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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی -زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1396 - 76سال تحصيلی   اولل نيمسا 

   :مقدمه

شی از بيماری و درمان ، حفظ و ارتقاء سالمتی و تسهيل در تطابق، کی از نقش های پر ثمر و نتيجه بخش پرستاری در تسريع بهبودی ، پيشگيری از عوارض ناي

ييزات آموزشی آموزش به مددجو است که اين رسالت با شناخت نيازها و تواناييهای جسمی ، روانی و اجتماعی مددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجه

وزش اطالع کافی داشته باشند تا بتوانند به طور صحيح و مطلوب اين مسئوليت خود را به لذا ضروری است پرستاران از اصول و فنون آم. ميسر خواهد بود 

 .انجام رسانند

 :هدف کلی
 .با اصول آموزش به مددجو به طور تئوری و عملی آشنا گردند در پايان کالسها از فراگيران عزيز انتظار می رود که 

 :اهداف رفتاری
را به طور کامل توصيف (الگوهای پرستاری و نقش الگوی اورم در آموزش به مددجو -فرآيند -نيازهای بشر -حدوده قلمروم -ارتباط -مددجو) پايه فاهيمم-1

 .نمايند

 .دھد توضيح مثال يك ذکر با آنرا و نمايد تعريف را و آموزش  يادگيری-2

 .نمايد بيان آنرا اجزاء و نمايد تعريف را آموزش- 3

 .نمايد بيان را ادگيریي در انگيزش هميتا و نقش -4

 .نمايد بندی طبقه را يادگيری مختلف سطوح -5

 .نمايد بيان آنرا انواع و دھد توضيح را آموزشی دفھ -6

 .نمايد بيان مثال قالب در را آموزشی دافھا مختلف حيطه -7

 .نمايد وتحليل تجزيه را آموزشی دافھا مختلف سطوح -8

 .دبنويس  طه های مختلف آموزشیدر حي به طور صحيح را کلی دفھ پنج -9

 .دبنويس مثال 5 کدام رھ برای و دھد توضيح را رفتاری و جزئی دفھ - 11

 .دھد توضيح مثال ذکر با را رفتاری غير و رفتاری دافھا تفاوت - 11

 .نمايد تهيه رفتاری دافھا آموزشی مختلف موضوعات برای - 12

 .انواع استراتژی آموزشی را ليست نمايد -13

 Patient Education -بيماربه آموزش  فرآيند  :نام درس 

 واحد 1 :تعداد واحد

 عملی -نظری  :نوع واحد

 2ـ ترم  کارشناسی پرستاری: رشته تحصيلیمقطع و 

 ندارد : پيشنياز دروس 

 2477: تلفن داخلی دفتر

 سه شنبه -دوشنبه -يکشنبه: ساعات حضور در دفتر

 آذربرزين مهرداددکتر: مدرس

 آذربرزينمهرداد دکتر : مسئول درس
E.mail: m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir                                                      

 کالسهای دانشکده پرستاری و مامايی:   کالسمکان 

 يکشنبه: روز کالس 

                           13:31-16:31  :ساعت کالس 

 ندارد :تاريخ امتحان ميان ترم

 11:31ساعت  1/11/1396 :تاريخ امتحان پايان ترم
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 .دھد شرح را آموزشی روش يك انتخاب در موثر عوامل -14

 .دھد توضيح را آموزشی کمك وسايل و رسانه از منظور - 15

 .نمايد بيان را يادگيری -یھيادد ایھموقعيت در آموزشی کمك وسايل و اھ رسانه کاربرد ميتھا - 16

 .نمايد بيان را مناسب آموزشی رسانه يك ایھويژگی -17

 .بگذارد اجراء به را آموزشی روش يك - -18

 .را ليست نمايد( بی سوادان -معلولين -کودکان -سالمندان) تفاوتهای آموزش به بيماران خاص -19

 .روند آموزش به مددجوی آموخته شده را بر روی يك بيمار اجرا و پروژه آن را ارائه نمايد -21

 .اصول آموخته شده را در موقعيتهای بالينی به کار گيرد -21

  :روش تدريس
 . سخنرانی با کمك وسايل کمك آموزشی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 .جزوه آموزشی، کتاب درسی، وايت بورد، اورهد و ويدئو پروژکتور: وسايل کمك آموزشی نيز عبارتند از

 :فعاليتهای فراگيران 
 حضور فيزيکی به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

  و بحث گروهی ( پيش آزمون و پس آزمون)سخ شرکت در پرسش و پا -2

 پاسخ به سواالت درسی مطرح شده در کالس جهت جستجوی علمی ـ پژوهشی -3

 :روش ارزشيابی
 .نمره را شامل می گردد 11که شامل مباحث تئوری بوده و امتحان پايان ترم  

 .نمره را شامل می گردد 9ارائه پروژه آموزش به مدجو که 

                                                                            .نمره را شامل می گردد 1جلسات کارگاهی و کالسهای تئوری که حضور فعال در 

 

 :  بع اصلی درسامن
1- Patient education – Gatham and Nap – 2008- Elsevier co. 

1377 -انتشارات کنکاش -دکتر زهره ونکی دکتر فاطمه رخشانی و –مبانی آموزش به بيمار  -2  

1387 -دکتر علی اکبر سيف -روانشناسی يادگيری و آموزش -روانشناسی پرورشی -3  

 1382-چاپ سيزدهم –انتشارات معاصر  –صفوی ... دکتر امان ا -کليات روشها و فنون تدريس -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 ماربيبه آموزش  فرآيندبرنامه زمان بندی شده کالسهای 

 

 جلسه روز تاريخ مبحث درسی

62/2/62 تعريف آموزش و يادگيری  1 يکشنبه 

6/7/62 آشنايی با تعاريف آموزش و يادگيری  2 يکشنبه 

6/7/62 تعطيل رسمی  3 يکشنبه 

62/7/62 استفاده از الگوی اورم در آموزش به مددجو  4 يکشنبه 

ژی های آموزشی اصول آموزش به مددجوبا توجه به استرات  62/7/62  5 يکشنبه 

23/7/62 استفاده از وسايل کمك آموزشی در آموزش  6 يکشنبه 

7/8/62 آموزش به بيماران خاص  7 يکشنبه 

61/8/62 مروری بر موارد آموخته شده تئوری  8 يکشنبه 

66/8/62 شروع کالسهای عملی آموزش به مددجوبا انتخاب مددجو  9 يکشنبه 

68/8/62 تعطيل رسمی  11 يکشنبه 

5/6/62 شناسايی مشکالت مددجو  11 يکشنبه 

حقيقی آموزشی و تعيين نيازهای  66/6/62  12 يکشنبه 

66/6/62 تعيين اهداف آموزشی  13 يکشنبه 

62/6/62 برنامه ريزی  14 يکشنبه 

2/63/62 تعيين محتوا و اجرای آموزش  15 يکشنبه 

63/63/62 ارزشيابی آموزش  16 يكشنبه 

نواقص آنتحويل پروژه و رفع   67/63/62  17 يكشنبه 




