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 پرستاری و مامايی دانشکده:

سالمندی پرستاری سالمت جامعه و گروه آموزشی:    

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 وش تدریس و برنامه ریزی آموزشیرنام درس: 

 واحد عملی .55، نظریواحد  1 د:وع واحن   واحد  .15       تعداد واحد:

 داردن یش نیاز:پ

 ر اساس سیاست دانشکده)مجازی یا حضوری(ب مکان برگزاری: .1-11 :ساعت  شنبه:زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر راضیه السادات حسینی :مدرسین  نفر . تعداد دانشجویان:

  ه:شرح دور

وشهای آموزش و اصول یاددهی و یادگیری، عوامل موثر بر هركدام مطرح و مورد بحث قرار می گیرد. این درس، ردر 

نیز، دو برنامه آموزشی را برای یک گروه دانشجو یا فراگیر )یکی در داخل و یکی در خارج از كالس( دانشجو هر 

 ملی اجرا و ارزشیابی می كند. وه بر ارائه كتبی، به صورت عطبق الگوی تعیین شده تهیه و عال

 

 لی: هدف ک

ر دانش و كسب  مهارتهبای تبدریس و برنامبه ریبزی آموزشبی ببه        بدر پایان این دوره، انتظار می رود كه دانشجویان 

هی های مددجوی سالمند، منظور طراحی برنامه آموزشی، تدریس و ارزشیابی نحوه  اجرای آموزش جهت اعتالی آگا

 لط داشته باشند. خانواده، دانشجویان و كاركنان در سطوح مختلف تس

 

 بینابینی:اهداف 

 بود: دپس از پایان این دوره قادر خواه دانشجو

 شرح دهد.آیند آن را یس، یادگیری و فرآموزش، تدراصطالحات  .1

 بر یادگیری را بیان نماید موثروامل ع .2

 ها و سبکهای یادگیری را توضیح دهد.ظریه ن .1

 تدریس را نام ببرد.لگوهای ا .4

 ها و مشخصات الگوهای تدریس را ذكر نماید. یژگی و ..

 مناس  موقعیتهای مختلف آموزشی را تشخیص دهد. لگوی ا .6

 .تدریس سخنرانی، اصول، مراحل و كاربردهای آن را در آموزش پرستاری شرح دهد. وش ر .7

 .اصول، مراحل و كاربردهای آن را در آموزش پرستاری شرح دهد. تدریس پرسش و پاسخ، وش ر .8

 اصول، مراحل و كاربردهای آن را در آموزش پرستاری شرح دهد.، حث گروهیبتدریس وش ر .9

 بکارگیری الگوها را در امر آموزش توضیح دهد.الیل د .15

 شیوه برنامه ریزی آموزشی آشنا شود. ا ب .11

 یادگیری مادام العمر و مداوم را بداند.وشهای ر .12

 ارائه نماید.  به مددجوی سالمند و خانواده اشموزش آ .11

 انه آموزشی را یاد بگیردرساربردر ك .14

 روش های آموزش از راه دور استفاده كند.ز ا ..1
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 نوین تدریس در علوم پزشکی را بشناسد. روشهای  .16

انفرادی یا گروهی بر اساس شرایط آموزشی دانشکده، برای مددجویان یا كاركنان نمونه آموزش یک  .17

 برنامه ریزی كند. 

 انواع روشهای ارزشیابی آشنا شود.با  .18

 ارزشیابی عملکرد را بداند.نحوه  .19

 

 

 

 های تدريس:شیوه

اين واحد با توجه به شرايط پسا کرونا، بر حسب موضوع و زمان بر مبنای الگوی دانشجو محـوری  تدريس 

 و به شکل زير خواهد بود.  کار عملی  و

 *پرسش و پاسخ   برنامه ریزی شده سخنرانی  * سخنرانی

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

 : آموزش مجازی به صورت انالین و افالین بر اساس قوانین و امکانات دانشکدهسایر موارد
 

 
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 شاركت داشته باشد. مبه صورت افالین، انالین یا حضوری دانشجو الزم است به طور مداوم در كالسها  .1

زمینه موضوعات مختلف مطرح شده از طریق جستجوی كت ، مقاالت، گزارشات تحقیقی و آخرین در  .2

 شاركت فعال داشته باشدممطال  مستند در زمینه موضوعات، 

با  در بحث های گروهیوجود داشته باشد،  بادل نظرتفضای كالس به گونه ای باشد كه امکان چنانچه  .1

 شركت فعاالنه داشته باشد استناد به مطالعات و منابع موجود

 مقاله مناس  را تهیه، مطالعه و در كالس ارائه نماید.با پشتکار و جدیت در خصوص مطال  هر جلسه،  .4

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

)در صورت اجرای كبالس   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 حضوری(

 در صورت اجرای كالس مجازی  LMSپ تاپ، اسکایپ و ل ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 درس:تکلیف 

 نیک روش تدریس عملی خارج از كالس به شکل آزموش به سالمند بیمار و خانواده در بالیارائه  .1

ری یبا  به شکل آموزش در كبالس دانشبجویان )حضبو    یک روش تدریس عملی خارج از برنامه كالسیارائه  .2

 مجازی( و یا آموزش حضوری كاركنان بهداشتی درمانی

 



 جـان آفـرين به نام خـداوند

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

        نمره درصد40آزمون پایان ترم      نمره درصد20آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس     نمره درصد 30انجام تکالیف 

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

 

 ننوع آزمو

غلبط  -صحیح           جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی
  

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

  

 :  منابع پیشنهادی برای مطالعه
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس1

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

طرح درس، تعریف مفاهیم اموزش، تدریس و یادگیری، عرفی م 1

 ال موثر بر آنو عومیادگیری  –فرایند یاددهی 

 دكتر راضیه السادات حسینی

 كتر راضیه السادات حسینید ها و سبک های یادگیرینظریه   2

 دكتر راضیه السادات حسینی آموزشی و حیطه های یادگیریاهداف  3

 دكتر راضیه السادات حسینی الگوهای تدریس با استفاده از رسانه آموزشیمعرفی  4

 دكتر راضیه السادات حسینی  های نوین آموزش در علوم پزشکیروش  5

 دكتر راضیه السادات حسینی یادگیری بالینی، یادگیری مداوماصول  6

بردهای آموزشی، نیاز سنجی ریزی آموزشی، اهداف، راهبرنامه  7

 آموزشی در نظام سالمت

 دكتر راضیه السادات حسینی

 دكتر راضیه السادات حسینی آموزشی )مفاهیم، اصول، انواع آزمون و كاربرد آنها(ارزشیابی  8

 دكتر راضیه السادات حسینی بندی و ارزشیابی عملکرد تکالیف محولهجمع  9

 راضیه السادات حسینیدكتر  بندی و ارزشیابی تکالیف محوله جمع  11

 

                                                 
 خصوص واحد عملی، دانشجو موظف است که به ارائه آموزش بر اساس تکالیف محول شده پرداخته و در یک جلسه ، گزارشدر  1

 ات، بیان نماید. کار خود را با ارائه مستند


