
 

 

 

 

 طرح  درش

 آغُایی تا رٔظ ْای آيٕزغی

 
   کٕدکاٌ پرضتاری أل ارغذداَػجٕیاٌ ترو 

  َفر     تعذاد
              5/0ٔادذ عًهی      1ٔادذ َظری يذرش:دكتر صانذي       

 ضاعات تػكيم كالش  :
 salehi@nm.mui.ac.irآدرش انكترَٔيكي:

sh.salehi@khuisf.ac.ir                      
   -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ْذف کهی :
ٕر طرادی داَع ٔ کطة يٓارتٓای تذریص ٔ ترَايّ ریسی آيٕزغی تّ يُظتطهط داَػجٕ تر 

ترَايّ آيٕزغی ، تذریص ٔ ارزغياتی َذِٕ اجرای ايٕزظ جٓت اعتالی اگاْی ْای يذدجٕ 
 ،خإَادِ ، داَػجٕیاٌ ٔکارکُاٌ در ضطٕح يختهف

 
 غرح درش :

اصٕل یادگيری ٔ یاددْی را يٕرد تذج قرار دادِ ٔدٔ ترَايّ آيٕزغی در ایٍ درش داَػجٕ 
ٔ  انگْٕای تعييٍ غذِ تٓيّ  داخم ٔ خارج کالش طثقرا ترای یگ گرِٔ داَػجٕ ٔ یا فراگير 

 ًَایذ. عًال اجرا يی یکتثعالِٔ تر ارائّ 
 تخع َظری:

 
 تایطتي قادر تاغُذ:  کالشْذاف رفتاري:داَػجٕیاٌ درضًٍ غركت فعاالَّ در ا

 یادگيری ٔ يفاْيى يرتٕط تّ اٌ را تٕضيخ دُْذ. -1
 تذریص ٔ يفاْيى يرتٕط تّ اٌ را تٕضيخ دُْذ. -2
 .را توضیح دهندو مفاهیم مربوط به آن برنامه ریزی آموزشی فرایند  -3
 الگوهای تدریس و مفاهیم مربوط به آن را توضیح دهند. -4
 فرایند ارزشیابی و مفاهیم مربوط به آن را توضیح دهند. -5
 اصول یادگیری بالینی را توضیح دهند. -6
 مفاهیم واصول یادگیری مادام العمر را توضیح دهند. -7
 یادگیری را توضیح دهند.–وین آموزش روش های ن -8
 رابطه سن را با آموزش توضیح دهند. -9

 تخع عًهی:
 

 اْذاف رفتاری
 

 یک برنامه اموزش به دانشجویان پرستاری را طراحی ،اجرا و ارزشیابی نمایند. -1
 مایند.ن یک برنامه اموزش به کارکنان پرستاری را طراحی ،اجرا و ارزشیابی -2
جامعه انتخابی را طراحی ،اجرا و ارزشیابی مددجو یا یک برنامه اموزش به  -3

 نمایند.
 یک برنامه اموزش به خانواده انتخابی را طراحی ،اجرا و ارزشیابی نمایند. -4

 
 اَتظارات از داَػجٕ:

 اَجاو ترَايّ تّ يٕقع ٔ کايم
 
 خط يػي ٔضياضت ْا: 

نيف يذٕنّ  طثق در يٕارد: غيثت، تخهف از قٕاَيٍ ٔيقررات آيٕزغي ٔ عذو اَجاو تكا
 يقررات داَػگاِ ترخٕرد خٕاْذ غذ .
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 تكانيف: 

 
 تخع َظری :

 
 غركت فعاالَّ در كالش درش ٔيطانعّ -1

                                                                                                                 5% 
 ارائّ کُفراَص در يٕرد یکی از يٕضٕعات  -2

                                                                                                               10%                     
 ايتذاٌ -3

                                                                                                               55                                    % 
 ضخُراَي ٔعًهي –پرضع ٔ پاضخ  -رٔظ تذریص : تػكيم گرِٔ 

 
تػریذي ٔ چُذگسیُّ -اي ٔ پایاَي كتثي تصٕرت أنيّ/يردهّ-رٔظ ٔ زياٌ ارزغياتي: غفاْي

 اي
 تخع عًهی :

 
 %50                                                                     اجرای ترَايّ ْای طرادی غذِ

                                                                                                                         
 %20                          ارائّ يطتُذات يرتٕط تّ ترَايّ ریسی ،اجرا ٔارزغياتی            

  
 يطتقيى، غثيّ ضازی ، تطهط یابرٔظ تذریص : 

 
  عًهی داخم کالش ٔ در عرصّ/ يػاْذِ ای  تراضاش چک نيطت / رٔظ ٔ زياٌ ارزغياتي:

 
 ارائّ يطتُذات در پایاٌ دٔرِ

 
 

 يُاتع :
زفطکی ای جی  طرادی َظاو ْای ايٕزغی : تصًيى گيری در ترَايّ درضی ٔ طرادی ترَايّ درضی  . ترجًّ فرداَع ْاغى  -1
{-} 
 {-نػيٍ  ضی تی  پٕالک  جی   رایگهٕرث ضی او  راْثرد ْا ٔ فٌُٕ طرادی ايٕزغی .  }-2
 
 1354ٕو پسغكي اصفٓاٌ غایطتّ صانذي  يقذيّ اي تر پرضتاري تانيُي  اَتػارات داَػگاِ عه -3
 
  1362ضيف،عهي اكثر رٔاَػُاضي پرٔرغي تٓراٌ،اَتػارات رغذ  -4
 
  306-414ؼ 1362دٔگاش اصٕل يراقثت از تيًار َگرظ جايع تر پرضتاري ترجًّ گرِٔ يترجًيٍ جهذ أل ، تٓراٌ  -5
 
  324-354،ؼ 1362تایهٕر" اصٕل پرضتاري" گرِٔ يترجًيٍ ، تٓراٌ ، جهذ دٔو ،  -6
 
  1362تٓراٌ،اَتػارات رغذ  اَذازِ گيری ٔ ارزغياتی ايٕزغی ضيف،عهي اكثر  -4
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 کبرآهْسی زم ارسػیبثی ف

 داًؼجْیبى کبرػٌبطی ارػذ پزطتبری

 داًؼگبٍ آساد اطالهی ّادذ خْراطگبى
 تجبٍ سیبداػ ػبلی : ثذّى اػتجبٍ    خْة :اغلت ثذّى اػتجبٍ    هتْطط : دارای اػتجبُبت لبثل رفغ      ضؼیف : دارای 

 هْسع ثَ خبًْادٍ    آ                         ًبم داًؼجْ                  تبریخ                       اهْسع ثَ داًؼجْیبى    

 ثَ کبرکٌبى       جبهؼَ                       اهْسع  فزدیباهْسع ثَ                                                                                    

 ضؼیف    هتْطط   خْة     ػبلی     ػزح هْضْع ّ دذ اکثز ًوزٍ   هْضْع                  

فیشیکی، اهکبًبت،لْاسم              آهبدٍ طبسی هذیط -1

1             

    

اُذاف کلی ،رفتبری                طزادی درص -2

1 

    

اًطجبق ثب اُذاف،جذیذ،طبدٍ ثَ  کیفیت هذتْی -3

 1پیچیذٍ،تْالی ّ تذاّم            

    

پیغ آسهْى ّ تؼییي رفتبر  -4

 ّرّدی

طْاالت،اطتفبدٍ اس ًتبیج 

،اُذاف جشیی                               

1 

    

پیغ طبسهبى دٌُذٍ ، ثجبت  ّ  ارائَ هذتْی -5

رّػٌی ، ایجبد تفکز اًتمبدی ، 

تذاّم ،تکزار،تْالی               

2 

    

رّػي،صزیخ،ّاضخ،تذاّم  ثزلزاری ارتجبط کالهی -6

 1        ،تکزار،تْالی              

    

ثزلزاری ارتجبط غیز  -5

 کالهی  

چؼوی ،دزکبت ،ّضغ ظبُز 

،تْى صذا ،ػْر ّ ػْق ّ...           

1 

    

هِبرت اطتفبدٍ اس الگْ ّ  -2

 ػیٍْ تذریض 

آهبدٍ طبسی فّؼبلیت 

فزاگیزاى،تؼذد ػیٍْ ُب ، 

                  2هٌبطجت ، اثز ثخؼی 

    

طوؼی اطتفبدٍ اس ّطبیل   -9

 ّ ثصزی در تذریض

ثِزٍ جْیی اس اهکبًبت هٌبطت 

،تٌْع ، تبسگی ،هِبرت                  

2 

    

ػخصیت ، ًْع رفتبر ، رُجزی  صفبت ػخصی  -10

ّ هذیزیت                           

2 

    

هؼبرکت دادى  -11

 داًؼجْیبى

فؼبل کزدى کلیَ داًؼجْیبى 

ثْیژٍ داًؼجْیبى طبکت ّ 

 1   هٌشّی 

    

طْاالت ،اًطجبق ثب  ارسػیبثی -12

اُذاف،تجشیَ ّ تذلیل                             

2 

    

اطتفبدٍ اس ثبسخْرد در اصالح  ثبسخْرد -13

 1اػکبالت                            

    

ًظن ّ تزتیت در اًجبم فؼبلیت  هظئْلیت پذیزی -14

     ُبی تذریض                       

1 

    

تؼْیك ّ تمْیت ،راٌُوبیی ثَ  ایجبد اًگیشٍ -15

هْلغ ّ هٌبطت فزاگیزاى              

1 

    


