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 رٍاى پرستبریارضذ یکبرضٌبسداًطجَیبى  هخبطببى:             رٍش ّبی آهَزضی                               ػٌَاى درس :   

    ػولی 5/0ٍاحذ ًظری،  1تؼذادٍاحذ:)یب سْن استبد از ٍاحذ( 

 12-14طٌبِیکرٍزّبی  پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:سبػت 

 یجالل ریدکتر اه هذرس:                                                                14-17ضٌبِ  یکرٍزّبی زهبى ارائِ درس:   

   ًذارد درس ٍ پیص ًیبز:

 

 ّذف کلی درس :

هراقبتْبی هختلف در سِ سغَح پیطگییری، درهگبى ٍاَاًبخطگی،  ٍفگبیف آهَزضگی        اهرٍز پرستبراى در بخص ّبی هختلف ػالٍُ بر ارائِ
جبهغ ٍکبهلی در اراببط بب بیوبر، خبًَادُ ٍ سبیر اػضبی این درهبى ٍاَاًبخطی را بر ػْذُ دارًذ. ّوچٌگیي از داًگص آهَختیگبى کبرضٌبسگی     

اقبتی، درهبى ٍاَاًبخطی در جبهؼِ در جبییبّْبی آهَزضی ضگوي  ارضذ رٍاى پرستبری اًتظبر هی رٍد ػالٍُ بر ایفبی ًقص ّبی هختلف هر
ارائِ آهَزش ّب بِ پرستبراى جَاى بِ اػتالی حرفِ ًیس کوک ًوبیٌذ. در ایي درس داًطجَیبى ببهفبّین یبدگیریَ آهَزش آضٌب ضذُ ٍکگبربرد  

 ًذ.اًَاع دل ّبی آهَزضی را در داًص ائَری ٍػولی هرابغبب حرفِ رٍاًپرستبری هی آهَز
اسلظ بر داًص ٍ کسب هْبراْبی اذریس ٍ برًبهِ ریسی آهَزضی بِ هٌظَر عراحی برًبهِ آهَزضی، اذریس ٍ ارزضیببی ًحَُ اجرای آهَزش 

 در اوبهی سغَح هختلفجْت اػتالی آگبّی ّبی هذدجَ، خبًَادُ، داًطجَیبى ٍکبرکٌبى 

 

 

 اهداف کلی جلسات) جهت هر جلسه(
 ٍ یبدگیری ٍػَاهل هَثر بر آًْب آهَزش . آضٌبیی بب هفَْم 1

 ٍ کبربرد آًْب ّبی یبدگیری، اًَاع یبدگیری . آضٌبیی بب ًظریِ 2

   رٍاًپرستبری حرفِ در اًْب ٍکبربرد تذریس الگَّبی  اًَاع بب آضٌبیی.  3

 اصَل برًبهِ ریسی آهَزضی اضٌبیی بب  .4

 . آضٌبیی بب اًَاع رسبًِ ّبی آهَزضی ٍ کببرد آًْب در حرفِ رٍاى پرستبری 5

 .ارزضیببی آهَزضی ) هفبّین، اصَل، اًَاع آى( 6

 . اضٌبیی بب آزهَى ّب ٍکببرد آًْب در آهَزش رٍاى پرستبری 7

 . آًَاع رٍش ّبی ًَیي تذریس در ػلَم پسضکی بب تبکیذ بر حرفِ رٍاى پرستبری  8
 

 

 ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ:اّذاف 
 

 ٍػَاهل هَثر بر آًْب  یریبدگیبب هفَْم آهَزش ٍ  ییآضٌب ّذف کلی جلسِ اٍل:

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
  را بیبى کٌذٍ فرایٌذ آى  هفَْم آهَزش   -1-1
 هفَْم یبدگیری را اَضیح دّذ.    -2-1
 ػَاهل هَثر بر یبدگیری را اَضیح دّذ.  -3-1
 حیغِ ّبی یبدگیری را بیبى کٌذ -4-1
 
 



 ٍ کبربرد آًْب  یریبدگیاًَاع  ،یریبدگی یّب ِیبب ًظر ییآضٌب :دٍمّذف کلی جلسِ 

 :دٍم اّذاف ٍیژُ جلسِ

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 اًَاع ًظریِ ّبی یبدگیری را ًبم ببرد.  -1-2
 اًَاع یبدگیری را بب رکر هثبل بیبى کٌذ.   -2-2
 کبربرد ًظریِ ّبی یبدگیری در فرایٌذ آهَزش را بیبى کٌذ.  -3-2
 
 

   یٍکبربرد اًْب در حرفِ رٍاًپرستبر سیاذر یبب اًَاع  الیَّب ییآضٌب :سَمّذف کلی جلسِ 

 :سَم اّذاف ٍیژُ جلسِ

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 الیَّبی اذریس را ًبم ببرد.اًَاع   -1-3
 اًَاع الیَّبی اذریس را بغَر هختصر ضرح دّذ.    -2-3
 کبربرد  الیَّبی اذریس را بب رکر هثبل در آهَزش رٍاى پرستبری  اَضیح دّذ.  -3-3
 
 

 یآهَزض یسیبب اصَل برًبهِ ر ییاضٌب :چْبرمّذف کلی جلسِ 

 :چْبرم اّذاف ٍیژُ جلسِ

 ببضذدر پبیبى داًطجَ قبدر 
 اًَاع الیَّبی اذریس را ًبم ببرد.  -1-4
 اًَاع الیَّبی اذریس را بغَر هختصر ضرح دّذ.    -2-4
 کبربرد  الیَّبی اذریس را بب رکر هثبل در آهَزش رٍاى پرستبری  اَضیح دّذ.  -3-4
 

 

 یٍ کببرد آًْب در حرفِ رٍاى پرستبر یآهَزض یبب اًَاع رسبًِ ّب ییآضٌب :پٌجنّذف کلی جلسِ 

 :پٌجن اّذاف ٍیژُ جلسِ

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 اًَاع الیَّبی اذریس را ًبم ببرد.  -1-4
 اًَاع الیَّبی اذریس را بغَر هختصر ضرح دّذ.    -2-4
 کبربرد  الیَّبی اذریس را بب رکر هثبل در آهَزش رٍاى پرستبری  اَضیح دّذ.  -3-4

 

 اصَل، اًَاع آى( ن،ی) هفبّ یآهَزض یببیارزض :ضطنلی جلسِ ّذف ک

 :ضطن اّذاف ٍیژُ جلسِ

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 اًَاع الیَّبی اذریس را ًبم ببرد.  -1-4
 اًَاع الیَّبی اذریس را بغَر هختصر ضرح دّذ.    -2-4
 کبربرد  الیَّبی اذریس را بب رکر هثبل در آهَزش رٍاى پرستبری  اَضیح دّذ.  -3-4

 

 یبب آزهَى ّب ٍکببرد آًْب در آهَزش رٍاى پرستبر ییاضٌب :ّفتنّذف کلی جلسِ 

 :ضطن اّذاف ٍیژُ جلسِ

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 اًَاع الیَّبی اذریس را ًبم ببرد.  -1-4
 اًَاع الیَّبی اذریس را بغَر هختصر ضرح دّذ.    -2-4
 کبربرد  الیَّبی اذریس را بب رکر هثبل در آهَزش رٍاى پرستبری  اَضیح دّذ -3-4



   یبر حرفِ رٍاى پرستبر ذیبب ابک یدر ػلَم پسضک سیاذر يیًَ یآًَاع رٍش ّب :ّطتنّذف کلی جلسِ 

 :ّطتن اّذاف ٍیژُ جلسِ

 قبدر ببضذدر پبیبى داًطجَ 
 اًَاع الیَّبی اذریس را ًبم ببرد.  -1-4
 اًَاع الیَّبی اذریس را بغَر هختصر ضرح دّذ.    -2-4
 کبربرد  الیَّبی اذریس را بب رکر هثبل در آهَزش رٍاى پرستبری  اَضیح دّذ.  -3-4
 

 

 هٌببغ:

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

 

 رٍش تذریس:

 سخٌراًی، بحث گرٍّی،  

 

 ٍسبیل آهَزضی :
 اسالیذ، دیتب پرٍشکتَر، ٍایت بَرد 

 سٌجص ٍ ارزضیببی 

 سبػت تبریخ  سْن از ًورُ کل)بر حسب درصذ( رٍش       آزهَى

 //////////////////////// /////////////////////////// ًورُ 3 کتبی آزهَى هیبى ترم 

  عبق برًبهِ ًورُ  10  پبیبى ترم آزهَى

   ًورُ  1  حضَر فؼبل در کالس

  عبق برًبهِ  ًورُ 6  ٍ تکبلیف کالسی بخص ػولی

   ًورُ  20  جوغ کل 

 

 هقررات درس ٍ اًتظبرات از داًطجَ :

 تَجِ کٌذ: لیهَثرتر   بِ ًکبت ر یریبدگیرٍد جْت  یبَدى آى از داًطجَ اًتظبر ه یبب تَجِ بِ حجن هطبلب ٍ اًتساػ

 در کالس  قیحضَ رهٌظن ٍ دق -1

  یضرکت در بحث گرٍّ -2

  یهطبلؼِ قبل -3

 ضذُ  یهراجؼِ بِ هٌببغ هؼرف -4

 طبق برًبهِ   ِیٍ ارائِ ًقذ ًظر ییداًطجَ ٌبریویارائِ س -5

 
 

 (یٍ گرٍّ ی) اًفرادیٍاحذ آهَزض کی یسیٍ بر ًبهِ ر یطراح: یػول ٍاحذ

 ًورُ  2طراحی برًبهِ یک دٍرُ کَتبُ هذت آهَزضی ٍ ارائِ برًبهِ بِ تفصیل بصَرت کتبی ٍ تئَری                         

 ًورُ  2ارائِ یکی از هببحث ّبی آى بصَرت آهَزش حضَری بب استفبدُ از یک الگَی تٌذریس هٌبسب                   

 ًورُ  1                                                                                              طراحی ًحَُ سٌجص ٍ ارزضیببی دٍرُ      

 

 

 

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل :                                 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:  



 رٍش ّبی آهَزضی جذٍل زهبًبٌذی درس

 11-17شنبه یک روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              جلسه 

 دکتر اهیر جاللی آًْب بر هَثر ٍػَاهل یبدگیری ٍ آهَزش هفَْم بب آضٌبیی اٍل 1

 دکتر اهیر جاللی آًْب کبربرد ٍ  یبدگیری اًَاع یبدگیری، ّبی ًظریِ بب آضٌبیی دٍم 2

 دکتر اهیر جاللی آهَزضی ریسی برًبهِ  اصَل ٍ هفبّین بب آضٌبیی سَم 3

 دکتر اهیر جاللی   رٍاًپرستبری حرفِ در اًْب ٍکبربرد تذریس الگَّبی  اًَاع بب آضٌبیی  چْبرم 4

 دکتر اهیر جاللی آهَزش هجبزی  پرستبری رٍاى حرفِ در آًْب کببرد ٍ آهَزضی ّبی رسبًِ اًَاع بب آضٌبیی پٌجن 5

 دکتر اهیر جاللی ( آى اًَاع اصَل، هفبّین،)  آهَزضی ارزضیببی ضطن 6

 دکتر اهیر جاللی   پرستبری رٍاى آهَزش در آًْب ٍکببرد ّب آزهَى بب اضٌبیی  ّفٌتن 7

 دکتر اهیر جاللی   پرستبری رٍاى حرفِ بر تبکیذ بب پسضکی ػلَم در تذریس ًَیي ّبی رٍش آًَاع ّطتن 8

 داًطجَیبى  داًطجَیی تکلیف – آهَزضی ّبی دٍرُ ریسی برًبهِ ارائِ ًْن 9

 دکتر اهیر جاللی

 داًطجَیبى  داًطجَیی تکلیف – آهَزضی ّبی دٍرُ ریسی برًبهِ ارائِ دّن 11

 دکتر اهیر جاللی 

 داًطجَیبى  تکلیف داًطجَیی –ارائِ برًبهِ ریسی دٍرُ ّبی آهَزضی  یبزدّن 11

 دکتر اهیر جاللی

 داًطجَیبى  تکلیف داًطجَیی –ارائِ برًبهِ ریسی دٍرُ ّبی آهَزضی  دٍازدّن 12

 دکتر اهیر جاللی

 

 

 

 

 

 

 


