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 95-6نیمسال دوم 
 

 روان پرستاریارشد یکارشناسدانشجویان  مخاطبان:             روش های آموزشی                               عنوان درس :   

    عملی 5/0واحد نظری،  1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 12-14روزهای شنبه پاسخگویی به سواالت فراگیر:ساعت 

 یجالل ریدکتر ام مدرس:                                                                14-16دو شنبه روزهای زمان ارائه درس:   

   ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

مراقبتهای مختلف در سه سطوح پیشگییری، درمگان واوانبخشگی،  وفگایف آموزشگی       امروز پرستاران در بخش های مختلف عالوه بر ارائه 
جامع وکاملی در اراباط با بیمار، خانواده و سایر اعضای ایم درمان واوانبخشی را بر عهده دارند. همچنگی  از دانگش آموختیگان کارشناسگی     

قبتی، درمان واوانبخشی در جامعه در جاییاههای آموزشی ضگم   ارشد روان پرستاری انتظار می رود عالوه بر ایفای نقش های مختلف مرا
ارائه آموزش ها به پرستاران جوان به اعتالی حرفه نیز کمک نمایند. در ای  درس دانشجویان بامفاهیم یادگیریو آموزش آشنا شده وکگاربرد  

 د.انواع دل های آموزشی را در دانش ائوری وعملی مرابطبا حرفه روانپرستاری می آموزن
اسلط بر دانش و کسب مهاراهای ادریس و برنامه ریزی آموزشی به منظور طراحی برنامه آموزشی، ادریس و ارزشیابی نحوه اجرای آموزش 

 در امامی سطوح مختلفجهت اعتالی آگاهی های مددجو، خانواده، دانشجویان وکارکنان 

 

 

 اهداف کلی جلسات) جهت هر جلسه(

 یادگیری وعوامل موثر بر آنها  آموزش و. آشنایی با مفهوم 1

 و کاربرد آنها های یادگیری، انواع یادگیری . آشنایی با نظریه 2

   روانپرستاری حرفه در انها وکاربرد تدریس الگوهای  انواع با آشنایی.  3

 اصول برنامه ریزی آموزشی اشنایی با  .4

 . آشنایی با انواع رسانه های آموزشی و کابرد آنها در حرفه روان پرستاری 5

 .ارزشیابی آموزشی ) مفاهیم، اصول، انواع آن( 6

 . اشنایی با آزمون ها وکابرد آنها در آموزش روان پرستاری 7

 . آنواع روش های نوین تدریس در علوم پزشکی با تاکید بر حرفه روان پرستاری  8
 

 

 ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف 
 

 وعوامل موثر بر آنها  یریادگیبا مفهوم آموزش و  ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
  را بیان کندو فرایند آن  مفهوم آموزش   -1-1
 مفهوم یادگیری را اوضیح دهد.    -2-1
 عوامل موثر بر یادگیری را اوضیح دهد.  -3-1
 حیطه های یادگیری را بیان کند -4-1
 
 



 و کاربرد آنها  یریادگیانواع  ،یریادگی یها هیبا نظر ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 انواع نظریه های یادگیری را نام ببرد.  -1-2
 انواع یادگیری را با ذکر مثال بیان کند.   -2-2
 کاربرد نظریه های یادگیری در فرایند آموزش را بیان کند.  -3-2
 
 

   یوکاربرد انها در حرفه روانپرستار سیادر یبا انواع  الیوها ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 

 :سوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 الیوهای ادریس را نام ببرد.انواع   -1-3
 انواع الیوهای ادریس را بطور مختصر شرح دهد.    -2-3
 کاربرد  الیوهای ادریس را با ذکر مثال در آموزش روان پرستاری  اوضیح دهد.  -3-3
 
 

 یآموزش یزیبا اصول برنامه ر ییاشنا :چهارمهدف کلی جلسه 

 :چهارم اهداف ویژه جلسه

 باشددر پایان دانشجو قادر 
 انواع الیوهای ادریس را نام ببرد.  -1-4
 انواع الیوهای ادریس را بطور مختصر شرح دهد.    -2-4
 کاربرد  الیوهای ادریس را با ذکر مثال در آموزش روان پرستاری  اوضیح دهد.  -3-4
 

 

 یو کابرد آنها در حرفه روان پرستار یآموزش یبا انواع رسانه ها ییآشنا :پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 انواع الیوهای ادریس را نام ببرد.  -1-4
 انواع الیوهای ادریس را بطور مختصر شرح دهد.    -2-4
 کاربرد  الیوهای ادریس را با ذکر مثال در آموزش روان پرستاری  اوضیح دهد.  -3-4

 

 اصول، انواع آن( م،ی) مفاه یآموزش یابیارزش :ششملی جلسه هدف ک

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 انواع الیوهای ادریس را نام ببرد.  -1-4
 انواع الیوهای ادریس را بطور مختصر شرح دهد.    -2-4
 کاربرد  الیوهای ادریس را با ذکر مثال در آموزش روان پرستاری  اوضیح دهد.  -3-4

 

 یبا آزمون ها وکابرد آنها در آموزش روان پرستار ییاشنا :هفتمهدف کلی جلسه 

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 انواع الیوهای ادریس را نام ببرد.  -1-4
 انواع الیوهای ادریس را بطور مختصر شرح دهد.    -2-4
 کاربرد  الیوهای ادریس را با ذکر مثال در آموزش روان پرستاری  اوضیح دهد -3-4



   یبر حرفه روان پرستار دیبا ااک یدر علوم پزشک سیادر  ینو یآنواع روش ها :هشتمهدف کلی جلسه 

 :هشتم اهداف ویژه جلسه

 قادر باشددر پایان دانشجو 
 انواع الیوهای ادریس را نام ببرد.  -1-4
 انواع الیوهای ادریس را بطور مختصر شرح دهد.    -2-4
 کاربرد  الیوهای ادریس را با ذکر مثال در آموزش روان پرستاری  اوضیح دهد.  -3-4
 

 

 منابع:

 زشی و درسیسی و انگلیسی مرتبط با روش تدریس و برنامه ریزی آموکلیه کتب و مقاالت فار -

 

 روش تدریس:

 سخنرانی، بحث گروهی،  

 

 وسایل آموزشی :
 اسالید، دیتا پروژکتور، وایت بورد 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// نمره 4  آزمون میان ترم 

  طبق برنامه نمره  10  پایان ترمآزمون 

   نمره  1  حضور فعال در کالس

  طبق برنامه  نمره 5  بخش عملی

   نمره  20  جمع کل 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

 توجه کند: لیموثرتر   به نکات ذ یریادگیرود جهت  یبودن آن از دانشجو انتظار م یبا توجه به حجم مطالب و انتزاع

 در کالس  قیحضو رمنظم و دق -1

  یشرکت در بحث گروه -2

  یمطالعه قبل -3

 شده  یمراجعه به منابع معرف -4

 طبق برنامه   هیو ارائه نقد نظر ییدانشجو ناریمیارائه س -5

 
 

 (یو گروه ی) انفرادیواحد آموزش کی یزیو بر نامه ر یطراح: یعمل واحد

 نمره 2طراحی برنامه یک دوره کوتاه مدت آموزشی و ارائه برنامه به تفصیل بصورت کتبی و تئوری                         

 نمره  2ارائه یکی از مباحث های آن بصورت آموزش حضوری با استفاده از یک الگوی تندریس مناسب                   

 نمره  1                                                                                             طراحی نحوه سنجش و ارزشیابی دوره       

 

 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                                تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:   



 روش های آموزشی جدول زمانبندی درس

 14-17شنبه دو روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              جلسه 

 دکتر امیر جاللی آنها بر موثر وعوامل یادگیری و آموزش مفهوم با آشنایی اول 1

 دکتر امیر جاللی آنها کاربرد و  یادگیری انواع یادگیری، های نظریه با آشنایی دوم 2

 دکتر امیر جاللی آموزشی ریزی برنامه  اصول و مفاهیم با آشنایی سوم 3

 دکتر امیر جاللی   روانپرستاری حرفه در انها وکاربرد تدریس الگوهای  انواع با آشنایی  چهارم 4

 دکتر امیر جاللی   پرستاری روان حرفه در آنها کابرد و آموزشی های رسانه انواع با آشنایی پنجم 5

 دکتر امیر جاللی ( آن انواع اصول، مفاهیم،)  آموزشی ارزشیابی ششم 6

 دکتر امیر جاللی   پرستاری روان آموزش در آنها وکابرد ها آزمون با اشنایی  هفنتم 7

 دکتر امیر جاللی   پرستاری روان حرفه بر تاکید با پزشکی علوم در تدریس نوین های روش آنواع هشتم 8

 دانشجویان  دانشجویی تکلیف – آموزشی های دوره ریزی برنامه ارائه نهم 9

 دکتر امیر جاللی

 دانشجویان  دانشجویی تکلیف – آموزشی های دوره ریزی برنامه ارائه دهم 10

 دکتر امیر جاللی 

 دانشجویان  تکلیف دانشجویی –ارائه برنامه ریزی دوره های آموزشی  یازدهم 11

 دکتر امیر جاللی

 دانشجویان  تکلیف دانشجویی –ارائه برنامه ریزی دوره های آموزشی  دوازدهم 12

 دکتر امیر جاللی

 

 

 

 

 

 

 


