 ببرد

ی آموزش ی هاهدف  ین تدو 3 ی آموزش ی هاهدف  ین تدو     د:ن قادر باش  اندر پایان این مبحث فراگیر 

  یناصول تدو یترا با رعا یمارآموزش به ب یطراح •

 انجام دهند  یاهداف آموزش

در آموزش    یآموزش یهدفها   یم و تنظ  یین ضرورت تع  •

 سطر شرح دهند یک را در   یمارب

  ید به فوا یمار ب یادگیریمراحل آموزش و  یهر کلد •

 اهداف توجه داشته باشد  یینتع
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 یسند را بنو ی هدف رفتار یک هاییژگیو •

 مختلف اهداف را نام ببرندطوح  س •

را با توجه سطوح مختلف   یمارآموزش به ب یطراح •

 انجام دهند  یادگیری

  یو شرکت در بحث گروه یبا انجام مطالعات اضاف •

 عالقه خود را به درس نشان دهند 

مواد و  ی،آموزش   یهامحتوا، روش  4
یابی ارزش ی،آموزش ی هارسانه  

  یهامواد و رسانه  ی،آموزش   یهامحتوا، روش 
یابی ارزش ی،آموزش   

   د:ن قادر باش  اندر پایان این مبحث فراگیر

، سئواالت و  مالک یمارآموزش ب یمحتوا ین در تدو •

  اصول و ضوابط مربوطه را بکار ببرند

ها و  به جنبه یمارآموزش ب یوامحت ین در تدو •

  یندمحتوا توجه نما یمختلف سازمانده  یهامالک

روش   یمار زش بشده جهت آمو یه ته یمحتوا یبرا  •

 یندمناسب را انتخاب نما یستدر

مربوطه مواد و رسانه   یارهای اصول و مع یت با رعا •

را   یمارآموزش ب یسمتناسب با محتوا و روش تدر

 یرند انتخاب و بکارگ

  یمار آموزش ب یابیمناسب جهت ارزش  یهااز روش •

 استفاده کنند 
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  گروه اول  تمرین عملی  5

  گروه دوم  تمرین عملی  6
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