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 ّذف کلی :
 رٍُ ، خاًَادُ ٍ جاهؼِ (تِ هذدجَ )فرد ، گ“ ”Educationتسلظ داًطجَ تر آهَزش 

 ضرح درس :
در ایي درس اصَل ٍ رٍش ّای آهَزش ) تذریس /یادگیری ( ٍ ػَاهل هَحر تر اى هَرد تحج قرار 
هی گیرد ٍ ّر داًطجَ دٍ ترًاهِ اهَزضی ترای فرد ، گرٍُ ، خاًَادُ ٍ جاهؼِ )یکی در داخل کالس ٍ 

 ُ تْیِ ٍ کتثا ٍ ػوال ارائِ ًوایذ.(عثق الگَّای تؼییي ضذػرصِ {در{یکی در خارج کالس 
 
 ّذاف رفتاری:داًطجَیاى درضوي ضرکت فؼاالًِ در کالس تایستی قادر تاضٌذ:ا

 
ضرح را )فرد ،جاهؼِ ،خاًَادُ ٍ گرٍُ(هفاّین آهَزش ٍ یادگیری را درارتثاط تا آهَزش تِ هذدجَ -1

  دٌّذ.
 آهَزش ·
 یادگیری ·
 تفاٍت تیي آهَزش ٍ یادگیری ·

 را درارتثاط تا آهَزش تِ هذدجَ ضرح دٌّذ عراحی آهَزش -2
 اّذاف )کلی، رفتاری(

 ضرایظ آهَزش )هحیظ، فرد آهَزش دٌّذُ( ·
 هٌاتغ )پوفلت، کتاتچِ آهَزضی، کتاب، پَستر( ·
 تؼییي ًیازّای آهَزضی هذدجَیاى ·
 تررسی ٍ ضٌاخت هذدجَیاى از ًظر جسوی، رٍاًی ٍ اجتواػی ·

 ا آهَزش تِ هذدجَ ضرح دٌّذًقص ارتثاط در آهَزش را درارتثاط ت -3
 ارزضیاتی )تؼریف، اًَاع ٍ ػلت اًجام ّریك از اًَاع ارزضیاتی(-4
 )تاٍر ّای تْذاضتی، پرٍسیذ ٍ پرسیذ،تسًف ٍ....(الگَّای آهَزش  سالهت را تثییي ًوایذ. -5
 اهَزش تسرگساالى را تَضیح دّذ. -6
 الگَّای آهَزش تِ کارکٌاى را تَضیح دّذ. -7
 اهَزش هادالؼور را تثییي ًوایذ.هفَْم  -8
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ّای ًظری، کارترد آهَختِ ّا در ػول جْت پاسخگَئی تِ  تا تَجِ تِ ایٌکِ ّذف از آهَزش -5
ًیازّای رٍحی، رٍاًی ٍ جسوی هذدجَیاى هی تاضذ، ترای ًیل تِ ایي هقصَد داًطجَ تا اًتخاب 

تِ ٍ ًتایج حاصلِ را در کالس درس هذدجَ، هَارد آهَختِ ضذُ در کالسْای ًظری را ػوالً تِ کارگرف
 ٍ درحضَر دیگر فراگیراى ارائِ خَاّذ ًوَد.

 اًتظارات از داًطجَ:
حضَرفؼال ٍ تِ هَقغ در کالس،هغالؼِ هغالة هرتَط تِ ّر جلسِ ،اًجام تکالیف ٍضرکت در 

 اهتحاًات
 خظ هطی ٍسیاست ّا: 

کالسی ٍ اهتحاًات ٍ ػذم اًجام در هَارد: غیثت، تخلف از قَاًیي ٍهقررات آهَزضی در جلسات 
 تکالیف هحَلِ  عثق هقررات داًطگاُ ترخَرد خَاّذ ضذ .

 تکالیف: 
 تخص ًظری:

 
  فؼاالًِ در کالس درس ٍهغالؼِضرکت  -1

                                                                                                                 5% 

 ارائِ کٌفراًس در هَرد یکی از الگَّای اهَزضی  -2
                                                                                                               10%                     

 ىاهتحا  -3
                                                                                                               85                                    % 

 ٍػولی سخٌراًی –پرسص ٍ پاسخ  -رٍُ گرٍش تذریس : تطکیل 
 تطریحی ٍ چٌذگسیٌِ ای-ای ٍ پایاًی کتثی تصَرت اٍلیِ/هرحلِ-رٍش ٍ زهاى ارزضیاتی: ضفاّی

 تخص کاراهَزی:
 آهَزش تِ هذدجَ هذدجَ )فرد ، گرٍُ ، خاًَادُ ٍ جاهؼِ (جرای ٍ اترًاهِ ریسی  ،عراحی  -1

 تِ کارکٌاى ًظام سالهتٍاجرای آهَزش  ترًاهِ ریسی ،عراحی  -2

 تِ داًطجَیاى ٍاجرای آهَزشترًاهِ ریسی  ،عراحی  -3

 اجرای هْارتْای ارتثاعی -4

 
 زهاى تٌذی ضذُ ػرصِ :هراکس تْذاضتی درهاًی ،هذارس، هٌازل،کارخاًجات ٍ....تا تَجِ تِ ترًاهِ

 ساػتِ  5جلسِ  10تِ هذت 
 

 ریس هستقین،ضثیِ سازی ٍ تسلظ یاب ٍ........رٍش تذریس : تذ
 / ارائِ هستٌذات در پایاى دٍرُداخل کالس ٍ در ػرصِرٍش ٍ زهاى ارزضیاتی : ػولی 

 هٌاتغ :
اهِ درسی  زفسکی ای جی  عراحی ًظام ّای اهَزضی : تصوین گیری در ترًاهِ درسی ٍ عراحی ترً-1

 {-}. ترجوِ فرداًص ّاضن  
 {-لطیي  سی تی  پَالک  جی   رایگلَرث سی ام  راّثرد ّا ٍ فٌَى عراحی اهَزضی .  }-2
 
 1384ضایستِ صالحی  هقذهِ ای تر پرستاری تالیٌی  اًتطارات داًطگاُ ػلَم پسضکی اصفْاى  -3



  1390سیف،ػلی اکثر رٍاًطٌاسی پرٍرضی تْراى،اًتطارات رضذ  -4
دٍگاس اصَل هراقثت از تیوار ًگرش جاهغ تر پرستاری ترجوِ گرٍُ هترجویي جلذ اٍل ، تْراى  -5

  309-417ظ 1388
  327-357،ظ 1388گرٍُ هترجویي ، تْراى ، جلذ دٍم ،  "اصَل پرستاری "تایلَر -6
  1390تْراى،اًتطارات رضذ  اًذازُ گیری ٍ ارزضیاتی اهَزضی سیف،ػلی اکثر  -7
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