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 بسمه تعالی

  كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/01 

 3از   1صفحه 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 98-99تحصيلیاول  نيمسال

 پرستاري  رشته

 کارشناسی ارشد    مقطع

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

مامايی و پرستاري دانشكده   

 

 1/7/1398: نيتدو خيتار

 1/7/1398 يبازنگر خيتار

   هاي آموزش به مددجو و خانواده روشعنوان دوره: 

  مراقبت ویژه و مدیریت پرستاريگروه آموزشی: 

  كارشناسي ارشد مقطع تحصيلی: 

 ندارد پيش نياز: 

 نیم واحد نظري، نیم واحد عمليتعداد واحد: 

 13-15 ساعت  یكشنبه هازمان برگزاري کالس: 

 با هماهنگی قبلی بر حسب شرايط زمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره: 

  ساختمان مامائيمحل کالس: 

 

 اساتيد:

bahramnezhad@sina.tums.ac.ir 

Tel:00982161054416 

 دكتر  فاطمه بهرام نژاد 

 

 شرح درس:

                        هاي آموزش و اصول یاددهي و عوامل موثر بر هر كدام مطرح و مورد بحث قرار مي گیرد. روش ،در این درس

 

 هدف کلی: 

هاي تدریس و برنامه ریزي آموزشي به منظور طراحي برنامه آموزشي، تدریس و  تسلط بر دانش و كسب مهارت

 دجو، خانواده، دانشجویان و كاركنان در سطوح مختلفارزشیابي نحوه اجراي آموزش جهت اعتالي آگاهي هاي مد

 

 اهداف جزيی:

 در پایان این دوره از دانشجو انتظار مي رود كه: 

 اصول یادگیري بزرگساالن را شرح دهد. -1

 فرایند آموزش به بیمار را توضیح دهد. -2

 اصول آموزش گروهي را بیان كند. -3

 ضیح دهد. وارتباط درماني در آموزش به بیمار را ت -4

 ها و نظریه هاي یادگیري و ارتقا سالمت را شرح دهد.مدل -5

 هاي تغییر رفتار بهداشتي را توضیح دهد.مدل -6
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 هاي حمایت از خودمدیریتي بیمار را توضیح دهد. مدل -7

 تئوري انتظار ارزش را شرح دهد. -8

 نحوه ارزشیابي در آموزش سالمت به بیمار را شرح دهد.  -9

 

 وسايل کمك آموزشی:

دستیابي به اهداف آموزشي در این كالس از روش سخنراني، پرسش و پاسخ به همراه استفاده از امكانات به منظور    

و فیلم  Handout، سیستم یادگیري الكترونیكي به شیوه الكترونیكي تركیبي، وسایل كمک آموزشي مناسب

 آموزشي استفاده خواهد شد. 

 

 وظايف فراگير:

 حضور مستمر و فعال در كالس، شركت در آزمون هاي دوره اي و نهایي، انجام به موقع تكالیف محوله، 

 

 يادگيري: -روشهاي آموزش

 ، آموزش مبتني بر حل مسئله سخنراني، بحث و گفتگو ، پرسش و پاسخ

 

  امتحان کتبی پايان ترم:

 

امتحان كتبي پایان ترم براساس محتواي آموزشي تدریس شده و به صورت تشریحي و سناریو محور  ارائه خواهد 

 شد. دو سوال از مجموع سواالت به زبان انگلیسي خواهد بود و پاسخ باید به  انگلیسي داده شود. 

 شيوه ارزشيابی واحد نظري

 ارائه سمینار كالسي  50%

 )سه امتحان(آزمون هاي دوره اي  5%

 ارائه مقاله مروري  25%

 آزمون كتبي پایان ترم)تشریحي( 20%
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و اين تكليف تنها براي کمك به  نمی باشدنيازي به چاپ و يا ساب ميت مقاله مروري دانشجوي گرامی:  *

 شما در نظر گرفته شده است.  و پوياي تفكر انتقاديارتقاي قدرت مقاله خوانی و 

 نمره تشویقي خواهد داشت.  2ارائه ژورنال كالب در سطح دانشكده * 

 نمره تشویقي خواهد داشت.  2*ارائه به زبان انگلیسي 

 دانشجو باید حداقل یک هفته قبل از ارائه سمینار، مطالب آموزشي و پاورپوینت را  به مدرس تحویل دهد. *

*مطالب سمینار آموزشي  باید شامل تعیین اهداف، به روز بودن شواهد، محتواي متناسب با اهداف بوده و 

 دانشجو به محتواي آموزشي تسلط داشته و در  طول ارائه از وسایل سمعي و بصري استفاده كند. 

 هاي آموزشي مرتبط در ارائه سمینار استفاده كند.  در صورت امكان از فیلم*

و درکالس اجرا جلسه دانشجويان موظف هستند، يك فرايند آموزش به بيمار را طراحی کرده *در هر

 کنند.

 *در پایان هر جلسه كلیه مباحث توسط مدرس جمع بندي خواهند شد. 
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

 دانشكده پرستاري و مامائی

  روش هاي آموزش به مددجو و خانواده  تقويم درس

 99-1398اول  نيمسال

 کارشناسی ارشد مقطع: 

 تاريخ موضوع نام استاد هفته

، آشنایي با سبک هاي معرفي درس، شرح اهداف، مقدمه اهمیت آموزش به بیمار دكتر بهرام نژاد 1

   ،سطوح مختلف یادگیريیادگیري

21/7/1398 

 28/7/1398 هاي مراقبت ویژه  ارتباط درماني و اصول آن با تكیه بر بخش دكتر بهرام نژاد 2

 دكتر بهرام نژاد 3

 

هاي مراقبت ویژه )بدو پذیرش، حین  فرایند اموزش به بیمار و خانواده با تاكید بر بخش

 ،بستري، پس از ترخیص و مراقبت در منزل(، برنامه ریزي آموزش سالمت به بیمار

 حیطه هاي یاد گیري) شناختي ,عاطفي و روان حركتي (

 نوشتن انواع اهداف، نحوه 

5/8/1398 

 تعطیل

 دكتر بهرام نژاد 4

 

 اصول آموزش، آشنایي با رویكردهاي اموزش به بیمار، اصول آموزش گروهي 

 ,Tele Nursing, application, gamificationمجازي سازي آموزش به بیمار)

Virtual training 

12/8/1398 

ي و ارتقاي سالمت ، مدلهاي تغییررفتار)مدل اعتقاد گیرها و نظریه هاي یاد مدل دكتر بهرام نژاد 5

پروسید، مدل ارتقا دهنده سالمت سیمونز و -بهداشتي، مدل قصد رفتاري، مدل پرسید

 مدل بزنف(

19/8/1398 

 دكتر بهرام نژاد 6

 

 26/8/1398 *هاي خود مراقبتي، خود مدیریتي و خود كارمدي در بیماران  اشنایي با مدل

بهرام نژاددكتر  7  

 

 3/9/1398  *تئوري انتظار ازش

 10/3/1398 هاي ارزشیابي، انواع روشنحوه ارزشیابي آموزش به بیمار، اصول آموزش بازخورد محور  دكتر بهرام نژاد 8

 

 ( برگزار خواهد شد. Filliped Classroomبه صورت كالس درس وارونه ) 7و  6*جلسه 


