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 اریکارشناسی پرست   مقطع و رشته تحصیلی:     پرستاری   : گروه آموزشی     پرستاری حضرت زینب)س(الرستان  دانشکده :

 1 :  تعداد واحد فرآیند آموزش بیمار  :  نام درس

 واحد نظری و نیم واحد عملینیم   نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد  پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س(  مکان برگزاری:

                      سرکارخانم فرامرزیان مسئول برنامه :  

 zfaramarzian@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:              221-07152245009شماره تماس دانشکده:   

                    سرکارخانم فرامرزیان مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:   

 سرکارخانم فرامرزیان تهیه و تنظیم : 

 1401تاریخ تدوین/ بازنگری: شهریور ماه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 معرفی درس:
یکی از نقش های پرثمر و نتیجه بخش پرستاری در پیشگیری از بیماری ها ،تسریع بهبودی و پیشگیری از عوارض ناشی 

روانی و اجتماعی از بیماری و درمان ،آموزش به مددجو است که این رسالت با شناخت نیاز ها و توانایی های جسمی ، 

مددجو و با استفاده مناسب از امکانات و تجهیزات آموزشی میسر خواهد بود. لذا ضروری است پرستاران از اصول و فنون 

 آموزش اطالعات کافی داشته باشند تا بتوانند به طور صحیح این مسئولیت خود را به انجام برسانند.

 

 : عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد

 
 مفاهیم آموزش ویادگیری

 تعریف آموزش 

 تعریف یادگیری 

 تفاوت بین آموزش و یادگیری 

 ) ماهیت یادگیری ) فراگرفتن ، نگهداری ، یاد آوری، بازشناسی 

 ) مالکهای یادگیری) مقدار، وقت، دقت، صحت 

 )....انواع یادگیری ) عالمتی ، محرك ، پاسخی، معنی دار، طوطی وارو 

  (قوانین یادگیری)آمادگی ، اثر 

 )موانع یادگیری )کسل کنندگی ، پیچیدگی 

 )اصول یادگیری ) توجه به نیازهای یاد گیرنده 

 طراحی آموزش

 )اهداف ) کلی ، رفتاری 

 )شرایط آموزش ) محیط ، فردآموزش دهنده 

 )منابع ) پمفلت ، کتابچه آموزشی ، کتاب ، پوستر 

 تعیین نیازهای آموزشی مددجویان

  بررسی وشناخت مددجویان ازنظر جسمی ، روانی واجتماعی 

 نقش ارتباط در آموزش

 روشهای آموزش ) گفتگو ، بحث گروهی ، شبیه سازی ، ایفای نقش ، معرفی موردی ، نمایش (  

 نقش مواد و وسائل درامر آموزش ) درك بهتر مفاهیم انتزاعی، یادگیری راحت تر ، صرفه جویی دروقت(

 های آموزشی ) اسالید ، فیلم آموزشی ، ویدئو ، اورهد وکتاب ، پمفلت( مواد ورسانه

 ارزشیابی  ) تعریف ، انواع و علت انجام هریك ازانواع ارزشیابی(

 
 

 

 

 

 

 



 

 هدف کلی 

 مفاهیم آموزش ویادگیری را بشناسد .

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 مفهوم آموزش را تعریف کند.

 بیان نماید.مفهوم یادگیری را 

 تفاوت بین آموزش ویادگیری را بیان کند.

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

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

 را توضیح دهد. انواع یادگیری شامل عالمتی ، محرك  پاسخ ، زنجیره ای ، مفهوم ،حل مسئله و...

 قوانین یادگیری شامل  آمادگی و  اثر را توضیح دهد. 

 موانع یادگیری شامل کسل کنندگی و  پیچیدگی را توضیح دهد.

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

 

 هدف کلی 

 نحوه انجام طراحی آموزش را توضیح دهد. 

 اهداف اختصاصی  

 انشجو باید بتواند: د

 اهداف کلی و رفتاری را تعریف کند.

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

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

 مددجویان را ازنظر جسمی ، روانی واجتماعی بررسی نماید.

 یص دهد .نیازهای آموزشی مددجویان را تشخ

 

 هدف کلی

 انواع روش های آموزش ، مواد ورسانه های آموزشی و نقش مواد ووسائل در امر آموزش  را توضیح دهد.

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

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

 ورسانه های آموزشی شامل  اسالید ، فیلم آموزشی ، ویدئو ، اورهد ، کتاب و پمفلت را توضیح دهد.انواع مواد 

 نقش مواد ووسائل درامر آموزش شامل درك بهتر مفاهیم انتزاعی، یادگیری راحت تر ، صرفه جویی دروقت را توضیح دهد.

 

 هدف کلی

 شیابی را بشناسد.تعریف ارزشیابی  ، انواع وعلت انجام هریك ازانواع ارز

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 ارزشیابی را  تعریف کند. 

 انواع ارزشیابی را بیان کند. 

 علت انجام هریك ازانواع ارزشیابی را توضیح دهد .

 



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازی              تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات 

صفحات و  

های مشخص فصل

 مطالعهشده برای 
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publishing 

  

 

 

 

 



 

 مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ........................................................................................................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................................................................................................  

3 ....................................................................................................................................................................................................... . 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 کنید.ها را ذکر در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 

متعاقبا اعالم می 

 گردد.
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 برنامه پروژه عملی متعاقبا اعالم می گردد.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

 
 متعاقبا اعالم می گردد.

   



..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال سازدر 

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمك ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 متعاقبا اعالم می گردد. بحث:  موضوع

 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 9 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

 حداقل نمره قبولی                                       براساس آیین نامه آموزشی 

 براساس آیین نامه آموزشی     :              تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 



 

 

 تاریخ ارایه جلسات
 نحوه ارائه مدرس موضوع هر جلسه

امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

  مفاهیم یادگیری و آموزش 28/6/1401 1

سرکارخانم 

 فرامرزیان

به روش 

 مجازی

نرم افزار 

های تولید 

محتوا و 

 کامپیوتر

ارزشیابی  : 

برگزاری امتحان 

پایان ترم و 

 تکالیف

  طراحی آموزش  11/7/1401 2

سرکارخانم 

 فرامرزیان

  روش های آموزش  18/7/140 3

سرکارخانم 

 فرامرزیان

  مواد و رسانه های آموزشی  25/7/1401 4

سرکارخانم 

 فرامرزیان

  ارزشیابی  2/8/1401 5

سرکارخانم 

 فرامرزیان

  امتحان پایان ترم  9/8/1401 6

   

 

 


