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 به نام خدا

 ايران دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  توانبخشيپرستاري ارشد كارشناسي 

 روش تدريس و برنامه ريزي

 (course plan )    طرح دوره نظري 

 1399- 1400تحصيلي  اول    نيمسال 

 

 بازنگري: دريا دخت مسرورتدوين و  

 مسئول درس: دريا دخت مسرور

   1399مهر  تاريخ بازنگري : 

 روش تدريس و برنامه ريزي نوان دوره:  ع

 و توانبخشي   گروه آموزشي: پرستاري داخلي و جراحي 

 توانبخشي   پرستاريارشد     مقطع تحصيلي: كارشناسي

 ندارد: يا همزمان  پيش نياز

  عمليواحد    0/ 5واحد نظري و    1تعداد واحد: 

 (    10- 12دوشنبه    ) زمان برگزاري كالس:  

 مشاوره صورت مي گيرد. ، ضمن هماهنگي با اساتيد دورهزمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره:  

 -محل كالس: 

  1399/ 16/10تاريخ امتحان: 

   30/8- 10ساعت برگزاري امتحان:  

 

 اساتيد:

M_negar110@yahoo.com  فراهاني اشقلي خانم دكتر 

Daryadokhtmasror@gmail.com  خانم مسرور 

 

  و  کلی طرح درسی برنامه یک. میشود  یاد برنامه ریزی برای آموزش چیزی است که ازآن بعنوان تدوین برنامه درسی :شرح درس

تهیه و طراحی یک فعالیت یا  برنامه درسی، برنامه ریزی اصولی و نظام یافته جهت  منظور از تدوین .است آموزشی فعالیت یک کالن

در واقع تدوین برنامه درسی فرایندی است که به منظور تشخیص نیازها، تهیه اهداف اختصاصی، شناسایی و   دوره آموزش می باشد. 

حاصل تدوین   سازماندهی محتوا، انتخاب روش و تهیه مواد مورد نیاز جهت ارزیابی آموزش و فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد. 
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، چه  چراو در واقع پاسخ به این سوال است که  . کند می  هدایت و  راهنمایی آموزش کار در را  طرح آموزشی معلم  و رنامه درسی ب

آموخته های خود را با آموخته های قبلی تلفیق نموده  ضمن تدریس، به دانشجو کمک میشود در   آموزش داد؟ دیباچیز را و چگونه 

در   و از نظریه ها و مفاهیم پرستاری و مهارت های تفکر خالق هنگام کاربرد فرایند پرستاری در مراقبت از مددجویان بهره گیرد.  

ر دانشجو دو برنامه آموزشی  این درس روشهای آموزش و اصول یادگیری، عوامل موثر بر هر کدام مطرح و مورد بحث قرار میگیرد. ه

را برای یک گروه دانشجو یا فراگیر )یکی در داخل و یکی در خارج از کالس( طبق الگوی تعیین شده تهیه و عالوه بر ارائه کتبی  

و مشارکت فعال در تاالر گفتگو و چت  انجام تکالیف نوشتاری و مشارکت در پرسش و پاسخ بصورت عملی اجرا و ارزشیابی میکند. 

در صفحات   انو فراگیر استاددستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل و به یادگیری بهتر فراگیران کمک می کند ) فعالیتهای وم ر

 همچنین در صورت نیاز هر ماه یک جلسه حضوری جهت رفع اشکال برگزار خواهد شد.  بعدی شرح داده شده است(. 

 

 اجزاي برنامه دوره:

 الف: نظري 

 یادگیری )اصول، فرایند و عوامل موثر در یادگیری و یاددهی آموزش( -

 معرفی الگوهای تدریس  -

 برنامه ریزی آموزشی، اهداف، راهبردها و مواد آموزشی -

 یادگیری، مهارتهای ذهنی و راهبردها انواع  -

 انتخاب و بهره برداری از رسانه ها  -

 روشهای نوین تدریس در علوم پزشکی  -

 9طراحی و برنامه ریزی یک آموزش )انفرادی و گروهی -

 آزمونها و کاربرد آنها( ارزشیابی آموزشی )مفاهیم، اصول، انواع آن،  -

 ب: عملي 

 نواده آموزش به مددجو و خاطراحی و برنامه ریزی   -

 طراحی و برنامه ریزی آموزش به دانشجویان  -

 طراحی و برنامه ریزی آموزش به کارکنان -

 

 هدف كلي:  

 افزایش دانش ، نگرش و توانایی دانشجویان در زمینه برنامه ریزی آموزشی و درسی    -

اجزاء و مراحل و انواع برنامه ریزی آموزشی پزشکی به منظور طراحی آشنایی دانشجویان با مفاهبم، اصول برنامه ریزی و شناخت  -

 های آموزشی و درسی به گونه قابل اجرا و تدوین برنامه

 آشنا کردن دانشجویان با انواع روش ها و الگوهای آموزشی و چگونگی کاربرد این الگوها در آموزش  -

 

  جزيي:اهداف بينابيني و 

نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را   که  است  اجزای تخصصیهدف کلی به  تنظیم  )منظور

است که در واقع همان اهداف رفتاری   ویژه  تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی  نشان می دهد. اهداف بینابینی

 ( .اند
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 قادر خواهد بود:  اندر پایان این دوره فراگیر

 

 حيطه شناختي: 

 انواع اهداف آموزشی را تهیه و ارائه نمایند   -1

 های یادگیری و سطوح هر یک را به تفکیک مشخص کنند.  انواع حیطه -2

 مفاهیم و اصول برنامه ریزی درسی را تعریف کنند.   -3

 باضرورت برنامه ریزی آشنا شوند.   -4

 انواع برنامه درسی را معرفی نمایند.   -5

 ویژگیهای برنامه درسی مطلوب را توضیح دهند.   -6

 با مفهوم نیاز و نیاز سنجی آشنا شوند.   -7

 نیاز و نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی را شرح دهند.  -8

 .از الگوها و فنون نیاز سنجی آشنا شوند -9

 نیازهای آموزشی را مشخص کنند.  -10

 نیاز سنجی با نظام برنامه درسی ایران آشنا شوند.  با رابطه الگوی مناسب  -11

 اصول تهیه محتوی) مطالب درسی( را مشخص کرده و ارائه نمایند.   -12

   الگوهای تدریس و اهمیت کاربرد آن ها را تشریح و با یکدیگر مقایسه کنند. -13

 چگونگی انتخاب شیوه مناسب تدریس را شرح دهند.    -14

   داف آموزشی و با ذکر مثال در هر حیطه تشریح کنند.شیوه های مناسب تدریس را بر حسب اه -15

 روش های متداول و سنتی تدریس را نام برده و مزایا و معایب هریک را بر شمرند.   -16

 روش های نوین تدریس را فهرست کنند.     -17

   الگوی مشکل گشایی را تعریف کنند. -18

   ترنیب گام های مشکل گشایی و کاربرد این الگو را تشخیص دهند. -19

   الگوی فردمداری را توضیح دهند. -20

   انواع الگوهای تدریس را با هم مقایسه کنند. -21

 لب درسی را توضیح دهند. سازمان بندی مواد و مطا -22

 بی و انواع ارزشیابی را شرح دهند. فرآیند ارزشیا -23

 
 حيطه عاطفي ) باورها و نگرشها(:

 د.نبه تفاوتهای فردی اعتقاد داشته باش -1

 متفاوت خواهد بود. هر فرد آموزش تفاوتهای فردی  بدلیل -2

 یت خود نقش بسیار مهمی دارد. عدر تصمیم گیری موقهر فرد  -3

 هستند. بعنوان یک انسان دارای حقوق قانونی و اخالقی افراد  -4
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 احترام قایل شوند. دیگران نظرات برای -5

 . کنند می پیگیری را مطالعه مطلوب نتیجه به رسیدن تا -6

 . کنند می مسئولیت احساس محوله وظایف و تکالیف قبال در -7

 . دارند فعال   مشارکت کالس در -8

 

 حيطه روان حركتي )مهارتها(:

 د. نتکالیف محوله را به موقع بصورت انفرادی و گروهی ارائه نمای -1

 د. نگوش دادن و بازخورد در بحث های کالس مشارکت فعال داشته باشبا استفاده از مهارت  -2

 د.نمورد نظر ارائه نمای افرادنکات آموزشی ارائه شده را برای  -3

 .  کنند  سیتدر کالس  در را یانتخاب موضوع  کی سیتدر یالگوها و  یریادگی  یها یاستراتژ  برحسب -4

  کار)    یویفول  پورت  در  را  محوله  فیتکال  و  کرده   مشارکت  ی گروه و  یفرد  بصورت  کالس  مباحث  و ییپاسخگو  نقد،   در -5

 . دهند ارائه استاد  به یگروه( پوشه

 .  نمایند  ارائه  و  طراحی  آموزشی  برنامه  انتخابی  درس  یک  و  دوره  یک  برای  آموزشی  ریزی  برنامه  مبانی  و  اصول  رعایت  با -6

 . نمایند ارائه فرضی درس جلسه  یک برای را آموزشی اهداف -7

 .نمایند ارائه فرضی درس جلسه یک برای را یادگیری های حیطه -8

 

 فرضها: پيش  

 این دوره بر اساس پیش فرض های زیر ارائه شده است.

 سطح دانسته ها، اهداف فردی و روشهای یادگیری فراگیران متفاوت است. -1

فراگیران آمادگی دارند که مسئولیت یادگیری خویش را به عهده گرفته و تحت راهنمایی اساتید برنامه های آموزشی  -2

 پیگیری نماید.  خود را

 

 آموزشي:وسايل كمك 

ز جمله روشهای  ا  LMSو      Skypeو استفاده    کتور، فیلم های آموزشی و اسالیدهای کامپیوتریژوایت بورد، ویدیو پروپرسش و پاسخ،  

 کمک آموزشی مورد استفاده در دروس فوق الذکر خواهد بود. 

 

 : انوظايف فراگير 

 از فراگیران انتظار میرود:  

 د. نفراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نمایزیر بنای علمی مناسب جهت  -1

 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند.  -2

وهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته ژدر تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته های پ  -3

 باشند. 
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ادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال  مسئولیت ی -4

 نمایند. 

و در بحث های  ی و مجازی شرکت کرده  حضوربصورت  به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کالس های درس   -5

 ته باشند. اشعلمی شرکت موثر د

تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل در جلسات آزمون نظری میان ترم و پایان ترم    -6

 شرکت کنند. 

 در صورتی که غیبت بیش از حد مجاز باشد:  ساعات بیشتر باشد،   17/4ز حد مجاز  غیبت در کالس نباید ا -7

 واحد درسی حذف می شود.غیبتها موجه باشد، آن  2/1چنانچه بیش از  -الف

 چنانچه غیبتها غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد.  -ب

و ارائه دروس بصورت مجازی مشارکت فعال در کالس و تاالر گفتگو و چت روم کنترل    19در صورت ادامه بحران کوید   -8

 خواهد شد. 

 

 يادگيري:  -روشهاي آموزش

)   فراگیرانو  اساتید مربوطه    توسطو پرسش و پاسخ     سخنرانی  مطالب در گروه کوچک،ارائه  مطالب این درس به صورت   -1

      بصورت حضوری و یا مجازی  19با توجه به بحران کوید    با استفاده از وسایل کمک آموزشی  و تحت راهنمایی اساتید(  

LMS  یا    10-12دوشنبه ها ساعت  روزهای  و  ساعت    24می شود. ساعات تدریس در مجموع    ارائه بصورت حضوری و 

 می باشد،  مجازی 

 : مرتبط در قالب واحد عملی )پروژه(ارائه تکالیف  -2

 (   2020 لغایت 2015). باشدسال اخیر  5و مربوط به  موضوعات درسی بر اساسدانشجویان موظفند 

 همچنین در صورت نیاز هر ماه یک جلسه حضوری جهت رفع اشکال برگزار خواهد شد. 

 

  پايان ترم:امتحان كتبي  

 در پایان ترم کلیه موارد تدریس شده امتحان گرفته خواهد شد.  

 

 نوع آزمون: 

و تلفیقی از آزمونهای تشریحی، کوته پاسخ، چند گزینه ای، جور کردنی وصحیح برنامه ریزی خواهد شد آزمونها بر اساس نوع درس  

 می باشد. از طریق سامانه و غلط در آزمون مرحله ای و پایانی 

 در قالب مجازي و بصورت چندگزينه اي امتحان گرفته خواهد شد.  19در صورت ادامه بحران كويد 
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 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 شامل: آزمون ميان ترم   20%

 خواهد شد.  طرح ، مشخص و بصورت کتبی ایشان نظرو   اساتید توسط شده  تدریس مباحثسواالت بر حسب 

  برنامه آموزشی 2تدوین و ارائه و اجرای  30%

 امتحان كتبي پايان ترم شامل: 50%

 د. کل موارد تدریس شده خواهد بو

 جمع كل 100%
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 منابع فارسي:

  .تهران   دانشگاههاراهنماي تدريس در  ويدا.    ميري.  .ترجمه، و ميلر ✓

 

 جديدترين چاپ. ،  نشر دوران، وارزشيابي آموزشي گيري روشهاي اندازهسيف علي اكبر.   ✓

 .  عالي  آموزش در بهبود مستمر كيفيت  و كاربرد آن  دانشگاهي دروني  . ارزيابي، عباسبازرگان ✓
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 توانبخشي پرستاري ارشد كارشناسي 

 روش تدريس و برنامه ريزي
 1399- 1400تحصيلي  اول  نيمسال  

 تقویم برگزاری کالس 
 استاد مربوط عنوان مطالب 10- 12شنبه  دو جلسه

1 
24/6/99  

   آشنايي، معرفي و شرح درس

 

 مسرور و      

 ي دكتر فراهان

2 
31/6/99  

ويژگيهاي برنامه درسي مطلوب، مراحل برنامه ريزي درسي ،  

 و الگوهاي نياز سنجي  نياز سنجي و اصول و روشها نياز سنجي

 دكتر فراهاني 

3 
7/7/99  

 روش هاي متداول تدريس: )ادامه(

 خصوصيات، مزايا، معايبالگوي مشكل گشايي:   

 دكتر فراهاني 

4 14/7/99  دكتر فراهاني    آزمون هاي دروس نظري   - انواع آزمون هاي پبشرفت تحصيلي 

5 
21/7/99  

آزمون هاي دروس عملي و  - انواع آزمون هاي پبشرفت تحصيلي

  باليني  

 دكتر فراهاني 

6 
28/7/99  

و عناصرو عوامل موثر در   شناخت و تدوين اهداف آموزشي

 برنامه ريزي درسي و ويژگيهاي طراحي برنامه درسي

 مسرور 

7 
5/8/99  

محتوي درسي و اصول تهيه محتوي سازمان دهي مواد و مطالب   

 درسي و راهبردهاي تدريس 

 مسرور 

8 

12/8/99  

روش هاي متداول تدريس: روش سخنراني: خصوصيات، مراحل،  

 مزايا و معايب.  نحوه ارائه يك سخنراني خوب 

روش پرسش و پاسخ: خصوصيات، مراحل، مزايا و معايب،  روش  

 بحث گروهي

 مسرور 

9 
19/8/99  

 روش گردش علمي ،  روش نمايشي: روش ايفاي نقش

   يساز  هيشب  وه يآموزش به ش

 مسرور 

10 

26/8/99  

 روش هاي جديد تدريس: 

آموزش به وسيله كامپيوتر، آموزش انفرادي تجويز و هدايت 

 شده و آموزش از راه دور 

 مسرور 

 مسرور  دانشجويي   ناريارائه سم    3/9/99 11

12 10/9/99  دكتر فراهاني  دانشجويي   ناريارائه سم 

 موفق باشيد
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