
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           فرآينديادگيري واصول آموزش به مددجو رئوس اصلی جلسات درس:

تعريف آموزش ، تعريف يادگيري ، تفاوت آموزش ويادگيري ، ماهيت يادگيري)فراگرفتن, نگهداري,  1

يادآوري,باز شناسی(, ومالكهاي يادگيري)مقدار,وقت,دقت ,صحت(, انواع ياد گيري)عالمتی, 

دار, طوطی وار و..(,قوانين يادگيري)آمادگی, اثر(, موانع يادگيري)كسل  پاسخی, معنی-محرک

تئوريهاي يادگيري.حيطه هاي  كنندگی,پيچيدگی(, اصول يادگيري)توجه به نيازهاي يادگيرنده(.

 يادگيري.
 ، اهداف آموزش)كلی,جزئی, رفتاري( 2

مددجويان ، تشخيص بررسی وشناخت  شرايط آموزش)محيط ,فرد آموزش دهنده( به مددجو.

 منابع )پمفلت, كتابچه آموزشی, كتاب, پوستر( ،نيازهاي آموزشی مددجويان
 بررسی و شناخت مددجويان از نظر جسمی, روانی و اجتماعی، تشخيص  نياز هاي آموزشی مددجويان  3

 روشهاي آموزش)گفتگو, بحث گروهی, شبيه سازي, ايفاي نقش, معرفی موردي, نمايش( 4

 مواد و وسايل در امر آموزش) درک بهتر مفاهيم انتزاعی, يادگيري راحت تر, صرفه جويی در وقت(نقش 

 مواد و رسانه هاي آموزشی)اساليد,فيلم آموزشی, ويدئو,اورهد و كتاب, پمفلت(

 ارزشيابی) تعريف, انواع وعلت انجام  هر يک از انواع ارزشيابی(
 قسمت عملی درس 
برنامه آموزشی براي مددجو و ارائه آن به طريقه ايفاي نقش، يا به صورت پروژه عملی در تدوين و طراحی  5

 كالس

6   
 11تا

 كار عملی دانشجويان 
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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

           واصول آموزش به مددجو فرآينديادگيري عنوان درس:

 

 كارشناسی مقطع تحصیلی:                            پرستاري  رشته تحصیلی:

 -پیشنیاز:    عملی(0.5 -تئوري0.5واحد)1تعداد واحد:

 پرستاري گروه آموزشی:                        95-96 دومنیمسال تحصیلی:

 

 

 دكتر معصومه اكبري مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

آشنا نمودن دانشجويان بانظريه ها، مراحل و انواع روشهاي فراكيري،   هدف کلی درس:

تدوين و تنظيم فلسفه آموزش ،  اهداف كلی و جزيی بر اساس برنامه هاي آموزش، كاربرد 

روشهاي نوين و روش تعليم و تعلم در امور آموزشی و ارزشيابی فعاليتهاي آموزشی 

معی و بصري، قواعد و محدوديتها و كاربرد پرستاري، آشنايی دانشجو با وسايل و مواد س

 آموزشی هر يک از آنها. 

 پرسش و پاسخ حل مسئله،، TBLروش روش تدریس:

ازبحث گروهی ، طرح سواالت امتحانی ازمطالب تدريس  :این درس روش ارزشیابی

شده دركالس وتكاليف كالسی صورت خواهدگرفت. ) قسمت عملی به شكل جداگانه 

 ارزشيابی ميشود(

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 درصد0.5                 بحث كالسی وتكاليف:

 درصد10                      امتحان ميان ترم:

 درصد 60                        :  امتحان پايانی

درصد  20درصد )ارائه پروژه يانقش آفرينی :  5                          :  حضوروغياب

 قسمت عملی درس است (نمره 

تدوين و طراحی برنامه آموزشی براي توانمند شدن دانشجويان در اهمیت این درس در یک پاراگراف:

 مددجو و ارائه آن به طريقه ايفاي نقش، يا به صورت پروژه عملی در كالس

عدم تسلط بر محتواي آموزشی تكاليف دانشجويان  اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

هنگام آموزش به مددجويان، وعدم رعايت موارد آموزش داده شده در تكاليف عملی، عدم رعايت تقسيم كار 

 عادالنه در هنگام تهيه پروژه عملی 

رد توجه دقيق به درس و انجام قدم به قدم موا نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

 خواسته شده همزمان با هرجلسه درس

 منابع اصلی درس:

 (.چگونه طرح درس بنويسيم؟1381صابرين ، معصومه )

 ( روشهاي تدريس ويادگيري درآموزش پرستاري ومامايی . چاپ اول.1382عبدالعليان ، معصومه .)

 ( . اصول آموزش به بيمار. تهران : سالمی1380مهاجرايروانی ، تانيا)
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 Smith, C.J.Effective Classroom Management. (Last ed.).London: R 

outledge. 
 Ross, K.N. Planning the Quality of Education: The Collectetion and 

use   of Data for Informed Decision- Making. (Last ed.).Paris: Unesco. 

 Lefrancois, G.R. Psychology for Teaching. (last ed.). Bclmont: 

Wadsworth Publishing. 

 


