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 ستاریپرتحصیلی:رشته شناسیکار:مقطع         گروه آموزشی:       و فوریت پزشکی پلدختر  پرستاری دانشکده:

 98-99:سالتحصیلی    دوم :نیمسال تحصیلی

 واحد عملی 5/0واحد تئوری و 5/0 :تعداد واحد   فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار : نام واحد درسی

 ندارد پیش نیاز :یش نیازپ  

 : مکان برگزاری                 :زمان برگزاری كالس

 شنبه نت چهارروز های شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:      شهین توحیدی :مدرس       30 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

رابطه  یماران دراهی بکارامدی و آگتوانمندسازی دانشجویان جهت ارائه آموزش به بیمار موثر و بنابراین افزایش خود

 با ارتقاء سالمت و بهبود از بیماری.

  هدف كلی:

 آشنایی دانشجو با اصول وفرایند یادگیری , طراحی برنامه آموزشی و روش  آموزش به بیمار

 بینابینی:اهداف 

 دانشجویان در پایان دوره بتوانند:

 

     دصول و مفاهیم کلیدی در آموزش را بیان نماینا  -1

 

 ظریه های آن را شرح دهندیادگیری و ن   -2

 

 یطه های یاد گیری) شناختی ,عاطفی و روان حرکتی ( شرح دهندح-3

 

 تدوین طراح آموزشی را بیان نمایند مراحل  -4 

 هداف آموزشی) کلی ,  اختصاصی و رفتاری ( شرح دهندا -5

 

 با اهداف بیان نمایند حتوای درس ,روش تدریس و گروه های تدریس را متناسبم -6

 

 رتباطات و مهارت های ضمن تدریس را شرح دهند.ا -7

 

 وش های ارزشیابی میزان یادگیری فراگیران  را بیان نمایندر -8

 

 ش رسانه ها ی آموزشی در تدریس را شرح دهندنق -9

  های تدریس:شیوه

   √ پرسش و پاسخ شدهسخنرانی برنامه ریزی               √سخنرانی       √ماجول خودیادگیری

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)         (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

   کالسیتکالف : سایر موارد

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 مشارکت فعال در کالس
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 ارائه تکالبف کالسی

 وسایل كمک آموزشی:   

      پروژکتور اسالید خته و گچت وایت برد

 ستفاده از ماجول های آموزشیا :  سایر موارد

  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد نمره 75آزمون پایان ترم 

 درصد نمره 25 فعالیت رد تکالیف در طی ترم

 نوع آزمون

 -صحححححححححی  جور کردنی       ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

 

  )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 (1386)ري , اسدي نوقابي , احمد علي . فرایند یادگيري و اصول آموزش به بيمار , تهران , انتشارات بش -

 (1380ل آموزش به بيمار  , تهران , نشر سالمي , )مهاجر, تانيا , اصو -

 1386شر دوران . تهران زش . نسيف علي اکبر . روانشناسي یادگيري و آمو -

 (1383ماریهاي داخلي و جراحي ، انتشارات سخن گستر)آموزش به بي .دلير، زهرا  -

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 توحیدی مفاهیم کلیدی در آموزش یادگیری و نظریه های  .1

 توحیدی حیطه های یاد گیری) شناختی ,عاطفی و روان حرکتی (   .2

 توحیدی ,روش تدریس و گروه های تدریس  آموزش به بیمارمحتوای   .3

 توحیدی ارتباطات و مهارت های ارتباطی کالمی و غیرکالمی  .4

تهیه یک  /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار ). نقش رسانه ها ی آموزشی در تدریس  .5

 رسانه و محتوا برای اموزش به بیمار

 توحیدی

 /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار )داف آموزشی) کلی ,  اختصاصی و رفتاری ( اه  .6

 تهیه یک رسانه و محتوا برای اموزش به بیمار

 توحیدی

 /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار )روش های ارزشیابی میزان یادگیری فراگیران    .7

 ه بیمارتهیه یک رسانه و محتوا برای اموزش ب

 توحیدی

 توحیدیتهیه یک رسانه و محتوا برای اموزش به  /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار )  .8
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 بیمار

اموزش به  تهیه یک رسانه و محتوا برای /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار )  .9

 بیمار

 توحیدی

اموزش به  تهیه یک رسانه و محتوا برای /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار )  .10

 بیمار

 توحیدی

اموزش به  تهیه یک رسانه و محتوا برای /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار )  .11

 بیمار

 توحیدی

اموزش به  تهیه یک رسانه و محتوا برای /(role playارائه تمرین گروهی اموزش به بیمار )  .12

 بیمار

 توحیدی

 
 


