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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

   مامايی  گروه آموزشی:          پرستاری و مامايی ايران   دانشکده:

 کارشناسی ارشد مامايی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 د:نوع واح                             واحد    2: تعداد واحد روش ها و فنون تدریس و تمرین تدریس نام درس: 

 ندارد  یش نیاز:پ         عملی  1/0نظری و  1.1     :

 دانشکده پرستاری و مامایی   مکان برگزاری:      10-12 :ساعت  : دوشنبه زمان برگزاری كالس: روز

    دكتر معصومه خیرخواه  مسئول درس:       1 تعداد دانشجویان:

 فا شرح دهید()لط شرح دوره:

در این درس دانشجویان بر اساس اصل توجه به تفاوتهای فردی در یادگیری و  بر اساس نظریه های 
یادگیری با روشهای مختلف تدریس و چگونگی کاربرد روشهای جدید متناسب با اهداف آموزشی آشنا می 

 شوند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آموزشی و چگوونگی کواربرد روشوهای جدیود متناسوب بوا اهوداف  شناخت دانشجویان با روشها و الگوههای
 آموزشی

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 در پايان از دانشجو انتظار می رود : 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

  منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

صفوی،امان اهلل. کلیات روش ها و فنون تدریس، انتشارات معاصر، چاپ سیزدهم،  .1

1831. 

ادگیری در آموزش پرستاری و مامایی، عبدالعلیان، معصومه. روشهای تدریس و ی .2

 .1832انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل، چاپ اول، بابل، 

شعبانی، حسن. مهارتهای آموزش)روشها و فنون تدریس(، انتشارات سمت، چاپ اول،  .8

 .1832تهران، 

 .1831حجازی، شیرین. طراحی آموزشی در تدریس، نشر بشری، چاپ اول، تهران،  .4

صابریان، ممعصومه  و حاجی آقا جانی، سعید. فرآیند برنامه ریزی درسی در علوم  .1

 .1831پزشکی، انتشارات سالمی، چاپ اول، تهران، 

 . 1833آقا زاده، محرم. روشهای نوین تدریس، چاپ آئیژ، تهران، چائیز  .1

ول، بذرافکن، لیال و همکاران.ده گام در برنامه ریزی درسی، انتشارات ایرسا، چاپ ا .7

 .1833شیراز، 

میرزابیگی، علی. برنامه ریزی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی،  .3

  .1837انتشارات یسطرون، چاپ سوم، تهران، 

مهر محمدی، محمود و عابدی، لطفعلی)بروس جوئیس، امیلی کالهون، دیوید هاپکینز(.  .9

ارات سمت، چاپ چهارم، الگوههای یادگیری ابزارهایی برای تدریس)ترجمه(، انتش

 . 1833تهران، تابستان 
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خوی نژاد غالمرضا)جی گالن سیلور، ویلیام الکساندر، آرتور جی لوئیس(. برنامه ریزی  .01
درسی برای تدریس و یادگیری بهتر)ترجمه(، انتشارات آستان قدس رضوی،چاپ ششم، 

 .1831مشهد، 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 اد مربوطاست عنوان مطالب جلسه

 دكتر خیرخواه مروری بر اهداف آموزش در حیطه های شناختی ، عاطفی و رفتاری  0

 دكتر خیرخواه مروری بر استراتژی های معلم محور و دانشجو محور  2

 دكتر خیرخواه یادگیری و ویژگی های تدریس خوبموانع و فرایند تدریس و اهداف  3

 دكتر خیرخواه یسخنران سیروش تدر 4

 دكتر خیرخواه كوچک،  یو پاسخ، واحد كار، گروههاپرسش  سیتدر یروشها 5

 دكتر خیرخواه شینما ،شبیه سازی  ،یفرد یریادگی سیتدر یروشها 6

 كتر خیرخواهد  كوچک یدرگروهها یبحث گروه سیدرروش ت 7

 دكتر خیرخواه حل مسئله، مباحثه ،یاكتشاف سیتدر یروشها 8

 دكتر خیرخواه ، گردش علمی روش تدریس توضیحی و خالقانه  9

 دكتر خیرخواه  یادگیری فردی ، روش نمایشی ش ور 01

 دكتر خیرخواه مروری بر انتخاب رسانه مناسب و روش استفاده از آنها  00

ابعاد آموزش موثر و مطلوب ، خصوصیات مدرس مطلوب ، آموزش سرپایی ،  02

 تدریس بالینی 
 دكتر خیرخواه

 دكتر خیرخواه و روش تدریس قیاسی و استقرایی تدریس مبتنی بر تیم روش  03

 دكتر خیرخواه بالینی و درمانگاهی آموزش  04

 دكتر خیرخواه Journal club سیدرروش ت 05

، اصول ارزشیابی ، پایایی اعتبار ، امکان پذیری  روش های ارزشیابی بالینی 06

تعیین قدرت تشخیص ، شاخص دشواری و ، مقایسه روش های ارزشیابی 

 اعتبار

 دكتر خیرخواه

 


