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  دانشكده پرستاري و مامايي    زاد اسالمي واحد نجف آباد آدانشگاه 

   98 –  99سال تحصيلي             اول  ل نيمسا

درمـاني بـه     -پرستاري و از نقش هاي كليدي پرستاران در ارائه خـدمات بهداشـتي   يكي از ابعاد مهم مراقبت  مدجو آموزش به :مقدمه
در نتيجـه   ،مراقبـت از خـود كمـك مـي كنـد      تواناييجهت افزايش  شمار مي رود. پرستار در نقش آموزش دهنده به بيمار و خانواده وي

محدوديت هاي مراكز مراقبت هاي بهداشتي و ضرورت كـاهش   با توجه به همچنين. مي گرددسالمتي ارتقاء يافته و از بيماري ها پيشگيري 
هزينه ها كه كوتاه كردن مدت بستري را مي طلبد و همچنين پيشرفت هاي تكنولوژي پزشكي كه سوال هـاي زيـادي را در مقابـل بيمـاران     

. لذا ضروري اسـت  برخوردار شده استنياز به اطالع رساني و افزايش آگاهي بهداشتي مردم از اولويت و اهميت خاص  لذا قرار داده است
كه پرستاران به عنوان پرسنل بهداشتي از اصول آموزش به مددجو آگاهي داشته و بتوانند در اين امر مهم مددجويان را به طور مطلـوب تـا   

آموزش بهداشت يكـي از  در واقع  نمايند.كه ارتقاء سطح بهداشتي مددجو و جامعه مي باشد راهنمايي  بهداشتي و درماني رسيدن به اهداف
علوم اساسي در جهان است كه موضوع آن بررسي و تجزيه و تحليل آگاهي ها، گرايش ها و رفتارهاي بهداشـتي، طـرح ريـزي و اجـراي     

  برنامه هاي آموزشي در زمينه دگرگون سازي رفتارهاي ناسالم بر پايه يافته هاي علمي است.

  :هدف كلي
هداشت و برنامه ريزي آموزشي به منظور طراحي برنامه آموزشي ، اجرا و ارزشيابي آن در جهت تسلط بر دانش و كسب مهارت هاي ب

  جامعه و كاركنان در سطوح مختلف –خانواده  - اعتالي آگاهي و تغيير رفتارهاي بهداشتي فرد
  :        رفتارياهداف

  در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود:
  .دليل براي هر مفهوم  بيان نمايدتعريفي از آموزش با ذكر   - 1
  .تعريفي از يادگيري با ذكر دليل براي هر مفهوم آن را  بيان نمايد – 2
  .ماهيت يادگيري را شرح دهد –3
  .تفاوت بين آموزش و يادگيري را توضيح دهد  – 4
  .حداقل چهار مالك از مالك هاي يادگيري را شرح دهد  - 5
  .قوانين يادگيري را شرح دهد  - 6
  و اصول يادگيري باليني را شرح دهد. انواع يادگيري را توضيح دهد - 7
 .حداقل چهار اصل مربوط به يادگيري را شرح دهد  - 8

  يك برنامه آموزش بهداشتي براي فرد و خانواده و ساير گروه هاي جامعه طراحي و اجرا نمايد.  - 9

 
  مددجوآموزش به روش هاي   نام درس:

   عملي 5/0- نظري  1  نوع واحد:
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   15/8-10 :ساعت كالس

   23/10/98 :پايان ترم  تئوريتاريخ امتحان 
  30/10ساعت:

  

  
   

  



 ارزشيابي نمايد.جنبه هاي مختلف برنامه آموزشي را تجزيه تحليل نقد و -10
  خانواده و جامعه) را مورد ارزشيابي قرار دهد. -عملكرد مخاطبان آموزشي(فرد - 11
  نياز سنجي آموزش بهداشت در نظام سالمت را به بحث بگذارد. - 12
  انتخاب و بهره برداري از رسانه ها جهت آموزش بهداشت را به بحث بگذارد. - 13
  گره و .... را بيان نموده و با هم مقايسه نمايد.سمينار و كن - مراحل اجراي پانل  - 14
  روش هاي آموزش بهداشت از جمله آموزش از راه دور را بيان كند. - 15
  .حداقل سه روش براي شناسايي نيازهاي آموزشي مددجويان بيان كند - 16
  .كند توضيح را در آموزش بهداشت و درمان  تدريسالگوهاي  - 17
  .حداقل سه نقش مواد و وسائل در امر آموزش را شرح دهد - 18
  روش هاي يادگيري مداوم و مادام العمر را توضيح دهد. - 19
   .حداقل دو فايده ارزشيابي را شرح دهد - 20
  .تفاوت بين ارزشيابي هنجار مدار و معيار مدار را شرح دهد –21
  .ا شرح دهدتفاوت بين ارزشيابي تشخيصي، تكويني و پاياني ر – 22
  نمايد. تدوين جهت يك مددجو را الگوي طراحي آموزشييك  - 23

 :روش تدريس

، روش تدريس مشاركتي بازخورديسخنراني روش اجرا خواهد گرديد. در جلسات تئوري، از  عمليو  تئوريبصورت جلسات 
ل طراحي آموزشي را بر روي يك در جلسات عملي از دانشجو خواسته مي شود كه مراح .مي شودبهره گرفته  بحث گروهيو 

 مددجو اجرا كرده و گزارش آن را در كالس ارائه نمايد.
  اليتهاي فراگيران:عف
   و عملي وريدرس تئحضور فيزيكي به موقع و فعال در تمام جلسات كالس  -1
  و جستجوي علمي ـ پژوهشي كالسيشركت در پرسش و پاسخ  -2
  طراحي برنامه آموزش به مددجو  -3
 

  :ارزشيابيروش
نمره) 1% (5 هاي تئوري و عملي و شركت در جلسات پرسش و پاسخ و بحث گروهي موقع در كالسه حضور فعال و ب

 )نمره) (چهارگزينه اي 10%  (50                                              امتحان پايان ترم تئوري                                   
  نمره) 9% (45    روژه آموزش به مددجو                                                             تدوين و ارائه پ

  
 بع اصلي درس:امن

 .1386كليات روش ها و فنون تدريس، انتشارات معاصر، چاپ سيزدهم،  .صفوي،ا  .1

ات دانشگاه علوم پزشكي بابل، چاپ اول، بابل، روشهاي تدريس و يادگيري در آموزش پرستاري و مامايي، انتشار .عبدالعليان، م .2
1382. 

 .1382، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، )روشها و فنون تدريس(مهارتهاي آموزش .شعباني، ح .3

 .1385طراحي آموزشي در تدريس، نشر بشري، چاپ اول، تهران،  .حجازي، ش .4

  .1382،مامايي. چاپ اولعبدالعليان ، م. روش هاي تدريس و يادگيري در آموزش پرستاري و  .5
  .1380، مهاجر ايرواني، ا. اصول آموزش به بيمار. تهران. انتشارات سالمي .6
 .1378، اسدي نوقابي، ا. فرايند يادگيري و اصول آموزش به بيمار. بشري .7

 . 1377ز. اصول و مباني آموزش به بيمار. انتشارات كنكاش.  ،ف، ونكي ،رخشاني .8



  .1385زش به بيمار. نشر سالمي، ط. اصول آمو ،م، برزويي ،صفوي .9
  مددجو آموزش به روش هاي:دول زمانبندي درسج

    98-  99     سال تحصيلي          اول     نيمسال

  رئوس مطالب مدرس  تاريخ رديف

1.7/7/98  
  

گروه 
  استادان

  ارائه طرح درس
  

دهي اصول فرايند و عوامل موثر در يادگيري و ياد -آموزش و يادگيري و تفاوت آنها
  و 

  انواع يادگيري - آموزش

2.14/7/97  
  

گروه
 نيازسنجي آموزشي در نظام سالمت  استادان

3.21/7/98  
  

گروه
  اهداف -برنامه ريزي آموزشي  استادان

4.28/7/98  
  

گروه
  ارزشيابي آموزشي  استادان

5.12/8/98  
  

گروه
   راهبردها و مواد آموزشي  استادان

6.19/8/98  
  

گروه
  استادان

  معرفي الگوهاي تدريس -يري مداوم و مادام العمرروش هاي يادگ

7.26/8/98  
  

گروه
  استادان

  روش هاي نوين تدريس در علوم پزشكي

8.3/9/98  
  

گروه
  استادان

  استفاده از روش هاي آموزش از راه دور - روش هاي نوين تدريس در علوم پزشكي

گروه  9.8/10/98
 ارائه پروژه هاي عملي  استادان

 

 

 

 

 

 


