
 

 بسمه تعالي

 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 هاي آموزش به فرد،خانواده،وجامعه روش ورهطرح د

 

 واحد کار آموزی1-ظریواحد ن1پیش نیاز یا همزمان:ندارد                                                                                تعداد واحد : 

  کارشناسی ارشد سالمت جامعه                              اگیران : دانشجویان پرستاریفر

    16/10/1395پایان ترم:                                                                                 1395/ 6/ 20  شروع ترم 

 11:مکان کالس                                 28/10/95:تاریخ امتحان 

 10-12کالس:ساعت                          8-10ساعت امتحان: 

   نیا یفراها ن   : خانم  سمدر                                                                                       شنبهدو : کالس زمان

 

 درس :  شرح

درس روش های اموزش واصول یاد دهی ویادگیری ،عوامل موثر بر هر کدام  مطرح ومورد بحث قرار می گیرد.هر دانشجو دو برنامه  در این

آموزشی رابرای یک فرد،خانواده وسایر گروه های جامعه)یکی درداخل ویکی در خارج ازکالس(طبق الگوی تعیین شده تهیه وعالوه بر ارائه 

 وارزشیابی می کند. کتبی بصورت عملی اجرا

 هــدف کلــي:  



تسلط بر دانش وکسب مهارت های آموزش وبرنامه ریزی اموزشی به منظور طراحی برنامه اموزشی ،اجرا وارزشیابی ان جهت اعتالی اگاهی 

 .وتغییر رفتار  فرد.خانواده،وجامعه ، وکارکنان در سطوح مختلف



اهــداف ويژه:

 ود دانشجو قادر باشد:در پایان این درس انتظار می ر

 را تعریف کند یادگیری)تئوری ها،اصول کلی(اصول ،فرایند وعوامل موثر در یادگیری ویاد دهی)آموزش( -

 را معرفی کند الگوهای آموزشی،اهداف وراهبردهاومواد آموزشی -

 را شرح دهد انواع یادگیری،مهارت های ذهنی وراهبردها -

 را توضیح دهد نیاز سنجی آموزشی در نظام سالمت -

 را تعریف کند آموزش به فرد،خانواده،وجامعه -

 را توضیح دهد آموزش به کارکنان -

 را شرح دهد مراحل اجرای پانل،سمینار،کنگره.... -

 توضیح دهد انتخاب وبهره برداری از رسانه هادر مورد  -

 بحث کند استفاده از روشهای آموزش از راه دوردر مورد  -

 را توضیح دهد ری مداوم ومادام العمرهای یادگی روش -

 را توصیف کند طراحی وبرنامه ریزی یک آموزش)آموزش انفرادی وگروهی( -

 را شرح دهد ارزشیابی آموزشی)مفاهیم،اصول،انواع آن،آزمونها وکابرد آنها( -

 را توضیح دهد ارزشیابی عملکرد -

 

  : سيروش تدر

مناسب از  یان است که در جایتوسط دانشجو کنفرانسو  سخ و ارایه مقالهپرسش و پان و یتوسط مدرس یس به صورت سخنرانیروش تدر

 استفاده خواهد شد. یل کمک آموزشیوسا



 :  وظايف دانشجو

 حضور منظم و مرتب در جلسات کالس و بحث های گروهی و انجام تکالیف تعیین شده.

 نظري:

 نگرشیارزشیابی تشخیصی اولیه با کمک پیش آزمون های دانشی و -

 حظور فعال وشرکت در بحث های گروهی  -

 ارائه کتبی یک مقاله در مورد تاثیر آموزش مداوم در بهبود کیفیت خدمات در نظام سالمت  -

 ارزیابی مرحله ای درس با استفاده از ازمون های مرحله ای وپرسش کالسی-

 آزمون کتبی دوره ای وپایانی  -

 کارآموزي

 خدمات:

 یزی آموزش به مددجو ،خانواده،و گروه های جامعهطراحی وبرنامه ر -

 ظام سالمتنطراحی وبرنامه ریزی آموزش به کارکنان  -

 طراحی وبرنامه ریزی آموزش به دانشجویان-

 مهارت های ارتباطی)فردی وگروهی( -

 آموزش به فرد وخانواده-

 :مراکز بهداشتی ودرمانی،منازل،مدارس وکارخانجات و...عرصه

 به برنامه زمان بندی شده :با توجهکشیک

 :  نظري روش ارزشیابي

 درصد  15          نمره                3                                    کالس       مباحث درسی ـ  شرکت فعال در          

 درصد25               نمره  5                                                                     کنفرانس -              

 درصد 15        نمره                   3                                                                        برنامه اموزشیـ  

 درصد  25                  نمره   5                                              )آموزش مداوم( مقاله- 

 درصد  02   نمره  4                                  ـ امتحان پایان ترم  

 درصد 100 نمره                      20                         جمع 

 کارآموزي روش ارزشیابي

 تدوین ،اجرا وارائه کتبی یک برنامه آموزشی به مددجو ،خانواده،یا گروه های جامعه -

 ن ،اجرا وارائه کتبی یک برنامه آموزشی به کارکنان تدوی -

 تدوین ،اجرا وارائه کتبی یک برنامه آموزشی به دانشجویان -

 

 



 

  مدرس ن دروس.يعناو خيتار فيرد

1 22/6/95  
 تعطیل رسمی

عید سعید قربان   

در یادگیری  ،تئوری ها،اصول کلی(اصول ،فرایند وعوامل موثریادگیری)تعاریف -

 آموزش(ویاد دهی)
 نیا یخانم فراها ن

2 92/6/95  "            " معرفی الگوهای آموزشی،اهداف وراهبردهاومواد آموزشی - 

3 5/7/95  "            " انواع یادگیری،مهارت های ذهنی وراهبردها - 

4 12/7/95  "            " نیاز سنجی آموزشی در نظام سالمت - 

5 19/7/95  "            " دکتر جوالیی واده،وجامعهآموزش به فرد،خان - 

6 26/7/95  "            " دکتر آموزش به کارکنان - 

7 3/8/95  "            " مراحل اجرای پانل،سمینار،کنگره.... - 

8 10/8/95  "            " انتخاب وبهره برداری از رسانه ها - 

9 17/8/95  "            "              راستفاده از روشهای آموزش از راه دو - 

10 
24/8/95  روش های یادگیری مداوم ومادام العمر - 

"            " 

11 1/9/95  "            " طراحی وبرنامه ریزی یک آموزش)آموزش انفرادی وگروهی( - 

12 8/9/95  
 تعطیل رسمی

 رحلت حضرت رسول

 وکابرد آنها(ارزشیابی آموزشی)مفاهیم،اصول،انواع آن،آزمونها  -
"            " 

13 15/9/95  "            " ارزشیابی عملکرد - 

14 22/9/95   "            " 

15 92/9/95   "            " 

16 6/10/95   "            " 

17 13/10/95   "            " 

 

 



 ارزشیابي مشارکت در مباحث درسي

 جلسات

 

 نام دانشجو

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 7 8 9 10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 جمع

1-                

2-                

3-                

4-                

5-                 

6-                

7 –                

8-                 

9-                 

10 -                

 فرم ارزشیابي کنفرانس

           نمره بيموارد ارزشیا

           25/1 کفايت محتوي و تسلسل مطالب و استفاده از منابع جديد

           1 کنفرانسترجمه وارائه حداقل دو مقاله جديد مرتبط با موضوع  

           25/0 تهیه طرح درس

           25/0 کنفرانس لارائه در زمان مقرر و تحوي

           75/0 ارائه  تآمادگي و کیفی

           25/0 استفاده از وسايل کمک آموزشي

           25/0 تنظیم وقت

           25/0 ايجاد انگیزه سئوال در فراگیران و فعال نگهداشتن کالس

           25/0 قدرت پاسخگويي به سئواالت

           25/0 توجه به يادگیري فراگیران و تاکید بر نکات مهم کنفرانس

           25/0 خالصه و جمع بندي مطالب

           5 جمع
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