
 
 

 

  

 

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول
 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                           پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س(  الرستان: دانشکده

 81/8/99  تاریخ ارائه درس : 8991-99سال تحصیلی  :  

/ 5 –/ واحد نظری 5واحد )  8آموزش به بیمار    فرآیندنام درس )واحد(  :  
 واحدعملی (

 81الی 81  ساعت:                 دوشنبه هاروز:  

 عملی  –نظری  واحد:نوع 
 

 نفر 19  تعداد دانشجویان  :

 سرکارخانم فرامرزیان  مسئول درس: / واحدعملی (5 –/ واحد نظری 5واحد )  8 تعداد واحد:

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس ساعت   2مدت کالس: 

 91بهمن  تاریخ تدوین/بازنگری:

. 

 مفاهیم آموزش و یادگیریعنوان درس : 

 مفاهیم آموزش ویادگیری را بشناسد .هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .مفهوم آموزش را تعریف کند 

 .مفهوم یادگیری را بیان نماید 

 .تفاوت بین آموزش ویادگیری را بیان کند 

  .ماهیت یادگیری شامل فراگرفتن ، نگهداری ، یاد آوری و بازشناسی را توضیح دهد 

  مقدار، وقت، دقت و صحت ( را توضیح دهد.مالکهای یادگیری شامل 

 .انواع یادگیری شامل عالمتی ، محرك  پاسخی، معنی دار، طوطی وار را توضیح دهد 

  .قوانین یادگیری شامل  آمادگی و  اثر را توضیح دهد 

 .موانع یادگیری شامل کسل کنندگی و  پیچیدگی را توضیح دهد 

 ده( را بیان نموده و توضیح دهد .اصول یادگیری ) توجه به نیازهای یاد گیرن 

           سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :    

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 
 منبع درس  :

 (  . چگونه طرح درس بنویسیم؟ 8918صابرین ،  معصومه ) .8

 ( . روشهای تدریس ویادگیری درآموزش پرستاری ومامائی.8912)عبدالعلیان ، معصومه  .2

 ( . اصول آموزش به بیمار . تهران : سالمی8911مهاجرایروانی ، تانیا )  .9

4. Guilbert, J.J. , Educational Handbook of Health personnel. Last ed.  Geneva: WH. 
5. Harris, S.,Human communications.(Last ed .) Manchester: Black well. 
6. Cooper, J.M.,Classroom Teaching Skill.( Last ed) Lexington: D.C.Health and Company. 
7. Freeman, J., Quality Basic Education: The Development of Competence. Last ed , Paris: Unesco 
8. Anderson , L.W., Increasing Teacher Effectiveness. Paris Unesco 
9. 9-Smith , C. J, Effective Classroom Management. (Last ed). London: R outledge.  
10. 10-Ross , K.N., Planning the Quality of Education: The Collectetion and use of Data for Informed Decision- Making.( 

Last ed).Paris: unesco.  
11. 11.Lefrancois, G.R., Psychology for Teaching. .( Last ed). Bclmont: Wadsworth publishing 

  دقیقه  5   :مدت زمان مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه    11مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :   

 دقیقه   95مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                           پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س(  الرستان: دانشکده

 25/8/99تاریخ ارائه درس :   8991-99سال تحصیلی  :  

/ 5 –/ واحد نظری 5واحد )  8آموزش به بیمار    فرآیندنام درس )واحد(  :  
 واحدعملی (

 81الی 81ساعت:                   دوشنبه هاروز:  

 عملی  –نظری  نوع واحد:
 

 نفر 19تعداد دانشجویان  :  

 فرامرزیانمسئول درس:  سرکارخانم  / واحدعملی (5 –/ واحد نظری 5واحد )  8تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس ساعت   2مدت کالس: 

 91تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 

. 

  طراحی آموزشعنوان درس : 

 نحوه انجام طراحی آموزش را بشناسد.هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  کند.اهداف کلی و رفتاری را تعریف 

 .شرایط آموزش ) محیط ، فردآموزش دهنده( را توضیح دهد 

 .نیازهای آموزشی مددجویان را تعیین کند 

 مددجویان را ازنظر جسمی ، روانی واجتماعی بررسی نماید 

 نیازهای آموزشی مددجویان را تشخیص 

 

           سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :    

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 (  . چگونه طرح درس بنویسیم؟ 8918صابرین ،  معصومه ) .82

 پرستاری ومامائی. ( . روشهای تدریس ویادگیری درآموزش8912عبدالعلیان ، معصومه ) .89

 ( . اصول آموزش به بیمار . تهران : سالمی8911مهاجرایروانی ، تانیا )  .81
15. Guilbert, J.J. , Educational Handbook of Health personnel. Last ed.  Geneva: WH. 
16. Harris, S.,Human communications.(Last ed .) Manchester: Black well. 
17. Cooper, J.M.,Classroom Teaching Skill.( Last ed) Lexington: D.C.Health and Company. 
18. Freeman, J., Quality Basic Education: The Development of Competence. Last ed , Paris: Unesco 
19. Anderson , L.W., Increasing Teacher Effectiveness. Paris Unesco 
20. 9-Smith , C. J, Effective Classroom Management. (Last ed). London: R outledge.  
21. 10-Ross , K.N., Planning the Quality of Education: The Collectetion and use of Data for Informed Decision- Making.( 

Last ed).Paris: unesco.  
22. 11.Lefrancois, G.R., Psychology for Teaching. .( Last ed). Bclmont: Wadsworth publishing 

  دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه    11مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :   

 دقیقه   95مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                           پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س(  الرستان: دانشکده

 8/2/99تاریخ ارائه درس :   8991-99سال تحصیلی  :  

/ 5 –/ واحد نظری 5واحد )  8آموزش به بیمار    فرآیندنام درس )واحد(  :  
 واحدعملی (

 81الی 81ساعت:                   دوشنبه هاروز:  

 عملی  –نظری  نوع واحد:
 

 نفر 19  تعداد دانشجویان  :  

 مسئول درس:  سرکارخانم فرامرزیان / واحدعملی (5 –/ واحد نظری 5واحد )  8تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس ساعت   2مدت کالس: 

 91تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 

. 

 اموزش  منابع عنوان درس : 

 را بشناسد. منابع آموزشیانواع   هدف کلی درس :

 
 اهداف جزئی : 

 .منابع آموزش شامل  پمفلت ، کتابچه آموزشی ، کتاب و پوستر را توضیح دهد 

           سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :    

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 (  . چگونه طرح درس بنویسیم؟ 8918صابرین ،  معصومه ) .29

 پرستاری ومامائی. ( . روشهای تدریس ویادگیری درآموزش8912عبدالعلیان ، معصومه ) .21

 ( . اصول آموزش به بیمار . تهران : سالمی8911مهاجرایروانی ، تانیا )  .25
26. Guilbert, J.J. , Educational Handbook of Health personnel. Last ed.  Geneva: WH. 
27. Harris, S.,Human communications.(Last ed .) Manchester: Black well. 
28. Cooper, J.M.,Classroom Teaching Skill.( Last ed) Lexington: D.C.Health and Company. 
29. Freeman, J., Quality Basic Education: The Development of Competence. Last ed , Paris: Unesco 
30. Anderson , L.W., Increasing Teacher Effectiveness. Paris Unesco 
31. 9-Smith , C. J, Effective Classroom Management. (Last ed). London: R outledge.  
32. 10-Ross , K.N., Planning the Quality of Education: The Collectetion and use of Data for Informed Decision- Making.( 

Last ed).Paris: unesco.  
33. 11.Lefrancois, G.R., Psychology for Teaching. .( Last ed). Bclmont: Wadsworth publishing 

  دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه    11مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :   

 دقیقه   95مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                           پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س(  الرستان: دانشکده

 1/2/99تاریخ ارائه درس :  8991-99سال تحصیلی  :  

/ 5 –/ واحد نظری 5واحد )  8آموزش به بیمار    فرآیندنام درس )واحد(  :  
 واحدعملی (

 81الی 81ساعت:                   دوشنبه هاروز:  

 عملی  –نظری  نوع واحد:
 

 نفر 19  تعداد دانشجویان  :  

 مسئول درس:  سرکارخانم فرامرزیان / واحدعملی (5 –/ واحد نظری 5واحد )  8تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس ساعت   2مدت کالس: 

 91تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 

. 

 روش های اموزش عنوان درس : 

 موزش را توضیح دهد.انواع روش های آهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .روشهای آموزش شامل  گفتگو ، بحث گروهی ، شبیه سازی ، ایفای نقش ، معرفی موردی و  نمایش را توضیح دهد 

           سخنرانی  ، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش آموزش :    

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 (  . چگونه طرح درس بنویسیم؟ 8918صابرین ،  معصومه ) .91

 پرستاری ومامائی. ( . روشهای تدریس ویادگیری درآموزش8912عبدالعلیان ، معصومه ) .95

 ( . اصول آموزش به بیمار . تهران : سالمی8911مهاجرایروانی ، تانیا )  .91
37. Guilbert, J.J. , Educational Handbook of Health personnel. Last ed.  Geneva: WH. 
38. Harris, S.,Human communications.(Last ed .) Manchester: Black well. 
39. Cooper, J.M.,Classroom Teaching Skill.( Last ed) Lexington: D.C.Health and Company. 
40. Freeman, J., Quality Basic Education: The Development of Competence. Last ed , Paris: Unesco 
41. Anderson , L.W., Increasing Teacher Effectiveness. Paris Unesco 
42. 9-Smith , C. J, Effective Classroom Management. (Last ed). London: R outledge.  
43. 10-Ross , K.N., Planning the Quality of Education: The Collectetion and use of Data for Informed Decision- Making.( 

Last ed).Paris: unesco.  
44. 11.Lefrancois, G.R., Psychology for Teaching. .( Last ed). Bclmont: Wadsworth publishing 

  دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه    11مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :   

 دقیقه   95مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی / پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                           پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری حضرت زینب)س(  الرستان: دانشکده

 1/2/99تاریخ ارائه درس :   8991-99سال تحصیلی  :  

/ 5 –/ واحد نظری 5واحد )  8آموزش به بیمار    فرآیندنام درس )واحد(  :  
 واحدعملی (

 81الی 81ساعت:                   دوشنبه هاروز:  

 عملی  –نظری  نوع واحد:
 

 نفر 19 تعداد دانشجویان  :  

 مسئول درس:  سرکارخانم فرامرزیان / واحدعملی (5 –/ واحد نظری 5واحد )  8تعداد واحد: 

 سرکارخانم فرامرزیان  :مدرس ساعت   2 مدت کالس:

 91تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 

. 

 تعریف ارزشیابی  ، انواع وعلت انجام هریک ازانواع ارزشیابی عنوان درس : 

 تعریف ارزشیابی  ، انواع وعلت انجام هریک ازانواع ارزشیابی را بشناسد.هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  .ارزشیابی را  تعریف کند 

 .انواع ارزشیابی را بیان کند 

 . علت انجام هریک ازانواع ارزشیابی را توضیح دهد 

           مجازیروش آموزش :    

 ، کامپیوتر ، ماژیک و وایت برد برحسب نیاز ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 (  . چگونه طرح درس بنویسیم؟ 8918معصومه )  صابرین ، .15

 ( . روشهای تدریس ویادگیری درآموزش پرستاری ومامائی.8912عبدالعلیان ، معصومه ) .11

 ( . اصول آموزش به بیمار . تهران : سالمی8911مهاجرایروانی ، تانیا )  .14

48. Guilbert, J.J. , Educational Handbook of Health personnel. Last ed.  Geneva: WH. 
49. Harris, S.,Human communications.(Last ed .) Manchester: Black well. 
50. Cooper, J.M.,Classroom Teaching Skill.( Last ed) Lexington: D.C.Health and Company. 
51. Freeman, J., Quality Basic Education: The Development of Competence. Last ed , Paris: Unesco 
52. Anderson , L.W., Increasing Teacher Effectiveness. Paris Unesco 
53. 9-Smith , C. J, Effective Classroom Management. (Last ed). London: R outledge.  
54. 10-Ross , K.N., Planning the Quality of Education: The Collectetion and use of Data for Informed Decision- Making.( 

Last ed).Paris: unesco.  
55. 11.Lefrancois, G.R., Psychology for Teaching. .( Last ed). Bclmont: Wadsworth publishing 

  دقیقه  5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه    11مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :   

 دقیقه   95مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 


