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  (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

 جامعه  تالمس: گروه آموزشی : پرستاری و مامایی  نام دانشکده

 و جامعه  خانواده فرد، به  آموزش روش های : نام درس

پرستاری سالمت    ارشد کارشناسی: رشته تحصیلی

 جامعه 

 13-15شنبه ها ساعت 

 

 مشخصات درس:

   واحد  2عداد واحد: ت جامعه  و خانواده ،فرد به آموزش روش های   نام درس:

واحد   1واحد نظری ، 1)

 عملی(  

 ندارد  پیش نیاز:

 1400-1399تحصیلی: سال  اول زمان برگزاری :     نیمسال  

   نام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر فاطمه پاشایی ثابت                                 

 بت دکتر فاطمه پاشایی ثانام مدرس مسوول درس : 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

 Pashaii1392@gmail.com 
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 اهداف درس :

 هدف کلی :  

 و اجززرا آموزشززی، برنامززه  طراحززی  منظززور  بززه  آموزشززی  ریزززی  برنامه  و  آموزش  های  مهارت  کسب  و  دانش  بر  تسلط

 .مختلف سطوح در کارکنان و جامعه خانواده، فرد، رفتار تغییر و آگاهی جهت اعتالی آن ارزشیابی

 : 1اهداف اختصاصی 

 .کند تعریف را یادگیری −

 .کند تحلیل را یاددهی  و یادگیری  بر مؤثر عوامل −

 .کند مقایسه  هم  با را   یادگیری انواع  −

 .کند تشریح  را العمر مادام یادگیری  های  روش −

 .دهد شرح را   آموزشی الگوهای انواع  −

 .کند ترسیم را آموزشی  برنامه یک تنظیم و تحلیل مراحل −

 . شود آگاه آموزشی برنامه یک   تدوین از قبل  آموزشی نیازسنجی اهمیت  از −

 . کند بندی اولویت  را تر بزرگ های   گروه و  خانواده  مددجو، به  آموزش های  شیوه −

 . کند سازماندهی را  کنگره  و سمینار پانل، اجرای مراحل −

 .کند انتخاب را  مناسب رسانه  آموزشی، های  رسانه  میان از −

 . دهد توضیح  دور راه  از آموزش های  هشیو درباره −

 . کند طراحی را گروهی( یا ) انفرادی  آموزشی   برنامه یک −

 .کند تشریح  را  آموزشی ارزشیابی  های  روش −

 .دهد توضیح  عملکرد ارزشیابی های روش مورد در −

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان : 

 کالس  در فعال  حضور −

 درس  پیشرفت موازات به شده ارایه تکالیف انجام  −

 
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است . 1
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 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 % 20 مجازی و آنالین بودن بموقع  درسی  تکالیف، های فعالیت

  
 %30 ترم میان و

 %50 ترم پایان امتحان

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : 

 ، بهززار دیززدج ویززرایش بهرنگززی، محمدرضززا ترجمززه. تززدری  ،الگوهززای( 2004) ا کلهززون م، ویززل ب، جززوی 

 .تربیت کمال انتشارات ،تهران،1394

 هفتم، و بیست چاپ. دوم و اول جلد) تدری  فنون و ها روش(  پرورشی و  آموزشی  های  مهارت  (.1393) ح شعبانی

 .سمت انتشارات تهران،

 .سمت انتشارات تهران، دهم، چاپ. تدری  الگوهای و فنون ها، روش (. 1393) ا صفوی

 هاشززم ترجمززه. درسززی برنامززه طراحی و درسی برنامه در گیری تصمیم:  آموزشی  های  نظام  طراحی.  جی  ای  زفسکی

 .سمت انتشارات تهران، ویرایش، آخرین فردانش،

 آخززرین فززردانش، هاشززم ترجمززه. آموزشززی طراحززی فنون و راهبردها. ام سی رایگلورث جی، پوالک بی،  سی  لشین

 .سمت انتشارات تهران، ویرایش،

 دوران نشر تهران، ششم، ویرایش آخرین. آموزشی ارزشیابی و سنجش گیری، اندازه . (1390) ا ع سیف

 

− Quinn FM, Hughes SJ (2013). Principles and Practice of Nurse Education. 

6th edition, UK, Nelson Thornes . 

− Bastable SB (2013). Nurse as Educator: Principles of Teaching and Learning 

for Nursing Practice. 3th edition, Canada, Jones and Bartlett publisher . 
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 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس  روش تدریس عنوان مطلب  ساعت تاریخ شماره جلسه

سخنرانی، بحث ،  یادگیری  انواع و  یادگیری بر مؤثر عوامل یادگیری، 13-15  1جلسه 

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

دادن  مشزززارکت 

دانشزززززززززجو در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی

سخنرانی، بحث ،  آموزشی الگوهای انواع 13-15  2جلسه 

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

مشزززارکت  دادن 

دانشزززززززززجو در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی

سخنرانی، بحث ،  آموزشی برنامه یک تنظیم و تحلیل مراحل 13-15  3جلسه 

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

ت  دادن مشزززارک 

دانشزززززززززجو در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی

سخنرانی، بحث ،  آموزشی ارزشیابی های روش 13-15  4جلسه 

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

مشزززارکت  دادن 

دانشزززززززززجو در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی
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مززددجو،  بززه آمززوزش هززای شززیوه  و آموزشززی نیازسززنجی 13-15  5جلسه 

 تر بزرگ های گروه  و خانواده 

ی، بحث ، سخنران

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

مشزززارکت  دادن 

دانشزززززززززجو در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی

اجرای  مراحل العمر، مادام  و  مداوم یادگیری های روش 13-15  6جلسه   

 کارگاه  و کنگره  سمینار، پانل،

سخنرانی، بحث ، 

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

مشزززززززارکت در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی

سخنرانی، بحث ،  آموزشی های رسانه انتخاب 13-15  7جلسه 

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

مشزززارکت  دادن 

دانشزززززززززجو در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی

سخنرانی، بحث ،  دور راه  از آموزش 13-15  8جلسه 

سوال و جواب و 

حزززززل مسززززز له، 

مشزززارکت  دادن 

دانشزززززززززجو در 

 تدری 

 خانم دکتر پاشایی

درکالس  گروهی یا انفرادی آموزش   شده تدوین رنامهب یک دانشجویان: رایه ارایه  

 اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد.   •

 حرکتی ( می باشد. –اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان  •

کل آمورش آنالیززن مززی باشززد کززه در روش تدری  شامل حضوری یا مجازی می باشد. حداقل یک سوم کالسها به شروش تدری  :  

کالس هززا  جلسات آنالین هماهنگ شده،  دانشجویان محترم می توانند به رفع اشکال نیز بپردازند. حضور دانشجویان در جلسان آنالین

 . ضروری می باشد.
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صدا ، فیلم آموزشی ،  ، پاورپوینت با صدا ، پاورپوینت بی  pdf   ،wordرسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایل  •

 محتوای تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد.


