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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 

 

 

Course plan           
 

 

  

 

 

 

 تهيه کنندگان:

بادیه پيمادکتر   

0441-مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکيکميته طرح درس با همکاری    

 

 پرستاری دانشکده 

 نيم واحد عملي -د  نظریواح و نيم یک عداد واحد :ت الينيبآموزش  روش های نام درس :

-داخلي پرستاریکارشناسي ارشد   رشته و مقطع تحصيلي :

  جراحي

 ترم 1 دت زمان ارائه درس :م

 -دکتر حجتدکتر بادیه پيما،  : مسئول درس و اساتيد همكار

 -دکتر مصلي نژاد -دکترنجفي پور

 11/14-04/6 مان شروع و پايان :ز

 پرستاری دانشکده محل آموزش: - پيشنياز :

 

هدف نهايي دوره: 

 
 دوره : اختصاصي اهداف 

 یادگيری و آموزش را با یکدیگر مقایسه نماید.  -1

 عوامل موثر در یادگيری و یاددهي را تحليل نماید.  -2

 ریه های یادگيری در آموزش را ذکر کند.ظکاربرد ن  -3

 مدل ها و الگوهای آموزش را با یکدیگر مقایسه نماید.  -4
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 شناختي، عاطفي و مهارتي را ذکر کند. حيطه اهداف  -5

 اصول و فرآیند آموزش را شرح دهد.  -6

 اصول آموزش باليني را تحليل نماید.  -7

 اصول آموزش بزرگساالن را تحليل نماید.  -8

 مدل ها و تکنيک های آموزش مداوم را با یکدیگر مقایسه نماید.  -9

 ایسه نمایدنيازسنجي آموزشي پرسنل و دانشجویان را با یکدیگر مق              -11

 روشهای مختلف ارزشيابي را با هم مقایسه نماید.  -11

 مدل ها و تکنيک های آموزش از راه دور را با هم مقایسه نماید.  -12

 اهميت آموزش به بيمار را بيان نماید.  -13

 جدول زمانبندي دروس

 مدرسين محتوا جلسه

 اول  
 

انواع  -ری و آموزشمفاهيم یادگيتفاوت ، ضرورت آموزشاشنایي با  - معرفي درس

 یادگيرییادگيری، حيطه های 

 دکتر حجت

 دوم
 

سطح تکاملي، انگيزش، تبعيت،  ویژگي های فراگيران )نيازهای یادگيری،نيازسنجي و 

 رفتار بهداشتي، سواد(

 دکتر بادیه پيما

 سوم
 

 بادیه پيمادکتر  ی یادگيریتئوریها و نظریه ها

 چهارم
 

 بادیه پيمادکتر  روش انتخاب مواد آموزشي مناسب

 پنجم
 

اهداف  و برنامه ریزی آموزشي: تدوین طرح درس دوره و جلسه، طراحي

 روش تهيه محتوی ، زمان بندی، اجرا و ارزشيابي-)کلي، مياني، رفتاری(آموزشي

 نجفي پوردکتر 

 ششم
 

 دکترحجت اصول و روش های آموزش باليني
 

 هفتم
 

 دکترحجت و مادام العمر مداوم یادگيریوش های و راصول 

 هشتم
 

 مصلي نژاددکتر  آموزش از راه دورو روش های اصول 

 نهم
 

)فردی و چهره به چهره، گروه کوچک و بحث گروهي، گروه  روش های آموزش سنتي

 بزرگ و سخنراني، کارگاه ، کنفرانس، پانل،سمپوزیوم،کنگره(

 مصلي نژاددکتر 

 نجفي پور دکتر در علوم پزشکي وین تدریسروش های ن دهم

 دکتر مصلي نژاد تکنولوژی در آموزش سالمت یازدهم

 دکتر نجفي پور در آموزش سالمت ارزشيابي دوازدهم

ساعت  11

 عملي

دکتر  -دکتر حجت آموزش به دانشجو-آموزش به پرسنل-آموزش به بيمار

 بادیه پيما
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 راهبردهاي تدريس:

 آموزش عملي - PBL-پرسش و پاسخ -رگاهکا -تکنيک بحث گروهي

 منابع درسي : 
1. Bastable S. Nurse as Educator: principles of teaching and learning for nursing practice. 

Massa chusetts: jones and Bartlett publishers: 2013. 

2. Arlene Lowenstein, Lynn Foord-May, Jane Romano Teaching Strategies for Health 

Education and Health Promotion: Working with Patients, families and Communities. Jones 

and Bartlett Publisher. Boston. 2009. 

3. Dona R. Falvo Effective patient education a Guide to increased adherence. Jones and Bartlet 

publishers. Boston 2011. 

4. McCorry L, Mason J, Communication skills for the healthcare professional. Wolters 

Kluwer. Philadelphia 2011. 

5. From Muma R, Lyons BA, eds. Patient Educaton: A practical Approach. 2nd ed. Sudbury, 

MA: Jones and Bartlett Learning: 2012. 

6. Redman B. the practice of patient education 9th ed. St Louis: Mosby,s co:2011. 

 . تهران. ایران.9771و اصول آموزش به بیمار، انتشارات بشری.  اسدی نوقانی، احمدعلی. فرآیند یادگیری. 7

 . تهران. ایران.9788. عالیی فاطمه، راهنمای آموزش به بیمار و خانواده، انتشارات بشری 8

 . تهران. ایران.9781مددجو، انتشارات بشری .حسینی محمد، اصول یادگیری و روش آموزش به 1

 .، تهران. ایران9781. زنجانی حبیب اهلل و همکاران، اصول برنامه ریزی برای آموزش به بیمار، انتشارات بشری، 91

 

 

 

 نحوه ارزشيابي :

 %04 امتحان کتبي پایان ترم

 %14 آموزش به بيمار در حضور استاد و همکالسي ها يک مورد، برنامه ریزی و اجرای طراحي

آموزش به پرسنل بخش یا دانشگاه در حضور استاد و  يک موردطراحي، برنامه ریزی و اجرای 

 همکالسي ها

14% 

 %14 آموزش به دانشجویان در حضور استاد و همکالسي ها يک موردطراحي ، برنامه ریزی و اجرای 

 %14 موزش های ارائه شده توسط دانشجوآدر ارتباط با درس دوره طرح  يک موردارائه 

 %14 موزش های ارائه شده توسط دانشجوآدر ارتباط با طرح درس روزانه  سه موردارائه 

 %14 .پورتفليو چه آموختم -نقد عملکرد خود و همکاران

 


