معاونت آموزش و تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اراك
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
فرم طرح درس ويژه دروس نظري
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با مفاهیم آموزش و يادگیری
تئوری ونظريه های
يادگیری -اصول يادگیری –
حیطه ها و سطوح يادگیری
آشنا شوند

اهداف ويژه رفتاري(بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشي :شناختي ،عاطفي ،روان حركتي)

 -2دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  80درصد صحت مورد بتواند مفاهیم آموزش و
يادگیری را با ذکر تفاوت آنها بیان نمايد.
 -3انواع نظريه های يادگیری را با يکديگر مقايسه کند.
 -2ماهیت يادگیری ،مالک های يادگیری  ،قوانین يادگیری ،
موانع و اصول يادگیری را شرح دهد .
 -9اصول و مفاهیم كلیدي در آموزش را بیان نمايد.
 -5يادگیري و نظريه هاي آن را شرح دهد.
 -6حیطه هاي ياد گیري ( شناختی ,عاطفی و روان حرکتی )
شرح دهد

روش ياددهی

وسايل آموزشی

محل تدريس

فعالیت هاي يادگیري

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

شیوه ارزشیابي
متد

پزشکی خمین

منابع تدريس

درصد

حضور به موقع

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

به هر جلسه روز قبل

ومرتب درکالس%9

وبحث گروهی

پروژکتور-

در منزل ٰ ،پاسخ دادن

شرکت فعال در

پرده نمايش

به سواالت Pretest

بحثهای کالسی %6

مشاركت در مباحث

انجام عملی آموزش

كالسي ،پاسخ به

به بیمار در حضور

سواالت باجستجو در

دانشجويان در کالس

منابع علمي

درس و يا بالین بیمار
%30
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دانشگاه علوم پزشکی بابل
،چاپ اول2283

-2

شعبانی  ،ح  .مهارتهای
آموزشی و پرورشی (

آزمون پايان ترم

روشها و فنون تدريس )

%70

انتشارات سمت 2277
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 فرآيند. ا، اسدی نوقابی
يادگیری و اصول آموزش
 چاپ، بشری. به بیمار
2282 دوم
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*****

مطالعه مطالب مربوط

دانشکده

اساليدهای

سخنرانی

به هر جلسه روز قبل

پزشکی خمین

 ويديو-آموزشی

پرسش وپاسخ

-پروژکتور

وبحث گروهی

مشاركت در، در منزل

دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس
 درصد صحت مورد80 های معرفی شده با
 روش تدريس و گروه های،بتواند محتواي درس
.تدريس را متناسب با اهداف بیان نمايد

-2

با روش های تدريس آشنا
شوند

3

-3ارتباطات و مهارت هاي ضمن تدريس را شرح دهد.
-2روشهای مختلف تدريس را با يکديگر مقايسه کند .

پرده نمايش

پاسخ دادن به سواالت

-3

عبدالعلیان  ،م  .روش های

 Pretestمباحث

تدريس و يادگیری در

كالسي ،پاسخ به

آموزش پرستاری .

سواالت باجستجو در

دانشگاه علوم پزشکی بابل

منابع علمي

،چاپ اول2283
-2

شعبانی  ،ح  .مهارتهای
آموزشی و پرورشی (
روشها و فنون تدريس )
انتشارات سمت 2277
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گل آقايی ،ف .خسروی،
ش .فرايند آموزش به
مددجو در مراقبت های
بالینی و سرپايی .بشری،
چاپ اول 2289
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با انواع وسايل کمک
آموزشی آشنا شوند

 -2دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  80درصد صحت مورد بتواند
نقش رسانه ها ي آموزشي در تدريس را شرح
دهد.
-3در برنامه آموزشی خود از وسايل کمک آموزشی مناسب
استفاده کند.
-2محاسن و معايب هريک از وسايل کمک آموزشی را بر
حسب روش تدريس با يکديگر مقايسه کند .

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

وبحث گروهی

پروژکتور-

در منزل  ،پاسخ دادن

پرده نمايش

به سواالت Pretest
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مشاركت در مباحث

آموزش پرستاری .

كالسي ،پاسخ به

دانشگاه علوم پزشکی بابل

سواالت باجستجو در

،چاپ اول2283

منابع علمي
-2

شعبانی  ،ح  .مهارتهای
آموزشی و پرورشی (
روشها و فنون تدريس )
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چاپ اول 2289

-5
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با ارزشیابی و انواع آن آشنا
شوند

دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی شده
با  80درصد صحت مورد بتواند روش های ارزشیابي میزان
يادگیری فراگیران را بیان نمايد
روشهای مختلف ارزشیابی و انواع آن را به تفضیل شرح دهد.

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

وبحث گروهی

پروژکتور-

در منزل  ،پاسخ دادن

پرده نمايش

به سواالت Pretest
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تدريس و يادگیری در

مشاركت در مباحث

آموزش پرستاری .

كالسي ،پاسخ به

دانشگاه علوم پزشکی بابل

سواالت باجستجو در

،چاپ اول2283

منابع علمي
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با فرآيند آموزش و نحوه
طراحی برنامه آموزشی آشنا
شوند

 -2دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های معرفی
شده با  80درصد صحت مورد بتواند مراحل تدوين طراح
آموزشي را بیان نمايد.
 -3اهداف آموزشي ( کلی  ,اختصاصی و رفتاری ) شرح
دهد

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

مطالعه مطالب مربوط

پزشکی خمین

به هر جلسه روز قبل

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

وبحث گروهی

پروژکتور-

در منزل  ،پاسخ دادن

پرده نمايش

به سواالت Pretest
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دانشگاه علوم پزشکی بابل

سواالت باجستجو در

،چاپ اول2283

منابع علمي
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گل آقايی ،ف .خسروی،

 فرايند آموزش به.ش
مددجو در مراقبت های
، بشری.بالینی و سرپايی
2289 چاپ اول
 اصول آموزش. ت،مهاجر
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 راهنمای آموزش:به بیمار
به بیمار جهت کلیه
اعضای تیم بهداشتی
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با تدوين و ارايه يک طرح
آموزشی و اجرای آن به
طريقه ايفای نقش در کالس
درس توسط گروه اول آشنا
شوند

 -2دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  80درصد صحت مورد بتواند
يک طرح آموزشی برای يک بیمار فرضی
طراحی نمايد.
-3روش ارتباطی مناسبی را هنگام اجرای برنامه آموزشی
خود در کالس به کار گیرد .
 -2در برنامه آموزشی خود از وسايل کمک آموزشی مناسب
استفاده کند.

سخنرانی

اساليدهای

دانشکده

پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

وبحث گروهی

پروژکتور-
پرده نمايش
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باتدوين و ارايه يک طرح
آموزشی و اجرای آن به
طريقه ايفای نقش در کالس
درس توسط گروه اول آشنا
شوند

 -6دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  80درصد صحت مورد بتواند يک
طرح آموزشی برای يک بیمار فرضی طراحی نمايد.
-3روش ارتباطی مناسبی را هنگام اجرای برنامه آموزشی
خود در کالس به کار گیرد.
 -2در برنامه آموزشی خود از وسايل کمک آموزشی مناسب
استفاده کند.

اساليدهای

دانشکده

مشاركت در مباحث

سخنرانی
پرسش وپاسخ

آموزشی -ويديو

پزشکی خمین

كالسي وارزشیابی

وبحث گروهی

پروژکتور-
پرده نمايش

*****
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دانشگاه علوم پزشکی بابل
2283چاپ اول،
 مهارتهای.  ح، شعبانی
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( آموزشی و پرورشی
) روشها و فنون تدريس
2277 انتشارات سمت
، خسروی. ف،گل آقايی
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شوند

 -2دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  80درصد صحت مورد بتواند يک
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استفاده کند.
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طريقه ايفای نقش در کالس
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استفاده کند.

پرسش وپاسخ
وبحث گروهی

مشاركت در مباحث
كالسي وارزشیابی
طرح ارائه شده

*****

-2

-3

اسدی نوقابی  ،ا .فرآيند
يادگیری و اصول آموزش
به بیمار  .بشری ،چاپ
دوم 2282
عبدالعلیان  ،م  .روش های
تدريس و يادگیری در
آموزش پرستاری .
دانشگاه علوم پزشکی بابل
،چاپ اول2283

-2

شعبانی  ،ح  .مهارتهای
آموزشی و پرورشی (
روشها و فنون تدريس )
انتشارات سمت 2277

-9

گل آقايی ،ف .خسروی،
ش .فرايند آموزش به
مددجو در مراقبت های

، بشری.بالینی و سرپايی
2289 چاپ اول
 اصول آموزش. ت،مهاجر

-5

 راهنمای آموزش:به بیمار
به بیمار جهت کلیه
اعضای تیم بهداشتی
 چاپ، نشر سالمی.درمانی
2280 اول
Guilbert,J.J.Educatio
nal Handbook of
Health Personnel.
6th ed, Geneva:
WHO.
Harris, S. Human
Communications.
(2rd ed.).
Manchester: Black
Well .
Cooper, J.M.
Classroom Teaching
Skill. (5th ed.).
Lexington: D.C.
Health and
Company .
Freeman,J. Quality
Basic Education:
The Development of
Competence. 2st ed,
Paris:Unesco.
Anderson, L.W.
Increasing Teacher
Effectiveness.
Paris:Unesco.
Smith, C.J. Effective
Classroom
Management.(2st
ed.).London:Routled
ge.
Ross,K.N. Planning
the Quality of
Education: The

Collection and use
of Data for Informed
DecisionMaking.92st ed.).
Paris:Unesco.
Lefrancois, G.R.
Psychology for Teaching.
(th ed.). Bclmont: 8
Wadsworth Publishing
22

با تدوين و ارايه يک طرح
آموزشی و اجرای آن به
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معرفی شده با  80درصد صحت مورد بتواند يک
طرح آموزشی برای يک بیمار فرضی طراحی نمايد .
-3روش ارتباطی مناسبی را هنگام اجرای برنامه آموزشی
خود در کالس به کار گیرد .
 -2در برنامه آموزشی خود از وسايل کمک آموزشی مناسب
استفاده کند.
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آموزشی و اجرای آن به
طريقه ايفای نقش در کالس
درس توسط گروه ششم آشنا
شوند

 -2دانشجوی پرستاری براساس کتاب ورفرنس های
معرفی شده با  80درصد صحت مورد بتواند يک
طرح آموزشی برای يک بیمار فرضی طراحی نمايد .
-3روش ارتباطی مناسبی را هنگام اجرای برنامه آموزشی
خود در کالس به کار گیرد .
 -2در برنامه آموزشی خود از وسايل کمک آموزشی مناسب
استفاده کند.
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