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تعداد و نوع واحد :نظري( 1واحد)  /کارآموزی ( 1واحد)

دروس پيش نياز یا همنياز:

ندارد
تعداد دانشجو 7 :نفر

گروه آموزشي  :پرستاری

سالمت جامعه
روز و ساعت برگزاري :ساعت  94-91دوشنبه

محل برگزاري کالس:

شماره 9ارشد دانشکده پرستاری
مسئول درس  :دکتر نازآفرین حسينی

مدرس :دکتر نازآفرین

حسينی
ب – شرح درس :در این درس روش های آموزشی و اصول یاددهی و یادگيری ،عوامل مؤثر بر هر کدام
مطرح و مورد بحث قرار می گيرد .هر دانشجو دو برنامه آموزشی را برای یک فرد ،خانواده و یا سایر
گروه های جامعه طبق الگوی تعيين شده تهيه و عالوه بر ارائه کتبی بصورت عملی در کارآموزی اجرا و
ارزشيابی می کند.

ب -هدف كلي درس :تسلط بر دانش و کسب مهارت های آموزش و برنامه ریزی آموزشی به منظور
طراحی برنامه آموزشی ،اجرا و ارزشيابی آن جهت اعتالی آگاهی و تغيير رفتار فرد ،خانواده ،جامعه و
کارکنان در سطوح مختلف

پ -اهداف اختصاصي درس :
نظری :در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:
 -9یادگيری و آموزش و تدریس و تفاوت های آن ها را تعریف نماید.
 -2تئوری های یادگيری را توضيح دهد
 -3اصول کلی یادگيری را ذکر نماید.
 -4فرایند یاددهی و یادگيری را شرح دهد.
 -5عوامل مؤثر بر آموزش را بيان نماید.
 -1الگوهای آموزشی را شرح دهد.
 -7برنامه ریزی آموزش را تعریف نماید.
 -8مراحل طراحی برنامه آموزشی را ليست نماید.
 -9طریقه نگارش اهداف کلی و ویژه را توضيح دهد.
-91

راهبردها و مواد آموزشی را بيان نماید.

-99

انواع یادگيری را ذکر نماید

-92

مهارت های ذهنی را تشریح نماید.

-93

راهبردهای ارتقای مهارت ذهنی را توضيح دهد.

-94

مراحل نيازسنجی آموزشی در نظام سالمت را ذکر نماید.

-95

روش ها و ابزارهای نيازسنجی را بيان کند

-91

روش ها و مراحل آموزش به مددجو را ذکر نماید

-97

روش ها و مراحل آموزش به خانواده را شرح دهد

-98

روش ها و مراحل آموزش به گروه ها را توضيح دهد.

-99

روش ها و مراحل آموزش به کارکنان را بيان نماید

-21

شيوه و مراحل اجرای سخنرانی ،پانل ،سمينار ،کنگره و سایر روش های آموزش های

فردی و گروهی را شرح دهد.
-29

یک برنامه آموزش فردی را طراحی نماید.

-22

یک برنامه آموزشی گروهی را طراحی نماید.

-23

انواع رسانه های مورد استفاده در آموزش به مددجو ،خانواده و جامعه را ليست کند.

-24

کار با رسانه های مورد استفاده در آموزش به مددجو ،خانواده و جامعه را توضيح دهد.

-25

روش های یادگيری مداوم و مادام العمر را ذکر کند.

-21

مفاهيم ارزشيابی اموزشی را بيان کند.

-27

اصول مورد توجه در ارزشيابی آموزشی را شرح دهد.

-28

انواع ارزشيابی آموزشی را توضيح دهد.

-29

آزمون های مورد استفاده در ارزشيابی اموزش تئوری را ذکر نماید.

-31

چگونگی کاربرد آزمون ها در اموزش را بيان نماید.

-39

چگونگی ارزشيابی عملکرد و انواع آن را توضيح دهد.

اهداف ویژه کارآموزی :در پایان کاراموزی از دانشجو انتظار می رود:
 -9آموزش به یک مددجو را بر اساس روش ها و نظریه ها ی آموزشی طراحی و اجرا نماید.
 -2آموزش به یک خانواده را بر اساس روش ها و نظریه ها ی آموزشی طراحی و اجرا نماید.
 -3آموزش به یک گروه را بر اساس روش ها و نظریه ها ی آموزشی طراحی و اجرا نماید.
 -4آموزش یک موضوع به پرسنل بهداشتی را بر اساس روش های مناسب آموزشی طراحی و
اجرا نماید.
 -5آموزش یک جلسه درس را به دانشجویان بر اساس روش های مناسب آموزشی طراحی و
اجرا نماید.
 -1مهارت های ارتباطی را در آموزش های فردی و گروهی مورد توجه قرار دهد.
روش تدریس:

 -9نظری  :مطالب این درس به صورت سخنرانی و بحث گروهی و کنفرانس دانشجویی با
استفاده از وسایل کامپيوتر ،ویدیو پروژکتور ،پاورپوینت .....در کالس ارائه می شود .ساعات
تدریس جمعا  97ساعت می باشد .
 -2کارآموزی :مدت کارآموزی  59ساعت در طول ترم بر اساس برنامه زمان بندی شده در
مراکز بهداشتی و درمانی  ،مدارس ،منازل ،کارخانجات و  ...خواهد بود  .دانشجویان طبق
اهداف کارآموزی به برنامه ریزی و اجرای آموزش مبتنی بر نظریه ها و روش های متناسب
آموزشی درعرصه های بهداشتی و درمانی به مددجویان ،خانواده ها ،گروه ها ،پرسنل و
دانشجویان خواهند پرداخت .هر دانشجو دو برنامه آموزشی را برای یک فرد ،خانواده و یا
سایر گروه های جامعه طبق الگوی تعيين شده تهيه و عالوه بر ارائه کتبی بصورت عملی در
کارآموزی اجرا و ارزشيابی می کند و نتيجه کار خود را به صورت مستند در هر جلسه به
طور خالصه و در پروژه جامعتر در پایان کارآموزی گزارش خواهد کرد.

چ-مسئولیت دانشجو :از دانشجو انتظار می رود :
 -9ارائه  9کنفرانس از تئوری های یادگيری طبق تئوری تعيين شده از سوی استاد با استفاده از
منابع معتبر بخصوص منابع التين
 -2ارائه کتبی یک مقاله در مورد تأثير آموزش مداوم در بهبود کيفيت خدمات در نظام سالمت
 -3مشارکت فعال در بحث های کالسی داشته باشند
 -4در ارائه تکليف خود از منابع علمی جدید و یافته های پژوهشهای انجام شده استفاده نماید .
 -5بطور منظم و بدون غيبت و تاخير در کالسهای درس و کارآموزی حضور یابد .جهت غيبت
بيش از دو جلسه در واحد تئوری و یک جلسه در واحدکاراموزی نمره صفر منظور خواهد
شد .خاموش بودن موبایل در طول کالس اجباری می باشد.
 -1کليه تکاليف باید در تاریخ تعيين شده تحویل داده شوند و رعایت آئين نگارش گزارش الزامی
است .
ح-روش ارزشیابی دانشجو
واحد نظری :

شرکت فعال در کالس ،%91ارائه کنفرانس ، %91
آزمون های ميان دوره ای و پایانی پایان ترم %75
ارائه کتبی یک مقاله در مورد تأثير آموزش مداوم در بهبود کيفيت خدمات در نظام سالمت%95 :
واحد کارآموزی:
گزارشات نهایی و تکاليف بالينی ،%71
ارزیابی مدرس مربوطه از مهارت ارتباطی دانشجو و وضعيت ظاهر و اخالقيات. %31
دانشجویان باید بر اساس اهداف مشخص شده در محل کار آموزی حضور یافته و با در نظر
گرفتن نظریه ها ی آموزشی و روش های برنامه ریزی ،نيازسنجی و تدریس  ،برنامه آموزشی
خود را در بر اساس زمان مورد نياز در شفيت طراحی و اجرا نموده و نتيجه کار را مختصرا در
 3-5صفحه گزارش دهند .حداقل  2برنامه آموزشی بر اساس موارد زیر برنامه ریزی و اجرا
نماید(مشمول تکاليف مطرح شده در درس نظری نمی شود) .بعالوه این آموزش ها را در گزارش
نهایی به شرح زیر در موعد مقرر تحویل دهد:
 -9طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش به مددجو بر اساس روش ها و نظریه ها ی
آموزشی
 -2طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش به خانواده بر اساس روش ها و نظریه ها ی
آموزشی
 -3طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش به گروه ها بر اساس روش ها و نظریه ها ی
آموزشی
 -4طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش به پرسنل بر اساس روش ها و نظریه ها ی
آموزشی
 -5طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزش به دانشجویان بر اساس روش ها و نظریه ها ی
آموزشی

هر گزارش نهایی با در نظر گرفتن مراحل روش  :ساعت وتاریخ ،مکان .،اهداف  ،محتوی،
استراتژی های اموزش و ارزیابی فراگير در رسيدن به اهداف تعيين شده و نتيجه گيری و نقد و
تحليل تنظيم گردد.
عرصه :مراکز بهداشتی و درمانی ،مدارس و منازل ،کالس درس ،کارخانجات و .........
کشيک :متعاقبا ً برنامه ریزی خواهد شد.
منابع درس:
طراحی نظام های آموزشی :تصميم گيری در برنامه درسی و طراحی برنامه درسی ،زفسکی ،ای
جی ،هاشم فردانش ،آخرین چاپ
 -2راهبردها و فنون طراحی آموزشی ،لشين ،سی بی و پوالک ،جی ،وراگلورث ،سی ام ،آخرین
چاپ
3- Bastable, S.B. Nurse as educator: principles of teaching and learning
practice, Boston: Jones& Bartlett publishers.
4- Billings, D.M. and Haslstead, J. A. Teaching in Nursing: A guide for
faculty, Saunders, Elsevier
کليه کتب و مقاالت مربوز به روش تدریس و برنامه ریزی درسی

د-جدول زمان بندی برنامه درس واحد نظری
جلسه موضوع جلسه

مدرس

تاریخ
برگزاری

9

معرفي درس و بيان اهداف

دکتر نازآفرین

یادگيری و آموزش و تدریس و تفاوت های آن ها ،اصول

حسينی

کلی یادگيری ،فرایند یاددهی و یادگيری
عوامل مؤثر بر آموزش
تئوری های یادگيری
دکتر نازآفرین

2

الگوهای آموزشی و کاربرد ان

3

طراحی برنامه آموزشی

4

انواع یادگيری ،مهارت های ذهنی

دکتر نازآفرین

و راهبردهای ارتقای مهارت ذهنی

حسينی

حسينی
دکتر نازآفرین
حسينی

نيازسنجی آموزشی در نظام سالمت
5

آموزش به مددجو،خانواده و گروه ها

1

روش های آموزشی :پانل ،سمينار ،لکچر ،بحث گروهی،

دکتر نازآفرین
حسينی
دکتر علمداری

کنفرانس.............. ،
7

انواع رسانه های مورد استفاده در آموزش به مددجو،

دکتر علمداری

خانواده و جامعه
8

روش های یادگيری مداوم و مادام العمر

دکتر علمداری

9

ارزشيابی نظری و عملکرد

دکتر علمداری

