
دفتر توسعه آموزش علوم پسشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول  -معاونت علوم پسشکی     
آباد کتولدانشکده علوم پسشکی واحد علی   

 طرح درس نظری

 96-97ػولی       ًیوسبل: دٍم 5/0-تئَری1هقطغ: کبرضٌبسی ارضذ     تؼذاد ٍاحذ:    رضتِ:پرستبری کَدکبى                         ّبی آهَزضیآضٌبیی ببرٍشػٌَاى درس: 

                          8-10سبػت کالس:          ضٌبِ           چْبررٍزکالس:       29/3/97پبیبى کالس:      18/11/96تبریخ ضرٍع کالس:                  06کذدرس:              ًذاردپیص ًیبز: 

 ًفر15تؼذاد:                                هحل اجرا: داًطکذُ پرستبری    رسبًِ آهَزضی: اسالیذ/ پرٍشکتَر                     رٍش تذریس: سخٌراًی/بحج گرٍّی     

 اًبّیذهظفری ًیب /دکترn_hekmati68@yahoo.comحکوتی پَر   دکترًفیسِهذرس:    

آهَزضی بِ هٌظَر طراحی برًبهِ آهَزضی، تذریس ٍ ارزضیببی، ًحَُ اجرای آهَزش تسلط بر داًص ٍ سبک هْبرت ّبی تذریس ٍ برًبهِ ریسی  :کلی ّذف

 جْت اػتبلی آگبّی ّبی هذدجَ، خبًَادُ، داًطجَیبى ٍ کبرکٌبى در سطَح هختلف

وسایل  روش تدریس اهداف رفتاری ساعت تاریخ جلسه

 موردنیاز

 مدرس تکالیف حیطه  ارزیابی

1 17/11/96 

 سِ ضٌبِ

یبدگیری ٍ ػَاهل هَحر بریبدگیری را بیبى  10-8:30

 ًوبیذ

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج

 اسالیذ

هطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ

 گرٍّی

 دکترحکوتی

2 71/77/69 

 سه شنبه

برًبهِ ریسی آهَزضی ، اّذاف ٍ  11:30-10

 هَادآهَزضی را ضرح دّذ

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج

 اسالیذ

بحج هطبلؼِ  ضٌبختی پرسص پبسخ

 گرٍّی

 دکترحکوتی 

3 24/11/96 

 سِ ضٌبِ

ّبی ًَیي تذریس در آهَزش بب رٍش 10-8:30

 ػلَم پسضکی آضٌبضَد

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج

 اسالیذ

هطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ

 گرٍّی

 دکترحکوتی

4 24/11/96 

 سِ ضٌبِ

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج ّبی ارزضیببی آهَزضی را ضرح دّذرٍش 12-10

 اسالیذ

-ضٌبختی پرسص پبسخ

 ػولکردی
هطبلؼِ بحج 

 گرٍّی

 دکترحکوتی 

5 25/11/96 

 چْبرضٌبِ

اًَاع یبدگیری ٍ هْبرت ّبی رٌّی را  16-14

 ضرح دّذ

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج

 اسالیذ

هطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ

 گرٍّی

 دکترهظفری

6 25/11/96 

 چْبرضٌبِ

ریسی آهَزضی را ضرح طراحی ٍ برًبهِ  18-16

 دّذ

 /پرٍشکتَر سخٌراًی ٍ بحج

 اسالیذ

هطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ

 گرٍّی

 دکترهظفری

7 8/12/96 

 سِ ضٌبِ

رٍایی ٍ پبیبیی رٍش ّبی ارزضیببی را  10-8:30

 ضرح دّذ.

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج

 اسالیذ

-ضٌبختی پرسص پبسخ

 ػولکردی
هطبلؼِ بحج 

 گرٍّی

دکترحکوتی 

 پَر

8 16/12/96 

 چْبرضٌبِ

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج هَرد آهَزش بِ کبرکٌبى را اًجبم دّذ یک 16-14

 اسالیذ

هطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ

 گرٍّی

 دکترهظفری ًیب

9 16/12/96 

 چْبرضٌبِ

آهَزش بِ هذدجَ ٍ خبًَادُ را یک هَرد  18-16

بب کوک  آهَزضی ًَیيبر طبق رٍش ّبی 

 دّذ. اًجبم ابسارّبی آهَزضی

 پرٍشکتَر/ سخٌراًی ٍ بحج

 اسالیذ

هطبلؼِ بحج  ضٌبختی پرسص پبسخ

 گرٍّی

 دکترهظفری ًیب

 (ًور12ُارزضیببی پبیبًی )              ًورُ(2ضرکت فؼبل در بحج گرٍّی)                (0ًور6)  ٍ ػولی فؼبلیت ببلیٌی     روش ارزشیابی دانشجو

 منابع

 طراحی ًظبم ّبی آهَزضی؛ تصوین گیری در برًبهِ درسی ٍ طراحی برًبهِ درسی، زفسکی، ای جی، آخریي چبپ.

 فٌَى طراحی آهَزضی، لطیي، س بی ٍ پَالک جی، ٍ رایگلَرث، سی ام، آخریي چبپ.راّبردّب ٍ 

Keating, S.B. Curriculum development and evaluation in nursing, (Last edition), Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

mailto:n_hekmati68@yahoo.com/دکتر
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Uys, L.R.& Gwele, N.s. curriculum development in nursing: process & innovation, (Last edition), London: Routledge. 

Bastable, S.B. (last edition), Nurses as educator: principles of teaching and learning practice, Boston: Jones & Bartlett 

publishers 

Billings D.M. and halstead, J.A. (last edition) Teaching in nursing: A Guide for faculty, Saunders Elsevier 

Pollard, A. and Collins, J. Maddock, M. and sinco, N. (last edition), reflective teaching, London Continuum 

  کلیه کتب و مقاالت جدید مربوط به روش تدریس و برنامه ریسی آموزشی

 

 ( هْبرت ّبی آهَزضی ٍ پرٍرضی تْراى، اًتطبرات سوت1392ضؼببًی، حسي،) -

 (سٌجص ٍ اًذازُ گیری در ػلَم پسضکی، اًتطبرات ضْر آة 1392حویذ حجتی ،) -

 ( ًظریِ ّبی یبدگیری در ػلَم پسضکی ، اًتطبرات ضْر آة1392حجتی ، حویذ) -


