باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری

نام درس :فرایند آموزش به بیمار

تعداد واحد 1:واحد ( /5تئوری /5 ،عملی)

مقطع :كارشناسی پرستاری

زمان ارائه درس:

پیش نیاز...... :
مدرس :خانم محمدی
هدف کلی:

آشنایی فراگیر با نظریه ها ،مراحل و انواع روش ه ای فراگیری ،تدوین و تنظیم فلسفه اهددا

للدی و ئی دی بدر ا دا

برنامه های آموزشی ،لاربرد روش های نوین تعلیم در امدور آموزشدی و ارزشدیابی فعا یدی هدای آمدوزش یر د اری،
آشنایی با و ایل معی بصری ،قواعد ،محدویی ها و لاربرد آموزشی هر یک از آنها.
اهداف ویژه عینی:

 .1تعاریفی از آموزش و یادگیری ارا ه دهد.
 .2بین یادگیری و آموزش تفاوت قا ل شود.
 .3حیطه های مطروحه در یادگیری اهدا آموزشی را بشنا د و طوح هدر یدک از ایدن حیطده هدا را بدا الدر م دا
بکار گیرد.
 .4قوانین یادگیری را از نظر یاوو ف و برونر با الر م ا بیان لند.
 .5موانع یادگیری را توضیح دهد.
 .6اصو یادگیری را در آموزش به بیمار بازگو لند.
 .7روش های مخ لف آموزش را با توئه به لاربرد آنها ،میایا و معایب هر یک به تفکیک بازگو لند.
 .8نقش مواد و و ا ل در امر آموزش را شرح دهد.
 .9انواع مواد و ر انه های آموزشی را م نا ب با نیاز و لاربرد آنها توضیح دهد.
 .11روش تعیین و تدوین اهدا

للی ،ئی ی ،رف اری را در طراحی آموزشی در قا ب یک م ا بکار برد.

 .11اصو تدوین مح وای آموزشی را بیان لند.
 .12انواع ارزشیابی را تعریف و علی و چگونگی انجام هر یک رابه تفکیک شرح دهد.
 .13تمام اصو یک طراحی آموزش به بیمار را در قا ب تدوین اهدا
طریقه ایفای نقش ارا ه دهد.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
شرکت فعال در بحث های گروهی
تهیه مطالب با توجه به اهداف و ارائه آن در کالس
ارایه طراحی اموزش بیمار در کالس

و  7( ..گدام طراحدی  ،بدا الدر یدک نمونده بده

روش تدریس:
سخنرانی – پرسش و پاسخ – بحث گروهی
وسایل آموزشی:
وایت برد – ویدئو پروژکتور
نحوه ارزشیابی:
حضور و غیاب منظم ،امتحان میان ترم به صورت چهار گزینه ای و تشریحی (آزمون تکوینی)  -امتحان پایان تررم
(تراکمی) به صورت چهار گزینه ای تشریحی  ،کنفرانس های ارائه شده توسط دانشروویان و فعالیتهرای کالسری،
کوئیز
نحوه محاسبه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

درصد نمره

آزمون میان ترم

10

تهیه و ارایه عملی اموزش به بیمار در کالس درس

50

آزمون پایان ترم

40

تاریخ

ساعت

محل برگزاری آزمون

مقررات:
-

حداقل نمره قبو ی 11

تعداد دفعات غیبی موئه در لال

 1ئلسه ،در صورت غیبی موئه بیش از قف تعیین شده منجر به حذ

در

و غیبی غیدر موئده

منجر به لسب نمره  Fخواهد شد.
منابع:
 - 1اسدی نوقابی ،احمد علی( .) 1390فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار ،تهران انتشارات بشری.
 - 2مهاجر ایروانی ،تانیا( .)1390اصول آموزش به بیمار .تهران نشر سالمی
 - 3عبدالعلیان ،معصومه.) 1390(.روش های تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری و مامایی
 - 3صفوی ،محبوبه ،برزویی،طاهره .) 1393(.اصول آموزش به بیمار.تهران.نشرجامعه نگر.

-Smeltze, Suzan, C.Bare, Brenda, G.(2010). Brunner& Suddarth, sTextbookofMedical-surgical-Nursing13 th ed.
philadelphia: lippincott Williams& wilkins.
-Urich, S.p, Canale, S.W,& et al,(2008). Nursing care planning guides: for Adult in acute extended and home care
settings7 th ed. Philadelphia: W.B Saunders CO.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری

تعداد واحد 1 :

نام درس:فرایند اموزش بیمار

جلسه

روز و ساعت

تاریخ

موضوع تدریس

1

 1شنبه

96/11/15

اهمیت و مبانی نظری آموزش به مددجو

مدرس :خانم محمدی

فعالیت ها

یادگیری و نظریه های یادگیری و حیطه های

13- 15

یادگیری و موانع یادگیری

2

96/11/22

تعطیل رسمی

3

96/11/29

بررسی نیازهای اموزشی و برسی ویژگی

انتخاب یک موضوع

های فراگیر وتعیین اهداف

طراحی و تداوم

4

96/12/6

انتخاب محتوا و روش تدریس و وسایل

تدریس با موضوع

کمک اموزشی

انتخاب و اصالح آن در

5

96/12/13

6

96/12/20

7

97/1/19

8

97/1/26

9

97/2/2

10

97/16/9

11

97/2/16

12

97/2/23

13

97/2/30

طی کالس تا اتمام
ارزشیابی و انواع ازمون و معیارهای
تدوین یک ازمون مناسب
ارائه طراحی و رفع اشکال توسط
دانشوویان
ارائه طراحی هریک از دانشوویان با
کمک روش نمایش یا ایفای نقش
ارائه طراحی هریک از دانشوویان با
کمک روش نمایش یا ایفای نقش
ارائه طراحی هریک از دانشوویان با
کمک روش نمایش یا ایفای نقش
ارائه طراحی هریک از دانشوویان با
کمک روش نمایش یا ایفای نقش
ارائه طراحی هریک از دانشوویان با
کمک روش نمایش یا ایفای نقش
ارائه طراحی هریک از دانشوویان با
کمک روش نمایش یا ایفای نقش
ارائه طراحی هریک از دانشوویان با
کمک روش نمایش یا ایفای نقش
توضیحات:

امضاء:

 7مرحله طراحی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :فرایند اموزش بیمار

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت برد –

مدرس :محمدی

دیتا
هدف کلی :اهمیت و مبانی نظری آموزش به مددجو

جلسه
1

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

اهمیت و مبانی نظری

 .1اهمیت و ضرورت آموزش به

 .1اهمیت و ضرورت آموزش به مددجو را بر اساس

آموزش به مددجو

مددجو را بداند.
 .2تاریخچه آموزش به مددجو را

منابع درس تا  85درصد شرح دهد.
 .2تاریخچه آموزش به مددجو را بر اساس مطالب
ارائه شده بطور کامل شرح دهد.

بداند.
 .3منابع شناسایی نیازهای

 .3منابع شناسایی نیازهای آموزشی مددجو را بر

آموزشی مددجو را بشناسد.

اساس مطالب ارائه شده بطور کامل شرح دهد.

 .4با اهمیت و نقش انگیزه در

 .4اهمیت و نقش انگیزه در یادگیری را بر اساس منابع
درس تا  85درصد شرح دهد.

یادگیری آشنا شود.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع

حیطه

زمان

شناختی 90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس:فرایند اموزش بیمار

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

وسایل آموزشی :وایت برد

مدرس :محمدی

– دیتا
هدف کلی :یادگیری و نظریه های یادگیری و حیطه های یادگیری و موانع یادگیری

جلسه
2

رئوس مطالب
یادگیری و نظریه

اهداف جزئی
.1

تعریف یادگیری و ویژ گی های یادگیری

های یادگیری
حیطه های
یادگیری
موانع یادگیری

اهداف رفتاری
تعریف یادگیری و ویژ گی های یادگیری را با توجه به

.1

را بداند.
.2

توضیحات ارائه شده در کالس بطورکامل بیان نماید.

با تعریف و مراحل آموزش به مددجو

2

آشنا شود.
.3

تعریف و مراحل آموزش به مددجو را با توجه به
توضیحات ارائه شده در کالس بطورکامل بیان نماید.

با مدل اعتقاد بهداشتی ،خودکارآمدی،

 .2مدل اعتقاد بهداشتی ،خودکارآمدی ،آموزش بالغین را

آموزش بالغین آشنا شود.
 .4حیطه های یادگیری بلوم را بداند.
 .5موانع یادگیری را بداند.

بر اساس منابع درس تا  85درصد شرح دهد.
.3

حیطه های یادگیری بلوم را با توجه به توضیحات ارائه
شده در کالس تا  90درصد صحیح بیان نماید.

 .4موانع یادگیری را با توجه توضیحات ارایه شده به طور
صحیح بیان نماید.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع

حیطه
شناختی

زمان
90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

نام درس :فرایند اموزش بیمار

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد – دیتا

هدف کلی :بررسی نیازهای اموزشی ،بررسی ویژگیهای فراگیر وتعیین اهداف
جلسه

رئوس مطالب

3

بررسی نیازهای
اموزشی ،بررسی
ویژگی های
فراگیر و تعیین
اهداف

اهداف جزئی
.1
.2
.3
.4

اهداف رفتاری

با نحوه گرفتن شرح حال آشنا شود.

.1نحوه گرفتن شرح حال از مددجو یا خانواده را بر اساس

چگونگی بررسی ویژگیهای فراگیر را بداند.

منابع معرفی شده تا  %90صحیح بیان نماید.

با روش های جمع آوری اطالعات آشنا

. 2ویژگیهای فراگیر را به طور صحیح بررسی نماید.

شود.

. 3روش های جمع آوری اطالعات را با توجه به مطالب

روش های مختلف جهت تعیین نیازهای

ارائه شده بطور کامل شرح دهد.

آموزشی را بداند.

.4روش های مختلف جهت تعیین نیازهای آموزشی مددجو

 .5اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری را بداند.

را بر اساس منابع تا  90درصد صحیح بیان نماید.
. 5اهداف کلی ،اختصاصی و رفتاری را را با توجه به
مطالب ارائه شده بطور کامل شرح دهد

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع

حیطه
شناختی

زمان
90

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

ان خاب یک موضوع طراحی و تداوم

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :فرایند اموزش بیمار

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد –پروژکتور

هدف کلی  :انتخاب محتوا و روش تدریس وانواع وسایل کمک اموزشی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

4

ان خاب مح وا و روش

 .1نحوه ان خاب مح وا و ویژگی

تدریس
انواع ر انه ها و و ایل

اهداف رفتاری

های مهم آنرا بداند.
 .2انواع روش های تدریس را
بشنا د.

لمک اموزشی

 .1نحوه ان خاب مح وا و ویژگی های مهم آنرا بر ا ا
مطا ب ارا ه شده در لال

 .2انواع روش های تدریس را بر ا ا
در لال

 .3مهم رین روش های تدریس له
برای مددئو منا ب می باشد را
بشنا د.
. 4با نقش حوا

مطا ب ارا ه شده

نام ببرد و میایا و معایب آنها را با هم
مقایسه نماید.

 .3مهم رین روش های تدریس له برای مددئو منا ب
می باشد را با توئه به توضیحات ارا ه شده در لال

در یادگیری و اهمیی

ا فاده از و ایل لمک آموزشی آشنا
شود

تا  91درصد صحیح بیان نماید.
. 4نقش حوا

در یادگیری و اهمیی ا فاده از و ایل

لمک آموزشی را بر ا ا

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

بطور لامل شرح دهد.

منابع

منابع بطور لامل شرح دهد.

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

شناخ ی

91

یر ش و یا خ
تدریس با موضوع ان خاب و اصالح

آن در طی لال تا اتمام

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :فرایند اموزش بیمار

روش تدریس :سخنرانی – پرسش و پاسخ

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :محمدی

برد –پروژکتور

هدف کلی :ارزشیابی و انواع آزمون و معیارهای تدوین یک ازمون مناسب
جلسه

رئوس مطالب

5

فرایند اموزش

اهداف جزئی
.1

با تعریف ارزشیابی و اهدا

ارزشیابی

اهداف رفتاری
آن آشنا

.1

تعریف ارزشیابی و اهدا
لال

شود.

انواع ازمون

.2
.3

با روش های ارزشیابی آشنا شود.

.2

را بدر ی شرح دهد.

روش های ارزشیابی را بر ا ا

مییی ها و محدودیی های روش های

.4

.3

.5

مییی ها و محدودیی های روش های مخ لف ارزشیابی را بر
ا ا

با روش های منا ب ئهی ارزشیابی
.4

مددئو آشنا شود.

منابع معرفی شده تا  %91صحیح بیان نماید.

روش های منا ب ئهی ارزشیابی مددئو را بر ا ا
شده در لال

ویژگی های آزمون را بداند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

منابع معرفی شده تا  %91صحیح

بیان نماید.

مخ لف ارزشیابی را بداند.

 . 8جمع کل:

آن را بر ا ا

مطا ب ارا ه شده در

منابع

را بدر ی شرح دهد.

مطا ب ارا ه

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

شناخ ی

91

 7مرحله طراحی

