بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي بابل
دانشكده پرستاري و مامايي فاطمه زهرا (س) رامسر

طرح درس روش تدريس و برنامه ريزي آموزشي
فراگیران  :دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ترم  3تعداد واحد :ا واحد نظری و  0/5واحد عملی
دروس پیشنیاز :ندارد

عنوان درس  :روش تدریس و برنامه ریزی آموزشی

زمان و مكان کالس :سه شنبه ها  ،ساعت  ،8-10سایت دانشکده
مدرسین  :دکتر شمسعلی نیا -دکتر فتوکیان

شرح درس :این درس از دروس بنیادی و اصلی کارشناسی ارشد محسوب می شود .در این درس دانشجو ابتدا باا نظریا
ها ی مختلف یادگیری آشنا شده ،و انواع شیوه های تدریس و کاربرد هر کدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سپس با روش
های مختلف ارزشیابی آشنا خواهد شد.
الف)واحد نظری ( 02ساعت)
هدف کلي :در پایان این درس دانشجو قادر می باشد :بر دانش و کسب مهارتهای تدریس و برنامه ریزی
آموزشی به منظور طراحی برنامه آموزشی ،تدریس و ارزشیابی نحوه اجرای آموزش جهت اعتالی آگاهی های
مددجوی سالمند ،خانواده ،دانشجویان و کارکنان در سطوح مختلف تسلط یابد.
اهداف جزئي:
دانشجو قادر باشد:
-1اصطالحات آموزش ،تدریس و یادگیری و فرایند آن را شرح دهد.
-2عوامل موثر بر یادگیری را بیان کند.
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-3با نظریه های مختلف یادگیری آشنا شود.
-4نظریه ها و سبک های یادگیری را توضیح دهد.
-5الگوهای تدریس را لیست نماید.
-6ویژگی ها و مشخصات الگوهای تدریس را ذکر نماید.
-7الگوی مناسب موقعیت های مختلف آموزشی را تشخیص دهد.
-8روش تدریس سخنرانی ،اصول ،مراحل و کاربردهای آن را در آموزش پرستاری شرح دهد.
-9روش تدریس پرسش و پاسخ ،اصول ،مراحل و کاربردهای آن را در آموزش پرستاری شرح دهد.
-10روش تدریس نمایش و مراحل و کاربردهای آن را در آموزش پرستاری بیان نماید.
-11روش تدریس بحث گروهی و مراحل و کاربردهای آن در پرستاری را توضیح دهد.
-12دالیل بکارگیری الگوها را در آموزش توضیح دهد.
-13با شیوه برنامه ریزی آموزشی آشنا شود.
-14روشهای یادگیری مادام العمر و مداوم را بداند.
-15نیازهای آموزشی نظام سالمت را شناسایی کند.
-16آموزش به مددجوی سالمند و خانواده اش ارائه دهد.
-17به کارکنان تیم سالمت آموزش دهد.
-18کاربرد رسانه های آموزشی را یادبگیرد.
-19از روشهای آموزش از راه دور استفاده کند.
-20روشهای نوین تدریس در علوم پزشکی را بشناسد.
-21یک آموزش انفرادی و یا گروهی برای مددجویان و یا کارکنان برنامه ریزی کند.
-22با انواع روشهای ارزشیابی آشنا شود.
-23نحوه ارزشیابی عملکرد را بداند.
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روش تدريس:
تدریس این واحد برحسب موضوع و زمان بر مبنای الگوی مشکل گشایی و دانشجومحوری به صورت سخنرانی،
حل مسئله و بحث گروهی ،کارعملی ،ارائه کنفرانس ،پرسش و پاسخ و مطالعه فردی انجام خواهد گرفت.
وظايف دانشجو:
 حضور فعال در کالس

 دستیابی به اهداف از طریق جستجوی کتب ،مقاالت ،گزارشات تحقیقاتی و آخررین مطالرب مسرتند در
زمینه موضوعات
 پشتکار و جدیت در ارائه سریع و بموقع تکالیف

 شرکت در بحث گروهی با استناد به مطالعات و منابع موجود

تقويم واحد تئوري
جلسه

موضوع

تاريخ کالس

مدرس

1

معرفي طرح درس ،تعريف مفاهیم آموزش ،تدريس و يادگیري ،فرآيند ياددهي-

96/7/4

دکتر شمسعلي نیا

يادگیري وعوامل موثر بر آن
نظريه ها و سبک هاي يادگیري

96/7/11

دکتر فتوکیان

2

اهداف آموزشي و حیطه هاي يادگیري

96/7/11

دکتر فتوکیان

معرفي الگوهاي تدريس به همراه استفاده ازرسانه هاي آموزشي

96/7/22

دکتر شمسعلي نیا

معرفي الگوهاي تدريس به همراه استفاده ازرسانه هاي آموزشي

96/1/2

دکتر شمسعلي نیا

2

روشهاي نوين تدريس درعلوم پزشكي

96/1/9

دکتر فتوکیان

7

اصول يادگیري بالیني ،روشهاي يادگیري مداوم و مادام العمر

96/1/16

دکتر فتوکیان

1

برنامه ريزي آموزشي ،اهداف و راهبردهاي آموزشي ،نیازسنجي آموزشي در نظام سالمت

96/1/23

دکتر شمسعلي نیا

9

ارزشیابي آموزشي (مفاهیم ،اصول ،انواع آزمونها و کاربرد آنها)

96/1/33

دکتر فتوکیان

13

ارزشیابي عملكرد

96/9/7

دکتر شمسعلي نیا

3

ب)واحد کارآموزی

توجه :روزهاي کارآموزي به صورت حضور در بالین به شرح زير مي باشد:
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 96/1/24ساعت  ،1-12دکتر شمسعلي نیا(ثابت قدم و نوربخش) و دکتر فتوکیان(فالح پور ،خلیلي و
جعفري)
(96/9/14ارائه یک روش تدریس عملی به دانشجویان یا کارکنان بهداشتی) (فالح پور ،خلیلي و جعفري)
خانم دکتر فتوکیان
( 96/9/21ارائه یک روش تدریس عملی به دانشجویان یا کارکنان بهداشتی) (ثابت قدم و نووربخش) اقواي
دکتر شمسعلي نیا
تكالیف درس:
الف) ارائه یک روش تدریس عملی خارج از برنامه کالس به شکل آموزش به سالمند بیمارو خانواده اش در بالین
ب) ارائه یک روش تدریس عملی خارج از برنامه کالس به شکل آموزش در کالس درس دانشجویان یا کارکنان
ج) شرکت در امتحانات پایان ترم.
نحوه ارزشیابي:
-1ارائه یک روش تدریس به شکل آموزش به مددجوی سالمند و خانواده دربالین
-2ارائه یک روش تدریس عملی به دانشجویان یا کارکنان بهداشتی
 -3امتحان نهایی
 -4حضور فعال و توام با آمادگی در کالس
جمع
منابع اصلي درس:
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%18
%17
%60
%5
%100
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