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سه
جل

 

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه 

هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه بندی 

 سواالت

نعداد 

 سواالت

 نمره

تبیین مندرجات - 1

طرح درسی و 

 حصول توافق

یادگیری  -

 ،تئوریها ،)تعاریف

د فراین ، (اصول کلی

و عوامل موثر در 

یادگیری و 

 (آموزش)یاددهی

معرفی الگوهای  -

 تدریس

 فراگیر بتواند بر اساس رفرانس معرفی شده :

 نماید. تعریفرا  یادگیری  -

را نام ببرد و رویکرد  یادگیریی  تئوریها -

رفتارگرایی و شناخت گرایی و سازنده گرایی را 

  مختصراً توضیح دهد.

فرایند و عوامل موثر در ، یادگیریاصول کلی -

 ( را شرح دهد.آموزش)یادگیری و یاددهی

کاربردهای رویکرد رفتارگرایی و شناخت گرایی و  -

سازنده گرایی و الگوهای تدریس را هر کدام را بیان 

 نماید.

راهبردها و مواد  ،اهداف ،برنامه ریزی آموزشی -

 را توضیح دهد. آموزشی

 

 دانش

 فهم

 فهم

فهم، 

 کاربرد

 فهم

 فهم

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 پرسش –مسئله 

 و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

امتحان پایان  -

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

2 1 

                                                 

   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایانی یا )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودیها بر اساس اهداف میآزمون

 تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان( برگزار گردد.



سه
جل

 

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه 

هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه بندی 

 سواالت

نعداد 

 سواالت

 نمره

برنامه ریزی  -

 ،اهداف ،آموزشی

راهبردها و مواد 

 آموزشی

 ،انواع یادگیری -

مهارت های ذهنی و 

 راهبردها

ی ت های ذهنی و راهبردهامهار ،انواع یادگیری -

 یادگیری را توضیح دهد.

های نوین  روش - 2

تدریس علوم 

 پزشکی

یادگیری اصول  - 

 بالینی

را نام ببرد  های نوین تدریس علوم پزشکی روش -

 و توضیح دهد.

را مطابق با نظریه  یادگیری بالینیاصول  -

روشهای آموزش بالینی از  -ویگوتسکی شرح دهد.

قبیل راند های پرستاری، تکلیف مراقبت بیمار، 

 کنفرانس بالینی و تکالیف کتبی بالینی را شرح دهد.

ش، دان

 فهم

 فهم

 فهم

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 پرسش –مسئله 

 و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

امتحان پایان  -

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

2 2 

ارزشیابی  - 3

 ،مفاهیم )آموزشی

 ،آن ، انواعاصول

آزمون ها و کاربرد 

 (آنها

 را تعریف کند. ارزشیابی آموزشی -

الگوهای ارزشیابی آموزشی را معرفی و هرکدام را -

 مختصرا توضیح دهد.

ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و تراکمی را تعریف  -

 نماید.

انواع آزمونها بر اساس حیطه شناختی، روانی  -

را  و کاربرد آنهاحرکتی و عاطفی را نام ببرد  

 توضیح دهد.

 دانش

 فهم

 دانش

دانش 

 وکاربرد

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 –مسئله 

 پرسش و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

امتحان پایان  

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

3 2 

 ارزشیابی عملکرد - 0

 

 را توضیح دهد.ارزشیابی عملکرد  -

 OSCEنحوه طراحی و استفاده از پورت فولیو و  -

 ، نمونه واقعی کار و ... را توضیح دهد.

 فهم

فهم و 

 کاربرد

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 –مسئله 

 پرسش و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

امتحان پایان  

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

2 1 
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اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه 

هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

تکالیف 

 دانشجو

 ارزشیابینحوه
 

بودجه بندی 

 سواالت

نعداد 

 سواالت

 نمره

استفاده از روش  - 5

های آموزش از راه 

 دور

روش های  -

یادگیری مداوم و 

 مادام العمر

استفاده از روش های آموزش از راه موارد و نحوه  -

و شبکه اجتماعی مفید در آموزش را توضیح  دور

 دهد.

و خود  یادگیری مداوم و مادام العمرمفاهیم  -

راهبری در یادگیری و شایستگی های مرتبط و  

 قرارداد یادگیری  را توضیح دهد. 

 

 فهم

 فهم

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 –مسئله 

 پرسش و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

 محمدپور

 مقتدر 

امتحان پایان 

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

2 2 

 سنجینیاز- 1

آموزشی در نظام 

 سالمت

آموزش به  -

 کارکنان

 آموزشی در نظام سنجینیازمفاهیم و تکنیک های   -

 را توضیح دهد. سالمت

را توضیح  کارکنان ضمن خدمتآموزش مفاهیم  - 

 دهد.

 فهم

 فهم

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 –مسئله 

 پرسش و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

 شمسی

ولی 

 رضایی

امتحان پایان 

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

2 2.5 

مراحل اجرای  - 7

 ،سمینار ل،پان

 گره،...کن

انتخاب و بهره  -

 برداری از رسانه ها

گره، همایش و کن ،سمینار ل،مراحل اجرای پان -

 سمپوزیوم را شرح دهد.

در آموزش و  انتخاب و بهره برداری از رسانه ها-

 یادگیری را شرح دهد.

 فهم

 فهم

 

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 –مسئله 

 پرسش و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

 رضائیان

- 

امتحان پایان 

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

2 1 

آموزش مددجو و  - 8

 خانواده

طراحی و برنامه  -

 )آموزشیک ریزی 

آموزش انفرادی و 

 (گروهی

 را شرح دهد. مددجو و خانواده بهآموزش -

آموزش  )آموزشیک طراحی و برنامه ریزی نحوه  -

 ( را توضیح دهد.انفرادی و گروهی

 فهم

 فهم

 

سخنرانی، 

 –ای مباحثه

گروهی کوچک، 

حل  –نمایشی 

 –مسئله 

 پرسش و پاسخ

ویدئو 

 -پروژکتور

 وایت بورد

2 

 ساعت

 اورنگی

 سعیدی

امتحان پایان 

ترم 

کتبی)تستی یا 

 تشریحی(

0 2.5 

 



 اقدام فرمایید: ساعت  عملی: لطفاً به شرح زیر 17جهت گذراندن 

A- )آموزش به دانشجو)تدریس در یک کالس درس مقطع کارشناسی پرستاری 

 ابتدا دو ساعتی را مشخص کنید که اینجانب و شما آزاد هستیم.-1 

 به پایین است انتخاب کنید. 5درسی تخصصی پرستاری که برای ترم  -2 

 به  اینجانب اطالع و تایید بگیرید. -3

طرح درسی درنظر گرفته  کارشناسی پرستاری در کالس آموزش نظری/ عملی مراجعه نمایید. موضوع جلسه و رفرانس های مربوطه را اخذ نمایید. از استاد بخواهید که دربه مدرس درس مقطع  -0

 شوید.

 ما را در برنامه  کاری اینجانب ثبت نمودم.فعالیت تدریس خود را آماده و به تایید هر دو نفر) مدرس و اینجانب( برسانید. مطمئن شوید که ساعت تدریس ش  -5

 لیست حضور و غیاب خالی را از استاد تحویل بگیرید.  -1 

 تدریس خود را با حضور اینجانب در کالس درس نظری یا عملی اجرا نمایید. -7 

B- یک مورد آموزش به مددجو 

 و خود را معرفی نمایید.به کارشناس آموزش به مددجو در مرکز آموزشی درمانی کودکان مراجعه -1 

 موضوعی برای آموزش به مددجو و خانواده توافق کنید. -2 

 آموزش به مددجو و خانواده را با استفاده از منابع معتبر و به روز طراحی و به تایید برسانید. -3 

 ود تاریخ و ساعت را یک هفته قبل به اینجانب اطالع نمایید.در صورتیکه آموزش گروهی اجرا خواهید نم، اجرا نمایید. ا همکاری کارشناس آموزش به مددجوب -0

 گزارش کتبی و مستندات را تحویل اینجانب نمایید. -5 

C-  حضوری یا مجازی()کارکنان گزارش از آموزش به 

 نمایید.به واحد آموزش به کارکنان  در مرکز آموزش ضمن خدمت دانشگاه یا اداره پرستاری مراجعه نموده و خود را معرفی  -1

 را بگیرید.اخیر یا ما قبل آخر لیست آموزشهای سال  -2

 را مشروح بگیرید.سال اخیر یا ما قبل آخر نحوه نیازسنجی آموزشی  -3

 در یک مورد آموزش ضمن خدمت حضور یابید. -0

  گزارش و مستندات را تحویل استاد نمایید. -5

و اداره تمرین تدریس دروس نظری و عملی  -الفاحد عملی بصورت و .اداره خواهد شد  0جلسه دو ساعته در محل کالس  8یل واحد نظری بصورت تشک نحوه ارائه درس و روش تدریس:و  تعداد جلسات

 7دانشجو/  7) و خانوادهکودک مشارکت و گزارش یک مورد آموزش  -دانشکده بمحترم تحت نظارت اینجانب و با همکاری اساتید جلسه( 7دانشجو/ 7)ترمهای مختلفمقطع کارشناسی کالسهای متنوع در 

  خواهد بود. حضوری یا مجازی بهمراه گزارش از فرایند آموزش ضمن خدمت یک مورد آموزش مداوم پرسنل در  حضور -ج وآموزش به مددجو( 

  :ارزشيابی نحوه

 :نظری

 نمره 1         حضور فعال در کالس -

 نمره 2          کنفرانس -

    نمره 10        ای و پایانیامتحانات مرحله-



 نمره 3 ارائه کتبی یک مقاله در مورد تاثیر آموزش مداوم در بهبود کیفیت خدمات در نظام سالمت -

 :عملی

   نمره8  های کودکانبه مددجو و خانواده در بخش یاجرا و ارائه یک برنامه آموزش ،تدوین -

 نمره 0  کارکنان در بخش های کودکان بهیک برنامه آموزشی  کتبیاجرا و ارائه  ،تدوین -

 نمره 8    پرستاری به دانشجویاناجرا و ارائه کتبی یک برنامه آموزشی  ،تدوین -

 

 محاسبه خواهد شد. 24و نمره از  تبدیلعملی  1نظری و  10نمرات به نسبت ترم و تکمیل ارزشیابیها، در پایان 

 در آموزش به مددجوپمفلت و .... -در کالسهای عملی های مراقبتیپروسیجر آموزشبرای پراتیک و  وسایل الزم   وایت بورد در سخنرانی -پروژکتورویدئو های آموزشی: رسانهوسایل کمک آموزشی و 

 و درس عملی در کالسهای سایر اساتید و در بیمارستان کودکان و مرکز آموزش مداوم 0درس نظری کالس : زمان و مکان ارائه درس

 موقع و کامل تکالیف مشخص شدهباجرای  :انتظارات از دانشجویان مقررات درس و
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 آموزشی. کلیه کتب و مقاالت جدید مربوط به روش تدریس و برنامه ریزی-8

 


