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  هدف کلی دوره: آماده سازی دانشجویان برای ارائه  آموزش مناسب و کارآمد به بیماران، مددجویان، و

    افراد جامعه

  : اهداف کلی جلسات 

 دانشجویان با فرایند آموزش و یادگیری آشنا شوند.  .1

 دانشجویان با روش های مختلف تدریس آشنا شوند.  .2

 دانشجویان با انواع وسایل و رسانه های کمک آموزشی آشنا شوند. .3

 دانشجویان با مهارتهای ضمن تدریس ارزشیابی آشنا شوند .4

 دانشجویان با اصول و انواع  ارزشیابی آشنا شوند. .5

 یان با اصول طراحی منظم آموزشی بر طبق الگوی جیمز براون آشنا شوند.دانشجو .6

 

 :اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه 

 دانشجویان با فرایند آموزش و یادگیری آشنا شوند.  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه رفتاری جلسه اول

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 به بیمار را شرح دهد.تاریخچه و اهمیت  آموزش  .7

 هدف آموزش به بیمار را بیان کند. .1



 تفاوت یادگیری و آموزش را بیان کند. .3

 عوامل موثر بر یادگیری را بیان کند. .4

 انواع یادگیری را با هم مقایسه کند. .5

 عوامل موثر بر آموزش به بیمار  را بیان كند. .6

 موانع یادگیری بیمار در بالین را برشمرد.  .1

 

 : دانشجویان با روش های مختلف تدریس آشنا شوند. دومهدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه دوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 موارد کاربرد، مزایا و معایب روش سخنرانی را ذکر کند. .7

 موارد کاربرد، مزایا و معایب روش بحث گروهی را ذکر کند. .1

 کند.موارد کاربرد، مزایا و معایب روش نمایش را ذکر  .3

 موارد کاربرد، مزایا و معایب روش ایفای نقش را ذکر کند. .4

 موارد کاربرد، مزایا و معایب روش پرسش و پاسخ را ذکر کند. .5

 انواع روشهای تدریس)پرسش و پاسخ، ایفای نقش، نمایش، سخنرانی، بحث گروهی( را با هم مقایسه کند. .6

 بیماران استفاده کند.برحسب شرایط از روش موثر و مناسب برای آموزش به  .1

 

 

 .دانشجویان با انواع وسایل و رسانه های کمک آموزشی آشنا شوند :هدف کلی جلسه سوم

 اهداف ویژه رفتاری جلسه سوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 موارد کاربرد، مزایا و معایب اورهد را ذکر کند. .7

 موارد کاربرد، مزایا و معایب اوپک را ذکر کند. .1

 رد، مزایا و معایب ویژوالیز را ذکر کند.موارد کارب .3

 موارد کاربرد، مزایا و معایب پروژکتور اسالید را ذکر کند. .4

 موارد کاربرد، مزایا و معایب رایانه را ذکر کند. .5

انواع وسایل و رسانه های کمک آموزشی)اورهد، اوپک، ویژوالیز، پروژکتور اسالید، رایانه، ( را با هم  .8

 مقایسه کند.

ش تدریس انتخابی و  شرایط کالس از وسایل و رسانه های کمک آموزشی موثر و مناسب برای برحسب رو .9



 آموزش به بیماران استفاده کند.

 دانشجویان با مهارتهای ضمن تدریس ارزشیابی آشنا شوند. هدف کلی جلسه چهارم:

 اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پیش آزمون را تعریف کند  .7

 نحوه اجرای آزمون رفتار ورودی را بیان کند.  .1

 ارتباط را تعریف کند.  .3

 اجزای پیام را بیان کند. .4

 عوامل موثر در برقراری ارتباط را بیان کند. .5

 موانع ارتباط را بیان کند.  .6

 اهمیت استفاده از زبان بدن را در هنگام آموزش به بیمار بیان کند. .1

 رس جدید را بیان کند. نحوه شروع د .8

 نحوه تمرکزبخشی را در هنگام آموزش بیان کند. .9

 بتواند در کالس درس، انضباط را برقرار کند.    .71

 اهمیت و نحوه جمع بندی مطالب درسی را بیان کند. .77

 دانشجویان با اصول طراحی منظم آموزشی بر طبق الگوی جیمز براون آشنا شوند. دف کلی جلسه پنجم:ه

 رفتاری جلسه پنجم: اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اجزای الگوی جیمز براون را  در قالب مثال بیان کند.  .7

 یک طرح آموزشی برای یک بیمار فرضی طراحی و در کالس درس ارائه نماید. .1
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 :سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفای نقش  روش تدریس 

 :رایانه، پروژکتور رسانه های کمک آموزشی 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ میزان نمره روش آزمون آزمون

ده دقیقه ابتدای  ابتدای هر جلسه  7 آزمون شفاهی کوئیز

 کالس 

آزمون کتبی چهار گزینه  آزمون پایان ترم

 ای

 طبق تقویم آموزشی پایان ترم  9

 طبق تقویم آموزشی پایان ترم 7 ارایه  تهیه پمفلت 

طراحی و ارائه یک 

 طرح آموزشی

جلسه ششم تا   9 مشاهده و چک لیست

 سیزدهم

71-8 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

 حضور به موقع در کالس  .7

 عدم استفاده از تلفن همراه و تبلت در كالس  .1

 مشارکت فعال در بحث های کالسی .3

 طراحی و ارائه یک طرح آموزشی برای بیمار فرضی در کالس درس .4

 

 



 جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسات 

 

 ساعت موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 1-4 فرایند آموزش و یادگیری 1/71 7

 1-4 روش های مختلف تدریس 74/71 1

 1-4 وسایل و رسانه های کمک آموزشی 17/71 3

 1-4  مهارتهای تدریس 74/7 4

 اصول و انواع  ارزشیابی  17/7 5

طراحی منظم آموزشی) بر طبق الگوی 

 جیمز براون(
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تهیه و ارایه یک طرح آموزشی در  18/7 6

 کالس درس

4-1 

طرح آموزشی در تهیه و ارایه یک  4/1 1

 کالس درس

4-1 

تهیه و ارایه یک طرح آموزشی در  78/1 8

 کالس درس

4-1 

تهیه و ارایه یک طرح آموزشی در  15/1 9

 کالس درس

4-1 

تهیه و ارایه یک طرح آموزشی در  7/3 71

 کالس درس

4-1 

تهیه و ارایه یک طرح آموزشی در  8/3 77

 کالس درس

4-1 

طرح آموزشی در تهیه و ارایه یک  11/3 71

 کالس درس

4-1 

تهیه و ارایه یک طرح آموزشی در  19/3 73

 کالس درس

4-1 
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