بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس ترمیک ()Course Plan
درس فرآيند آموزش بیمار

عنوان درس:
تعداد واحد 0/5 ( 1 :واحد نظری 0/5 -واحد عملی)
نیمسال تحصیلی............ :
محل تشکیل کالس............. :
نام مدرس :مهناز حلیانی

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی پیوسته پرستاری
پیش نیاز یا همزمان............. :
تعداد دانشجویان.......... :
زمان شروع کالس............. :
مسئول طرح درس :سمیه زارع

● شرح درس:

● هدف كلي:

● اهداف اختصاصي:
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
 -1آشنا شدن با مفاهيم يادگيري و آموزش

 -2درك اهميت نقش پرستاري در آموزش واحترام به حقوق بيمار

 -3آشنايي با تئوريها و نظريه هاي يادگيري

 -4شناخت عوامل مؤثر بر يادگيري

 -5آشنايي با اصول يادگيري در كودكان و بزرگساالن

 -6شناخت اهداف آموزشي و دسته بندي آنها

 -7آشنايي با اصول و مراحل آموزش به بيمار

 -8آشنايي با مهارتهاي آموزشي و عوامل تسهيل كننده يادگيري

 -9كسب آگاهي در مورد طراحي و برنامه ريزي آموزشي

 -10آشنايي با روشهاي مختلف آموزشي
1

 -11شناخت انواع رسانه هاي آموزشي و كاربرد آنها

 -12آشنايي با روشهاي ارزشيابي آموزش به بيمار

 شرايط اجراء:
 .1امکانات آموزشی بخش  :کالس درس
 .2وسایل وتسهیالت کمك آموزشی ( :تخته سیاه  ،اورهد -فیلم آموزشی)
 .3آموزش دهنده :مهناز حلیانی
 منابع :
- 1صابرین معصومه ،چگونه طرح درس بنویسیم؟
- 2عبدالعیان معصومه ،روشهای تدریسو یادگیری در آموزش پرستاری و مامائی ،چاپ اول
- 3عبدلعیان معصومه ،روش های تدریس و یادگیری در آموزش پرستاری  ،دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،چاپ اول
 -٤مهاجر ایروانی تانیا ،اصول آموزش به بیمار ،تهران ،سالمی،
5- Guilbert,J.J. (1987). Educational Handbook of Health personnel.6th ed. Geneva: WHO
6- Hsrris, S. Human communication. (3th Ed.) Manchester: Black Well.
7- Cooper JM. (1994). Classroom teaching Skill. (5th ed) Lexington: D.C. Health and
company.
8- Freeman,J.. Quality basic education: the Development of competence. 1st ed .paris:
UNICCO
9- Anderson.L.W. Increasing teacher effectiveness. Paris: UNICCO
.10- Smith C.J. Effective classroom management. (1th Ed). London: Routledge
 - 11صفوی ،محبوبه ،اصول آموزش به بیمار ،نشر سالمی
 - 12صابرین  ،معصومه ،اصول برنامه ریزی برای آموزش به بیمار  ،نشر بشری،
 - 13خوست نادره ،دبیریان اعضم ،ذوالریاسین وهمکاران آموزش به بیمار ،نشر سالمی
 - 1٤دلیر زهرا ،اصول برنامه ریزی برای آموزش به بیمار ،نشر بشری ،
 - 15اسدی نوقابی احمد علی ،زندی میترا ،نظری علی اکبر ،فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار ،نشر حکیم هیدجی،
 - 1٦روز بهان بابك ،دهقانزاد شادی ،اصول وفنون پرستاری ،نشر سالمی،
 - 1٧عالئی فاطمه ،اموزش به بیمار ،راهنمای آموزش به مددجو برای مراقبت در منزل ،تهران،نشرسالمی.
(جهت تهیه منایع فوق از جدیدترین ویرایش استفاده شود)
 ارزشیابي:
 .1آزمون کتبی پایان ترم %٤0
 .2حضور به موقع در کالس ها %10
 .3ارائه کار عملی %50

 نحوه ارزشیابي :
.1
.2
.3
.٤

ارزشیابی بصورت کتبی
شرکت دانشجودربحثها.
مقررات :حداقل نمره قبولی  10نمره
تعداد دفعات مجاز غیبت کالس  ٤/1٧مجموع ساعات تدریس

 انتظار از دانشجو:
از دانشجو انتظار مي رود:

 قبل از ورود به کالس در مورد درس همان جلسه (طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد
 بموقع در کالس حاضر شود

 رعایت حرمت کالس را بنماید

 تلفن همراه خود را خاموش نماید

 در صورت داشتن سوال ،بعد از کسب اجازه مطرح نماید

 در صورت داشتن هر گونه سوال غیردر ساعات مشاوره مراجعه نماید
 تکالیف خود را بموقع ارائه نماید

 در بحثها فعاالنه شرکت نماید تکالیف را بموقع ارائه نماید.

