بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با مفاهیم يادگیري و آموزش آشنا گردد.

زمان ---:مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

آشنا شدن با مفاهيم يادگيري -1-1يادگيري و آموزش را تعريف كند .تفاوت آنها را بگويد.
و آموزش

شناختی

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

پرسش شفاهی حین

-1-2اهميت يادگيري را با ذكر مثال توضيح دهد.

شناختی

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

تدریس

-1-3انواع يادگيري را با ذكر مثال شرح دهد

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با اهمیت نقش پرستاري در آموزش و احترام به حقوق بیمار آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

درك اهميت نقش پرستاري -2-1اهميت اموزش به بيمار را به عنوان حق بيمار بيان كند.
در آموزش واحترام به حقوق -2-2منشور حقوق بيماران را ذكر كند.
-2-3اهميت نقش پرستار در آموزش به بيمار را ذكر كند.
بيمار

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

پرسش شفاهی حین

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

تدریس

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوینت
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با تئوريها و نظريه هاي يادگیري آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

آشنايي با تئوريها و نظريه -3-1انواع نظريه هاي يادگيري را شرح دهد
 -3-2نظريه هاي يادگيري را با ذكر مثال توضيح دهد
هاي يادگيري
-3-3كاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش را ذكر كند
 3-4تئوري هاي يادگيري را با ذكر مثال شرح دهد

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

شناختی

کوئیز
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با عوامل مؤثر بر يادگیري آشنا گردد.
رئوس مطالب

شناخت
يادگيري

عوامل

مؤثر

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

بر  -4-1عوامل مؤثر بر يادگيري را ليست نمايد
-4-2شرايط محيط مناسب يادگيري را توضيح دهد
 -4-3خصوصيات يك مدرس خوب را شرح دهد
 -4-4ويژگيهاي فراگير را بيان كند

جلسه4 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

 -سخنرانی

ویدئو پروژکتور

شناختی

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی

-پرسش و پاسخ پاور پوینت

شناختی

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با اصول يادگیري در کودکان و بزرگساالنآشنا گردد.
رئوس مطالب

آشنايي با اصول ياادگيري در

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

كودكان و بزرگساالن  -5-1اصول يادگيري را ليست نمايد
 -5-2اصول آموزش كودكان را با بزرگساالن مقايسه كند

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه5 :

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با اهداف آموزشي و دسته بندي آنها آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

شناخت اهداف آموزشي و  -6-1اهداف شناختي  ،عاطفي و مهارتي را با ذكر مثال تعريف
كند
دسته بندي آنها
 -6-2حيطه اهداف شناختي  ،عاطفي و مهارتي را ذكر كند
 -6-3سه هدف در حيطه هاي شناختي  ،عاطفي و مهارتي

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه6 :

شناختی

مختلف طبقه بندي كند

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

شناختی

کار عملی

بنويسد
 -6-4اهداف مطرح شده در كالس را بر اساس حيطه هاي

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

شناختی

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با اصول و مراحل آموزش به بیمار آشنا گردد.
رئوس مطالب

جلسه7 :
زمان----- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

 -7-1پس از معارفه  ،بيمار را بررسي و نيازهااي آموزشاي وي را

شناختی

آشنايي با اصول و مراحل تعيين كند
آموزش به بيمار
 -7-2آمادگي و انگيزه مناسب را در بيمار فرضي بوجود آورد

 -7-3مراحل آموزش به بيمار را به صورت نمايش در كالس انجام

شناختی
شناختی

دهد
- 7-4ارزشيابي نهايي از كار خويش را بيان كند

شناختی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ
کار عملی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکتور

کوئیز

وایت برد و ماژیک
پاور پوینت
امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با مهارتهاي آموزشي و عوامل تسهیل کننده يادگیري آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

آشنايي با مهارتهاي آموزشي
و

عوامل

يادگيري

تسهيل

كننده

 -8-1اجراي آزمون رفتار ورودي را انجام دهد
 -8-2برقراري ارتباط با بيمار را نشان دهد
 -8-3آماده سازي فراگيران را شرح دهد
 -8-4مهارت هاي غير گفتاري و گفتاري بيمار را بيان كند
 -8-5مهارت تدريس بوسيله تصاوير و جمع بندي را شرح دهد

حیطه

روش ارائه درس

مدت  2 :ساعت
وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

شناختی

کار عملی

شناختی

مكان :کالس -----

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با طراحي و برنامه ريزي آموزشي آشنا گردد.
رئوس مطالب

كسب آگاهي در مورد طراحي
و برنامه ريزي آموزشي

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -9-1يك طرح درس روزانه بنويسد
 -9-2مراحل يك طرح درس را فهرست كند

جلسه9 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کار عملی

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با روشهاي مختلف آموزشي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه10 :
زمان--- :
حیطه

آشنايي با روشهاي مختلف  -10-1مقایسه روشهاي متداول و مرسوم و پیشرفته آموزشی
آموزشي
با یكدیگر را انجام دهد

شناختی

-10-2براي هر روش آموزشی  2نكته مثبتت و منفتی را رکتر

شناختی

نماید
 -10-3روش مناسب آمتوزش بته بیمتار ختود را بتر استا
بررسیهاي بیمار تعیین کند

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

کار عملی
شناختی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با انواع رسانه هاي آموزشي و کاربرد آنها آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه11 :
زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناخت انواع رسانه هاي  -11-1رسانه مناسب آموزش به بيمار خود را ذكر نمايد

شناختی

-سخنرانی

ویدئو پروژکتور

 -11-2براي هر رسانه  2نكته قوت و ضعف را ذكر نمايد

شناختی

-بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

-پرسش و پاسخ

پاور پوینت

آموزشي و كاربرد آنها

 -کار عملی

کوئیز

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه12 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با روشهاي ارزشيابي آموزش به بيمار آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 2 :ساعت

رئوس مطالب

-

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

آشنايي با روشهاي

ارزشيابي آموزش به بيمار

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ویدئو پروژکتور

 -12-1روشهاي مختلف ارزشيابي راتوضيح دهد

شناختی

بحث گروهی

وایت برد و ماژیک

 -12-2براي آموزش به بيمار خود فرم ارزشيابي مناسبي بنويسد

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوینت

 -12-3هدف از ارزشيابي را شرح دهد

شناختی

کار عملی

امتحان مستمر

امتحان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس فرآيند آموزش بیمار
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه13 :

هدف کلي :تدوين و طراحي برنامه آموزشي براي مددجو و ارائه آن بصورت ايفاي نقش يا کار زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

عملي
رئوس مطالب

 تدوین و طراحی برنامه آموزشیبرای مددجو و ارائه آن بصورت
ایفای نقش یا کار عملی

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

با بیمار فرضی بخوبی ارتباط برقرار کرده و به وي آموزش

کاربرد

دهد.

روش ارائه درس

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ
کار عملی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

