باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
ًبم درس  :فرایٌد آهَزش به بیوبر

تعداد ٍاحد ٍ 1 :احد عولی تئَری

هقطع  :کبرضٌبسی پیَسته

هدت زهبى ارائه درس  :ترم 2

پیص ًیبز :

زهبى برگساریً:ین سبل دٍم 89-89

هسئَل درس :آقبی ًبهَر

سبعت تدریس:

هحل برگساری:سبلي ضهید پبرسب

فراگیران :داًؽجَیبًکبرؼٌبظیپرظتبری
پیشنیازً :ذارد
هدفکلی :ؼٌبخت ٍ آؼٌبیی داًؽجَ بب فرآیٌذ آهَزغ ٍ رٍغ تذریط ٍ یبدگیری ٍ کبربرد ٍ طراحی آهَزغ بِ بیوبر در
فرایٌذ پرظتبری .
اهدافویژه :درپبیبًبیٌذرظذاًؽجَیبًقبدرخَاٌّذبَد:
 -1جبیگبُ آهَزغ بِ بیوبر در هراقبت ّبی بْذاؼتی را ؼرح دّذ( .حیطِ ؼٌبختی)
 -2فرایٌذ آهَزغ ٍ یبدگیری را ؼرح دّذ (.حیطِ ؼٌبختی)
 -3اًَاع ًظریِ ّبی یبدگیری ٍ کبربرد آى را ؼرح دّذ ( .حیطِ ؼٌبختی)
 -4اصَل ٍ هَاًغ یبدگیری را بیبى کٌذ (.حیطِ ؼٌبختی)
 -5اًَاع رٍغ ّبی آهَزغ را تَضیح دّذ(.حیطِ ؼٌبختی)
ً -6قػ هَاد ٍ رظبًِ ّبی آهَزؼی را در اهر آهَزغ تَضیح دّذ(.حیطِ ؼٌبختی)
 -7فرایٌذ ارزؼیببی ٍ اًَاع آى را ؼرح دّذ (.حیطِ ؼٌبختی)
اّذاف ٍیصُ ػولی :
 -1اّذاف کلی ٍ رفتبری را تذٍیي ًوبیذ( .حیطِ رٍاى حرکتی)
 -2هذدجَیبى را از ًظر جعوی  ،رٍاًی ٍ اجتوبػی بررظی ًوبیذ( .حیطِ رٍاى حرکتی)
ً -3یبز ّبی آهَزؼی هذدجَی فرضی را تذٍیي ًوبیذ( .حیطِ رٍاى حرکتی)
 -4طراحی آهَزؼی برای هذدجَی فرضی را تذٍیي ًوبیذ( . .حیطِ رٍاى حرکتی)
-5آهَزغ بِ هذدجَی فرضی را بِ طریقِ ایفبی ًقػ اجرا ًوبیذ( .حیطِ رٍاى حرکتی)
روش آموزش :ایي درض بب اظتفبدُ از رٍغ ظخٌراًی ٍ بحث گرٍّی ٍ پرظػ ٍ پبظخ ٍ بِ کوک ابسارّبی آهَزؼی هَجَد برگسار
هی گردد .هؽبرکت داًؽجَ در اهرآهَزغ بب ارائِ کٌفراًط پیراهَى هَضَػبت درظی ٍ اجرای طراحی آهَزؼی برای بیوبر فرضی بِ
طریقِ ایفبی ًقػ خَاّذ بَد .
تکالیف دانشجو:
 -1ت رجوِ ٍ ارائِ هقبالت تحقیقی یب هرٍری در رابطِ بب آهَزغ در ػلَم پسؼکی ٍ بب اظتفبدُ از ایٌترًت ترجیحب ظبل
. 2004 -2006
 -2ارائِ کٌفراًط پیراهَى هَضَػبت درظی بب اظتفبدُ از ًرم افراز پبٍر پَیٌت ٍ بِ ّوراُ  CDهربَطِ .

تَجِ  :ػٌبٍیي هقبالت ٍ کٌفراًط ّب ٍ تبریخ تحَیل ٍ اجرای آى ّب در طی جلعِ اٍل ٍ دٍم تؼییي هی گردد.
نحوه ارزشیابی:
%10
 -1هؽبرکت داًؽجَ در اهر آهَزغ
%20
 -2ارائِ تکبلیف داًؽجَیی
%20
 -3آزهَى هیبى ترم
%50
-4آزهَى پبیبى ترم
تَجِ :تبریخ ٍ ًَع آزهَى هیبى ترم بب ّوبٌّگی گرٍُ در طی دٍرُ آهَزؼی تؼییي هی گردد.
فهرست رئوس مطالب
عنوان

جلسه
اٍل

ارائِ طرح درض ٍ هرٍری بر ػٌبٍیي درظی ٍ تؼییي کٌفراًط ّب ٍ تکبلیف داًؽجَیی

دٍم

جبیگبُ آهَزغ بِ بیوبر در هراقبت ّبی بْذاؼتی – فرایٌذ آهَزغ ٍ یبدگیری

ظَم

اًَاع ًظریِ ّبی یبدگیری ٍ کبر برد آى – اصَل ٍ هَاًغ یبدگیری – تئَری ّبی ػوَهی اًگیسغ

چْبرم

اًَاع رٍغ ّبی آهَزغ ٍ ًقػ هَاد ٍ رظبًِ ّبی آهَزؼی

پٌجن

فرایٌذ ارزؼیببی  ،هراحل ارزؼیببی ٍ اًَاع آى .

ؼؽن

آزهَى هیبى ترم – بیبى اّذاف آهَزؼی – طبقِ بٌذی اّذاف آهَزؼی ٍ تذٍیي اّدذاف کلدی – اختصبصدی –
رفتبری ( کبر گرٍّی  -کبر گبُ آهَزؼی )

ّفتن

ارائِ هقبلِ ٍ کٌفراًط گرٍُ اٍل -دٍم – ظَم .

ّؽتن

بررظی جعوی – رٍاًی ٍ اجتوبػی هذدجَیبى ٍ تؼییي ًیبز ّبی آهَزؼی آًبى .

ًْن

طراحی آهَزؼی برای هذدجَی فرضی ( کبر گرٍّی – کبرگبُ آهَزؼی )

دّن

آهَزغ بِ هذدجَی فرضی بِ طریقِ ایفبی ًقػ

یبزدّن

آهَزغ بِ هذدجَی فرضی بِ طریقِ ایفبی ًقػ

دٍازدّن

ارائِ هقبلِ ٍ کٌفراًط گرٍُ چْبرم – پٌجن ٍ ؼؽن

ظیسدّن

جوغ بٌذی دٍرُ ای ػٌبٍیي درظی ٍ ًظر ظٌجی داًؽجَیبى

منابع فارسی :
 -1هْبجر  ،تبًیب  .اصَل آهَزغ بِ بیوبر  ،راٌّوبی آهَزغ بِ بیوبر جْدت کلیدِ اػیدبی تدین بْذاؼدتی  .تْدراى  .ظدبلوی .
آخریي ٍرشى
 -2اظذی ًَقببی  ،احوذ ػلی  .فرایٌذ یبدگیری ٍ اصَل آهَزغ بِ بیوبر  .تْراى  .بؽری  .آخریي ٍرشى
 -3پَتر ٍ پری  .اصَل ٍ فٌَى پرظتبری  .ترجوِ اػیبی ّیئت ػلوی داًؽدکذُ پرظدتبری هبهدبیی ایدراى  .تْدراى  .ظدبلوی .
آخریي ٍرشى
 -4ػبذالؼلیبى  ،هؼصَهِ  .رٍغ ّبی تذریط ٍ یبدگیری در آهَزغ پرظتبری ٍ هبهبیی  .بببل  .ظپْر  .آخریي ٍرشى

