هعاًٍت آهَزشی  -هرکس هطالعات ٍ تَظعِ آهَزغ پسشکی داًشگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ شاّرٍد
ًیوعال تحصیلی ……………………………

فرم طرح درض

نام درس :فرآیٌذ یادگیری ّاصْل آهْزظ بَ هذدجْ
تعذاد ّادذّ 0.5 :ادذ ًظری ّ ّ 0.5ادذ عولی
پیع ًیاز ً :ذارد
هدف کلی درس:کطب آگاُی در خصْؼ رّظ ُای هختلف یادگیری ّ آهْزظ ّ کاربرد آًِا
منابع اصلی درس :فرآیٌذ یادگیری ّاصْل آهْزظ بَ هذدجْ دکتر هذبْبَ صفْی -فرآیٌذ یادگیری ّاصْل آهْزظ بَ هذدجْ دکتر اضذی ًْقابی-
چگًَْ طرح درش بٌْیطین دکتر صابریاى
رشته تحصیلی:پرستاری

شوارُ

تاریخ

جلعِ

جلعِ

1

2

3

اّذاف هیاًی (رئَض هطالب)

اّذاف ٍیصُ (بر اظاض ظِ حیطِ اّذاف
آهَزشی  :شٌاختی ،عاطفی ،رٍاى حرکتی)

در پایاى ایي دّرٍ آهْزغی داًػجْ
تعریف آهْزظ -اصْل
بایذ بتْاًذ:
آهْزظ – فرآًذ یادگیری ّ
 .1فرایٌذ یادگیری ّ کلیَ ًکات آى را
ًظریَ ُای آى -تفاّت
بذرضتی بیاى کٌذ.
آهْزظ ّ یادگیری
 .2فرایٌذ آهْزظ ّ کلیَ ًکات آى را
بذرضتی بیاى کٌذ.

طرادی هٌظن آهْزغی

اًْاع رّظ ُای تذریص ّ
هذذّدیت ُا ّ هسایای ُر

 .1یک طرح درش آهْزغی را در
هْرد یک هْضْع فرضی(آهْزظ
بَ یک بیوار فرضی یا گرُّی از
بیواراى) بذّى اغتباٍ بٌْیطذ.

مقطع تحصیلی دانشجویان:
کارشناسی

رٍغ یاددّی
یادگیری



محل برگساری:
دانشکده پسشکی

هَاد ٍ ٍظایل

زهاى جلعِ

آهَزشی

(دقیقِ)

ٍایت برد

سخنرانی،
مببحثهبی

ٍیذئَ

100

پرٍشکتَر

مدرس:
رادرزم

ًحَُارزشیابی

تکالیف داًشجَ

ٍدرصذ آى

 .1تْیِ طرح
درض

اهتحاى پایاى ترم
%60

فیلن عکط

سخنرانی،
مببحثهبی

100

سخنرانی،
مببحثهبی

100

 .2تْیِ پوفلت

ًگارغ طرح
درض%10

 .3ارائِ کار

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع
آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط دانطجویبن) برگسار گردد.

ارائِ کار

یک از آًِا

آهَزغ بِ

 .1در هَرد اًَاع رٍغ ّای تذریط آگاّی
پیذا کٌذ.

کالظی%25

بیوار در کالض

 .2بتَاًذ از رٍغ ّای تذریط هٌاظب
بخَبی در ارائِ کالظی خَد بْرُ بگیرد.
 .3هحذٍدیت ّا ٍ هسایای رٍغ ّای هختلف
تذریط را بیاى کٌذ.

4

5

6

 .اًْاع ّضایل ّ رضاًَ ُای
کوک آهْزغی ّ ًذٍْ
اضتفادٍ ّ کاربرد ُر یک ّ
هسایا ّ هعایب ُر کذام

ارائِ کار داًشجَیی در کالض
درض

ارائِ کار داًشجَیی در کالض
درض

 .1اًَاع ٍظایل کوک آهَزشی را بشٌاظذ.
 .2از ٍظایل آهَزشی در کالض درض
بذرظتی اظتفادُ کٌذ.

سخنرانی،
مببحثهبی

100

 .3هسایا ٍ هعایب ایي ٍظایل را بیاى کٌذ.

 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از
رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی
اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل
صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.
 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از
رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

100

100

پوفلت آهَزغ بِ
بیوار%10

اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل
صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.
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8

9

ارائِ کار داًشجَیی در کالض

 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از
رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی
اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل
صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.

ارائِ کار داًشجَیی در کالض

 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از
رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی
اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل
صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.

ارائِ کار داًشجَیی در کالض

 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از

درض

درض

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی

100

100

100

درض

10

11

ارائِ کار داًشجَیی در کالض
درض

ارائِ کار داًشجَیی در کالض
درض

رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی
اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل
صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.
 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از
رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی
اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل
صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.
 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از
رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی
اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل

– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

100

100

صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.

12

ارائِ کار داًشجَیی در کالض
درض

 .1در هْرد یک هْضْع
خاؼ(بیوار فرضی) با اضتفادٍ از
رّظ ُای تذریص هٌاضب ّ ّ ّضایل
کوک آهْزغی بخْبی ّ کاهال هطلظ
در دضْر داًػجْیاى کالش ّ هربی
یک کار آهْزظ بَ بیواررا بخْبی
اجرا کٌذ.
 .2یک برّغْر یا پوفلت یا پْضتر یا
کتابچَ آهْزظ بَ بیوار را با اصْل
صذیخ تِیَ ّ بَ هربی تذْیل دُذ.

– گروهی
کوچک ،نمبیطی
– حل مسئله –
پرسص و پبسخ

100

