
 

 خذا نبمث

  دانطگبه ػلوم پسضکی اروهیه

 دانطکذه پرستبری و هبهبیی

 پشػتبسی سٍاى اختالالت سٍاًی ػبلوٌذاى ٍ هشالجت ّبیًبم دسع: 

  هَصی(آٍاحذ وبس 5/0ٍاحذ ًظشی ٍ  1 (ٍاحذ5/1

 95-94ًیوؼبل دٍم: 

 (3)تشمهمغغ تحصیلی: داًـدَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ سٍاًپشػتبسی

 دوتش سضبییهذسع: 

سٍاًی دس ػبلوٌذاى ٍ اًدبم هشالجت ّبی پشػتبسی ثش اػبع –وؼت داًؾ ٍ اعالػبت دس صهیٌِ هؼبئل ٍ هـىالت ؿبیغ سٍحی  ذف ولی:ّ

 فشایٌذ پشػتبسی

 

 اهذاف اختصبصی:

 ذ:ٌدس پبیبى دسع ثتَاًیبى اًتظبس هی سٍد داًـدَ 

 لوٌذی سا ؿشح دّذ.بی ػالهت سٍاى دس ػبّ ػَاهل خغش ٍ چبلؾ ،ػالهت سٍاى دس ػبلوٌذی -1

 ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالل سٍاى سا اسصیبثی ًوبیذ.-2

 اصَل پشػتبسی دس ػبلوٌذاى سا ثش اػبع فشایٌذ پشػتبسی ؿشح دّذ.-3

 ًـبًِ ّبی اختالالت سٍاًی دس ػبلوٌذاى سا ًبم ثشدُ ، تَضیح دّذ.-4

 سا دس ػبلوٌذاى تَضیح  دّذ. ثیخَاثی، الگَی خَاة ٍ پیبهذّبی آى -5

 دس هذدخَی ػبلوٌذ هجتال ثِ افؼشدگی ٍ اضغشاة سا عشاحی ٍ اخشا ًوبیذ. فشایٌذ پشػتبسی-6

 فشایٌذ پشػتبسی دس هذدخَی ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالالت ؿٌبختی دهبًغ ٍآلضایوش سا عشاحی ٍ اخشا ًوبیذ. -7

 احی ٍ اخشا ًوبیذ.فشایٌذ پشػتبسی دس هذدخَی ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالالت ّزیبًی ٍ دلیشیَم سا عش -8



 

 ضیوه آهوزش:

 خٌشاًی، ثحث گشٍّی ٍ پشػؾ ٍ پبػخ، وٌفشاًغ داًـدَییػ

 ٍایت ثشد وبهپیَتش، ٍیذئَپشٍطوتَس، :آمٌزغي کمك ًضايم
 

 

 

 هسئولیت دانطجویبى:

شای داؿتي ثحث گشٍّی ٍ داؿتي هغبلؼِ ٍ آهبدگی لجلی دس هَسد هغبلت هَسد ثحث دس والع ث -اًدبم ٍ اسائِ ثِ هَلغ تىبلیف اسائِ ؿذُ-

تجبدل هغبلجبت خذیذ خَد دس صهیٌِ دسع ثب  -ؿشوت دس پشػؾ ٍ پبػخ ٍ ثحث والع ثب اػتٌبد ثِ آهبدگی ٍ هغبلت لجلی خَد -پشػؾ ٍ پبػخ

 ّوىالػی ّبی خَد

 تکبلیف درسی و ثبرم ثنذی ارزضیبثی آنهب:

 دسصذ( 30ِ ػٌبٍیي پیـٌْبدی )اسائِ وٌفشاًغ داًـدَیی حذالل دس  چْبس هَضَع دسػی ثب تَخِ ث -1

 دسصذ( 20حضَس فؼبل ٍ هٌظن دس والع ثشای پشػؾ ٍ پبػخ ٍ ثحث گشٍّی) -2

 دسصذ( 40ؿىل اهتحبى تـشیحی اص هغبلت هَسد ثحث دس والع)ِ ث اسصؿیبثی آخش تشم -3

 صذ(دس 10هؼئَلیت پزیشی، آهبدگی ثشای ثحث والػی ٍ اًدبم ٍ تحَیل ثِ هَلغ ٍظبیف ٍ تىبلیف ٍاگزاس ؿذُ) -4

 

 پشػتبسی سٍاىاختالالت سٍاًی ػبلوٌذاى ٍ هشالجت ّبی جذول زهبى ثنذی ارائه درس  -

تىلیف داًـدَ ٍ ًحَُ اداسُ  هَضَع خلؼِ سدیف

 والع

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ هؼشفی دسع، اّذاف، اًتظبسات، تىبلیف ٍ ًحَُ اسصؿیبثی اٍل 1

بی ػالهت ػالهت سٍاى دس ػبلوٌذی ، ػَاهل خغش ٍ چبلؾ ّ دٍم 2

 سٍاى دس ػبلوٌذی

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ اسصیبثی ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالل سٍاى  ػَم 3

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ ًـبًِ ّبی اختالالت سٍاًی دس ػبلوٌذاى  چْبسم 4



 اصَل پشػتبسی دس ػبلوٌذاى ٍ ًمؾ ّبی  پشػتبس ػبلوٌذی پٌدن 5

 پیبهذّبی آى ثیخَاثی، الگَی خَاة ٍ

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ

فشایٌذ پشػتبسی دس هذدخَی ػبلوٌذ هجتال ثِ افؼشدگی ٍ  ؿـن 6

 اضغشاة 

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ

فشایٌذ پشػتبسی دس هذدخَی ػبلوٌذ هجتال ثِ اختالالت ؿٌبختی  ّفتن 7

 دهبًغ ٍآلضایوش 

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ

وٌذ هجتال ثِ اختالالت ّزیبًی فشایٌذ پشػتبسی دس هذدخَی ػبل ّـتن 8

 ٍ دلیشیَم 

 ثحث والػی ٍ وٌفشاًغ

 

 هنبثغ:

 1389چبح افشًگ.  ساٌّوبی ػولی دسػٌبهِ سٍاًپضؿىی ػبلوٌذاى. تشخوِ: دوتش هْـیذ فشٍغبى، خَئل سادا.ًیبل ثَیغ. صٍصاًب ٍاوش. -1

ستی. اػوبػیل فالح هْشآثبدی. فشؿتِ سضبیی. ًـش: پشػتبسی ػبلوٌذی. دوتش احوذ ػلی اػذی ًَلبثی. تشخوِ: ػیبهه لبػوی.ٍیذا لذ -2

 1393ؿبثه.

 1387 تخصصی، سػبًِ اًتـبسات :تْشاى .آلضایوش ثب صًذگی .م خـىٌبة، فالحی . -3

 1 تخصصی، سػبًِ اًتـبسات :تْشاى .دهبًغ .م خـىٌبة، فالحی . -4

 1383 اصفْبى پضؿىی ػلَم اًـگبُد اًتـبسات اصفْبى . همصَدی خْبًگیش تشخوِ . سٍاًپشػتبسی اصَل . اػحبق آى . -5

 گشٍُ ػلوی ّیبت اػضبی تشخوِ . پشػتبسی هشالجتْبی ٍ سٍاًی اختالالت . پبتشیـیب ٍٍست َّلَدی . فَستیٌبؽ ، وبتشیي . -6

 ، وٌىبؽ اًتـبسات اصفْبى ، اصفْبى پضؿىی ػلَم داًـگبُ ، سٍاًپشػتبسی -7
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 خذا نبم ثه

 اروهیه پسضکی ػلوم دانطگبه

 هبهبیی و پرستبری دانطکذه

  )هحَس خبًَادُ سٍیىشد ثب تَاًجخـی تب پیـگیشی اص (اػتیبد پشػتبسی :درش ناو
  )ػبیىَفبسهبوَلَطی (اختصبصی داسٍؿٌبػی پشػتبسی ىسٍا دس هـبٍسُ اصَل پشػتبسی سٍاى ٍ سٍاى ػالهت اصَل:نياز پيع

 
 49-49نيمطال دًو 

 نفر 6:دانػجٌيان تؼذاد 

 ٍاحذ 1 :ًاحذ تؼذاد
 (5/0)   ًظشی ٍاحذ -(5/0) وبسآهَصی ٍاحذ ًَع ٍاحذ:

 3تشم-همغغ:وبسؿٌبػی اسؿذ سٍاًپشػتبسی

 دکتر رضایی :مذرس وام

 کالسها امىر :برگزاري محل

 

 ثِ هجتال هذدخَیبى ثِ تخصصی تَاًجخـی ٍ هشالجتی پیـگیشی، خذهبت اسائِ دس ای حشفِ ػولىشد ٍ ًگشؽ داًؾ، استمبء کهی: ىذف
 هَاد ثِ ٍاثؼتگی ٍ هصشف ػَء پذیذُ

 هـبٍسُ ٍ تخصصی ّبی هشالجت ٍ اػتیبد پشػتبسی تخصصی ٍ ای حشفِ داًؾ استمبء ٍ تَػؼِ خْت دس دسع ایي درش:غرح 
 .ثبؿذ هی تَاًجخـی تب پیـگیشی اص ّبیـبى خبًَادُ ٍ هذدخَیبى ثِ الصم ّبی

 نظری(( رفتاري اىذاف
 :ثبؿٌذ لبدس ثبیذ داًـدَ دسع پبیبى دس
 .وٌذ ثیبى سا اػتیبد ثب استجبط دس هغشح هختلف ّبی دیذگبُ 1.
 .وٌذ ؿٌبػبیی سا ّوضهبى اختالالت ٍ دٍگبًِ تـخیص 6.
 .وٌذ ثیبى سا هَاد هصشف ػَء اختالالت گیشؿٌبػی ّوِ ٍ ثشٍص ، ؿیَع 3.
 .دّذ تَضیح سا هَاد هصشف ػَء دس پشػتبسی فشایٌذ هشاحل 4.
 .وٌذ ثیبى سا هَاد هصشف ثش هَثش ػَاهل 5.
 .ثجشد ًبم سا هَاد هصشف ػَء دس ثیَلَطیه هذاخالت اًَاع 2.
 - - – غیش هذاخالت ٍ وبیذً ثیبى خالصِ صَست ثِ سا هؼتبد فشد فشٌّگی ٍ ؿٌبختی ّیدبًی ػبعفی سفتبسی ّبی ٍیظگی 7.

 .دّذ تَضیح اختصبس ثِ سا ثیَلَطیه
 .وٌذ تَصیف سا تَاًجخـی ٍ دسهبى ، پیـگیشی دس ًگش خبهؼِ ٍ خبهغ سٍیىشد 8.
 .دّذ ؿشح خالصِ صَست ثِ سا سیؼه وبّؾ ثش تبویذ ثب هَاد هصشف ػَء اص پیـگیشی اصَل 9.



 .ًوبیذ ثیبى سا یبداػت ؿٌبػی ػلل ثب استجبط دس هَخَد ّبی تئَسی 10.

 .وٌذ دسن سا ثخـی ثیي هذاخالت اصَل ٍ دسهبى تین اّویت ٍ ًمؾ 11.

 .دّذ ؿشح سا اػتیبد ػَد اص پیـگیشی ثشای گشٍّی ٍ خبًَادگی ٍ فشدی تَاًجخـی پشػتبسی ّبی هشالجت ٍ هذاخالت 16.

 سا هخذس ٍ سٍاًگشداى هَاد ثب داسٍیی تهؼوَهی ٍ هَاد حذ اص ثیؾ هصشف ثِ هشثَط ّبی هشالجت ٍ هذاخالت ، ػالئن 13.
 .ًوبیذ ثیبى خالصِ صَست ثِ ٍ ثـٌبػذ

 

 )کارآمٌزي( رفتاري اىذاف
 .ثپشداصد ٍی خبًَادُ ٍ هؼتبد هذدخَ ؿٌبخت ٍ ثشسػی ثِ اػتیبد تشن هشاوض ٍ ّب اٍسطاًغ دس 1.
 .ًوبیذ ػول هٌبػت ّبی هذل ٍ پشػتبسی فشایٌذ اػبع ثش هذدخَ ثب استجبط دس 6.

 ثشد ٍایت وبهپیَتش، ٍیذئَپشٍطوتَس، :آمٌزغي کمك ًضايم

 هَسدی هغبلؼِ ػخٌشاًی گشٍّی، ثحث پبػخ، ٍ پشػؾ :تذريص رًظ

 گشٍّی ثحثْبی دس ؿشوت ٍ والع دس فؼبل حضَس : نظري ارزيابي غيٌه
 وٌفشاًغ ٍ همبالت خالصِ اسائِ

 تشم پبیبى اهتحبى
 والػی فؼبلیت

 :کارامٌزي ارزيابي
 فشدی وٌفشاًغ ٍ ػویٌبس اسصؿیبثی هَسدی، ؼِهغبل اسائِ

 :دانػجٌ ًظيفو
 ٍی خبًَادُ ٍ هؼتبد هذدخَ ؿٌبخت ٍ ثشسػی
 هشتجظ ّبی هذل اص اػتفبدُ ٍ پشػتبسی فشایٌذ اػبع ثش الصم هذاخالت اًدبم
 هشتجظ ّبی والة طٍسًبل اسائِ

 :منابغ
 اػتیبد بسیپشػت ٍ اػتیبد ثب هشتجظ سٍص ثِ ٍ ػلوی هؼتجش همبالت ٍ وتت 1-

2-Rassool,G.H Gafoor, M Addiction Nursing” first edition:, Nelson thornes( published)Ltd(Last 
edition) 

3-Naegle, M,A; D,Avento,C,E:Addiction and substance abuse for Advanced practice Nursing “ 
prentice Hall,(last edition) 

 - ٍ ثْضیؼتی ػلَم داًـگبُ اًتـبسات تْشاى .اػتیبد پشػتبسی .ّوىبساى ٍ ویبى ًَسٍصی هؼؼَد، خـىٌبة یفالخ سضب، حویذ خبًىِ، 4

 .)چبح آخشیي (تَاًجخـی

  )درش محتٌاي( ػنٌان تبسیخ

  ؿٌبػی گیش ّوِ ّب، دیذگبُ ,اػتیبد اٍل ّفتِ

 هَاد شفػَءهص ٍ اػتیبد ثش هَثش ؿیَع ، ثشٍص ٍ ّوِ گیش ؿٌبػی ٍ ػَاهل ّفتِ  دٍم

 

 



 اػتیبد دس تَاًجخـی ٍ دسهبى ، پیـگیشیاتیَ لَطِی ، ّفتِ ػَم

 

 

 هؼوَهیت ٍ هَاد حذ اص ثیؾ هصشف ّفتِ چْبسم
 ّب هشالجت ٍ هذاخالت ػالئن،:داسٍیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تؼبلی ثؼوِ

 داًـگبُ ػلَم پضؿىی اسٍهیِ

 ییهبهب ٍ پشػتبسی داًـىذُ

 ًَخَاًبى ٍوَدوبى  ػتبسیسٍاًپش هذاخالت ًبم دسع:
 )دوتش سضبیی(سٍاًپشػتبسی گشٍُ : هذسع

 پیؾ ًیبص: اصَل ػالهت سٍاى ٍ سٍاى پشػتبسی
 ٍاحذ وبس آهَصی(1-ًظشی 1 :ٍاحذ ًَع) 2تؼذاد ٍاحذ: 

 3همغغ تحصیلی:وبسؿٌبػی اسؿذ سٍاًپشػتبسی تشم

 : درس ضرح

 ٍ ًَخَاًبى ٍ وَدوبى ثِ هشثَط سٍاًپضؿىی اختالالتًی، داًـدَیبى ثب هشاحل سؿذ ٍ تىبهل سٍا  ؿٌبخت ٍ آگبّی وؼت
 ، سٍؿْبی دسهبى، هشالجت ٍ پیـگیشی اص اًَاع اختالالت سٍاًی ؿبیغ وَدوبى، ًَخَاًبىپشػتبسی

 

 : کلی هذف

 ٍ  وَدوبى اختوبػی ٍ سٍاًی ٍ خؼوی ػالهت ػغح استمبئ ساػتبی دس فشاگیشاى دسع دسایي

 ٍ هشالجتی،آهَصؿی،پظٍّـی ّبی ًمؾ ایفبی ثِ تَخِ ثب ،خبهؼِ هختلف ػغَح دس ًَخَاًبى

 هختلف ػغَح دس الصم تذاثیش ثب ٍ خَاٌّذگشفت فشا سا الصم هْبستْبی ٍ آگبّی ای هـبٍسُ

 ّبی هَلؼیت دس پشػتبسی فشآیٌذ وبسثشد ٍ ًٍَخَاًبى وَدوبى سٍاًپضؿىی اختالالت دس پیـگیشی

 .ؿذ خَاٌّذ آؿٌب اختوبػی ٍ ثبلیٌی،آهَصؿی

 

 : رفتبری اهذاف

 : ثَد خَاّذ لبدس داًـدَ دسع ایي پبیبى دس

 - ، فشٍیذ ( هبًٌذ هؼشٍف پشداصاى ًظشیِ دیذگبُ اػبع ثش سا ًَخَاًبى ٍ وَدوبى دس تىبهل ٍ سؿذ-1

 .ًوبیذ تؼشیف) ... ٍ پیبطُ ، اسیىؼَى
 . دّذ ًٍَخَاى سا تَضیح وَدن اسصیبثی سٍاًی ؿیَُ-2
 اًی وَدوبى ٍ ًَخَاًبى سا ؿشح دٌّذ.اتیَلَطی اختالالت سٍ-3



 سا ًَخَاى ٍ وَدن سٍاًپضؿىی اختالالت دس )،ثبًَیِ،تَاًجخـی اٍلیِ ( پیـگیشی ػغَح -4

 .وٌذ تَصیف

 اختالالت اػىیضٍفشًیب، ٍ خَدوـی ٍ خلك اختالالت (ًَخَاى ٍ وَدن اختالالت اًَاع5-

 ثشاػبع سا ).......ٍ رٌّی هبًذگی ،ػمت یبدگیشی اختالالت سؿذٍ فشاگیش اختالالت اضغشاثی،

 .دّذ تَضیح دسع صهبًجٌذی خذٍل

 دسثخؾ سا ).....دسهبًی وبس ، دسهبًی ،ثبصی ؿَن (داسٍیی غیش ٍ داسٍیی دسهبى سٍؿْبی اًَاع -6

 .ثجشد ًبم ًَخَاى ٍ وَدن سٍاًپضؿىی

 سا خَاًبىًَ ٍ وَدوبى اختالالت دس هشالجتی اّذاف ٍ پشػتبسی ّبی تـخیص ٍ ثشسػی اصَل7-

 .وٌذ ثیبى

 وٌذ. تذٍیي سٍاًپضؿىی اختالالت ثِ هجتال وَدن ثشای سا هشالجتی عشح -8
 
 

 ٍایت ثشد وبهپیَتش، ٍیذئَپشٍطوتَس، :آمٌزغي کمك ًضايم

 هَسدی هغبلؼِ ػخٌشاًی گشٍّی، ثحث پبػخ، ٍ پشػؾ :تذريص رًظ

 گشٍّی ثحثْبی دس ؿشوت ٍ والع دس فؼبل حضَس : نظري ارزيابي غيٌه
 وٌفشاًغ ٍ همبالت خالصِ سائِا

 تشم پبیبى اهتحبى
 والػی فؼبلیت

 
 

 : دانطجو هسئولیتهبی

  همشس تبسیخ دس تحَیل ٍ تىبلیف هَلغ ثِ اًدبم .1

  آهَصؿی همشسات سػبیت. 2

 والػی ّبی ثحث دس فؼبل ؿشوت ٍ دسػی هَاد هشتت ٍ هذاٍم هغبلؼِ . 3

 آهَصؿی همشسات عجك غیجت دسصَست ( دسع والع دس غیجت ثذٍى ٍ هَلغ ثِ ، هشتت حضَس .4

  ) ؿذ خَاّذ ػول

 ػلوی هغبلت دس هؼبػی تـشیه ٍ والع هجبحث دس ؿشوت .5

 اهتحبى خلؼِ دس - ؿشوت .6

 صحیح تشخوِ (ٍخذیذ هتٌَع هٌبثغ اص هجبحث ثب ساثغِ دس ؿذُ تؼییي ػلوی ػویٌبس تْیِ 8-

 ؿذُ ّوبٌّگی ػبتهَضَ صهیٌِ دس ای وتبثخبًِ تحمیك صَست ثِ ) ٍػلیغ

 

 : ارزضیبثی روش



 ٍ هؼتجش ػلوی طٍسًبلْبی اصوتبثْب ٍ  ثبیذ هغبلت ( ًوشُ()8ؿذُ ) سیضی ثشًبهِ صهبى عجك آى اسائِ ٍ ػویٌبس یه - تْیِ-1
 .) ؿَد اًتخبة خذیذ

 اػتبد ّوبٌّگی ثب (والع دس آى خالصِ اسائِ ٍ تحمیك والع، ثحثْبی دس فؼبل - هـبسوت -2

 ًوشُ(3) دسوالع آى خالصِ اسائِ ٍ هَضَع خبةاًت ثِ ًؼجت
 ) ًوش9ُتشم :  پبیبى - اهتحبى ) -3

 
  

 

 :هنبثغ

-سفتبسی ػلَم سٍاًپضؿىی خالصِ ٍػبدٍن وبپالى (1385)  ػبدٍن ، ج ة ػبدٍن- 

 (2007)خلذ ػَم ، ٍیشاػت دّن.تْشاى اسخوٌذ، اًتـبسات سضبػی، فشصیي تشخوِ ثبلیٌی سٍاًپضؿىی
 1375ؿىی وَدن،تشخوِ ًصشت اهلل پَسافىبسی، ًـش:هؼبًٍت پظٍّـی د.ع.ح.تجشیض.هجبًی سٍاًپض -

 (275-302. )1383اصَل سٍاًپشػتبسی)هدوَػِ هشٍسی لیپیٌىبت(.آى اػحبق. هتشخن:خْبًگیش همصَدی.ؿبثه.
  سٍاًپضؿىی سفتبسی ػلَم سٍاًپضؿىی خالصِ تشخوِ دس ، فشصیي سضبػی ٍ حؼي سفیؼی -

 3193 اسخوٌذ اًتـبسات : تْشاى . ػَم خلذ ثٌیبهیي ػبدٍن ّبسٍلذٍ وبپالى . ثبلیٌی .

 3193 .عجیت ًـش:تْشاى.ًَخَاًبى ٍ وَدوبى سٍاًپضؿىی اؿشف،اسصیبثی تـىشی -

 ٍ ٍالذیي ساٌّوبی اٍتیؼن، عیف اختالل ثب وَدوبى .3193 .ن صذیمی،.ا لوشاًی،.اثشاّیوی،ع -

 ،وَثش چبح .هشثیبى
 سفیغ اًذیـِ ًـش :تْشاى. 3193 .ًَخَاى ٍ وَدن سٍاًپشػتبسی.ج ح،سثبًی ع،ثضاصوبّبًی ٍالؼی -

  سٍاى ثخؾ دس ثؼتشی ثیوبساى ثب استجبعی ّبی هْبست . فبعوِ لْشاػجی، ٍ صّشا لضبٍی، -

 3193 . اصفْبى پضؿىی ػلَم داًـگبُ اًتـبسات : اصفْبى. پضؿىی
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 تؼانی بطمو

 ارًميو درمانی بيذاغتی خذمات ً پسغكی ػهٌو دانػگاه

 مامائی ً پرضتاري دانػكذه

 

 :کهی مػخصات

  رٍاًی فَریتْبی پزعتبری :درش ػنٌان

 ًظزی :ًاحذ نٌع

  ًظزی 0/9ًاحذ تؼذاد

 (3)تزم رٍاًپزعتبری ارؽذ کبرؽٌبعی :دانػجٌئی رده

 ًفز 6 :دانػجٌيان تؼذاد 

  عبیکَفبرهبکَلَصی هؾبٍرُ، ٍ رٍاى عالهت اصَل :زنيا پيع

 94-95 اٍل ًیوغبل :تحصيهی ضال
 

 

 :مقدمه
 اس اػن ّبیؾبى، خبًَادُ ٍ هذدجَیبى اس رٍاًپزعتبری فَریتْبی حیغِ در هزاقجت ای حزفِ ٍ تخصصی ارائِ

 ًیبسهٌذ اًْب خبًَادُ ٍ هذدجَ اس حوبیت ٍ هَثز پزعتبری هذاخالت ٍ ثیوبراى فَری ارسیبثی حبل، ؽزح گزفتي

 ثکبر ٍ رٍاًپزعتبری فَریتْبی ثِ هزثَط اصلی هجبحث اس رٍاًپزعتبری ارؽذ کبرؽٌبعی داًؾجَیبى آؽٌبیی

 .اعت ؽذُ گٌجبًیذُ داًؾجَیبى ایي آهَسػ ثزًبهِ در درط ایي لذا ثبؽذ؛ هی ثبلیٌی حیغِ در آى گیزی

 :کهی ىذف

 ی فَریتْب در هَثز خذهبت ارائِ ٍ فَریتْب تؾخیص در گیزاىفزا ای حزفِ ػولکزد ٍ ًگزػ داًؼ، ارتقبء

 ٍ هَثز پزعتبری هذاخالت ٍ ثیوبراى فَری ارسیبثی حبل، ؽزح گزفتي عزیق اس هذدجَ ثِ رٍاًپزعتبری

 .اًْب خبًَادُ ٍ هذدجَ اس حوبیت

 

 :رفتبری اّذاف

 :ثبؽٌذ قبدر ثبیغتی داًؾجَیبى کلیِ درط پبیبى در

 .دٌّذ تَضیح را رٍاًپشؽکی اٍرصاًظ ثخؼ در عتبریپز کلی ٍیضگیْبی 1-

 .دّذ ؽزح را رٍاًی اٍرصاًظ ثخؼ در هذیزیت ثِ هزثَط هْن ًکبت 2-

 .دّذ تَضیح را هذدجَ خؾن هذیزیت ًحَُ 3-

 .دّذ تَضیح را ثحزاى در هذیزیت هزاحل 4-

 .دّذ تَضیح را ثحزاى در هذاخلِ ًحَُ 5-

 .دّذ تَضیح را کؾی خَد ثِ اقذام ٍ افکبر دارای ثیوبر اس هزاقجت هَرد در هذاخلِ ًحَُ 6-

 .ًوبیذ ثیبى را تْبجن حبل در ثیوبر عبسی ارام ٍ هذاخلِ ًحَُ 7-

 .دّذ تَضیح را اجتوبػی اٍرصاًغْبی در هذاخلِ ًحَُ 8-

 .دّذ تَضیح را تلفٌی هؾبٍرُ ٍ هذدجَ ثب تلفٌی هکبلوبت ثب هذاخلِ ًحَُ 9-



 .دّذ تَضیح را فٌیتل هؾبٍرُ اًجبم ًحَُ 10

 - .دّذ تَضیح را گزداى رٍاى دارٍّبی ثب دارٍیی ّبی هغوَهیت ثِ هجتالیبى اس اٍرصاًغی ّبی هزاقجت 11

 - .دّذ تَضیح را اٍرصاًظ ثخؼ در ثغتزی ثیوبراى اس پزعتبری هزاقجتْبی 12

 .ثجزد ًبم را رٍاًی اٍرساًظ ثخؼ یک ًوَدى دایز ثزای السم تجْیشات

 

 :ًیبس هَرد ٍعبئل ٍ تذریظ رٍػ

  کٌفزاًظ گزٍّی، ثحث پبعخ، ٍ پزعؼ عخٌزاًی، رٍػ اس اعتفبدُ -

 ، ٍیذئَپزٍصکتَرثَرد ٍایت اس اعتفبدُ -

 

 :فزاگیزاى فؼبلیتْبی ٍ هغَلیتْب -

 خَاّذ ؽذ(.     رفتبر هقزرات عجق غیجت صَرت در (درط کالط در هَقغ ثِ هزتت حضَر 1-

 هٌبثغ ٍ رفتبری اّذاف عجق کالط در ائِار اس قجل عزفصلْب هغبلؼِ 2-

 ثحثْب در هغبػی تؾزیک ٍ کالط در فؼبل ؽزکت 3-

 هزثَط هجبحث هَرد در پبیِ ٍ ای سهیٌِ اعالػبت کغت 4-

 - اهتحبى جلغِ در ؽزکت 5

 - هتٌَع ٍ جذیذ هٌبثغ اس هجبحث ثب هجبحث ثب راثغِ در ؽذُ تؼییي ػلوی عویٌبر تْیِ 6

 اعبتیذ ٍ هغئَل ثب ّوبٌّگی ثب تزم اٍل ّفتِ عی را خَد عویٌبر هَضَع ّغتٌذ هَظف داًؾجَیبى

 .ًوبیٌذ اًتخبة درط

 :فزاگیزاى عٌجؼ رٍػ

 ًوزُ % 30 ؽذُ ریشی ثزًبهِ سهبى عجق اى ارائِ ٍ عویٌبر یک تْیِ 1-

 ًوزُ % 20 جلغِ ّز در داًؾجَ ّز تَعظ هَضَع ثب هزتجظ هقبلِ یک خالصِ ارائِ 2-

 کالط ثحثْبی در لفؼب هؾبرکت 3-
 

 : فراگيران ًارزغيابی ضنجع رًظ *

 نمره 6 )درصذ)غذه ريسي برنامو زمان طبق آن ارائو ً ضمينار يك - تييو 1

 انتخاب بو نطبت اضتاد ىماىنگی با (کالش در آن خالصو ارائو ً تحقيق کالش، بحثياي در فؼال - مػارکت 2

 ه(نمر  درصذ ( 4درکالش آن خالصو ارائو ً مٌضٌع

 ) غٌد انتخاب جذيذ ً مؼتبر ػهمی ژًرنانياي از بايذ مقاالت (

 ) نمره 10 درصذ : ترو پايان  امتحان)

 

 ً تطتی تػريحی : آزمٌن نٌع

 

 

 هٌبثغ
 - دانػگاه انتػارت .پسغكی فٌريتياي در پرضتاري مراقبتياي .اصفيان پسغكی ػهٌو دانػگاه رًانپرضتاري گرًه 1

 1086 اصفيان، پسغكی ػهٌو .

 1081 ارجمنذ، انتػارات تيران.رًانپسغكی فٌريتياي .فرىاد غامهٌ 2 . -

3-Boyd(2012). Psychiatric Nursing. Lippincott Williams & Wilkins. 
4- Stuart Gail W. (2009).principles and practice of Psychiatric Nursing. Mosby/Elsevier.__ 






ثٌبم خذا

اسٍهیِ داًـگبُ ػلَم پضؿىی  

داًـىذُ پشػتبسی ٍ هبهبی   

عشح  دسع   

 

 

 ًذاسد :نیبز پیص                                                          پشػتبسی سٍاى ٍ سٍاى ػالهت اصَل   :درس نبم

 :دوم نیوسبل 

 :دانطجویبى تؼذاد

 1هقطغ تحصیلی:کبرضنبسی ارضذ ترم 

   ٍاحذ  5/1: تؼذاد واحذ 

 وبسآهَصی ٍاحذ  5/0 ،ٍاحذ ًظشی 1 :واحذ نوع

 دوتش سضبیی  :هذرس نبم

 

 

 کلی: هذف

 سٍاى هجبًی پیـگیشی، هختلف ػغَح ، آى استمبئ ّبی ساُ ٍ سٍاى ػالهت ٍ اصَل هَسد دس داًـدَیبى

 وؼت سا الصم آگبّی ٍ داًؾ ، پشػتبسی سٍاى ّبی هشالجت فشٌّگی اختوبػی، سٍاًی، صیؼتی، ّبی صهیٌِ دس پشػتبسی

 .ًوَد خَاٌّذ



 

 :درس ح ضر

 سٍاى، ػالهت استمبء ٍ تبهیي دس ّب ًیبص ًمؾ ، سٍاى ػالهت اصَل هَسد دس آگبّی افضایؾ ٍ دػتیبثی خْت دس دسع ایي

 .داسد تبویذ سٍاًی اختالالت ثِ هجتال ثیوبساى اص هشالجت دس پشػتبساى سٍاى ًمؾ ٍ پشػتبسی سٍاى اصَل ثِ آگبّی

 :)نظری( رفتبری اهذاف

 :ثبؿٌذ لبدس ثبیذ داًـدَ دسع پبیبى دس

 رواى سالهت هجبنی و اصول)الف

 .ًوبیذ تؼشیف سا سٍاًی ػالهت  -1

 .دّذ ؿشح سا آى اصَل ٍ سٍاى ػالهت اّویت -2

 .ًوبیذ ثیبى سا خْبى ٍ ایشاى پشػتبسی سٍاى ٍ سٍاى ػالهت تبسیخچِ -3

 .ًوبیذ لتحلی سٍاًی ػالهت دس سا اختوبػی ٍ سٍاًی خؼوی، ّبی ًیبص استجبط  -4

 .ًوبیذ ثیبى سا سٍاى ػالهت ًوَدى هخذٍؽ دس گش هذاخلِ ػَاهل  -5

 .ًوبیذ تحلیل سا پیـگیشی هختلف ػغَح ثب سٍاى ػالهت استجبط  -6

 ؿشح خالصِ صَست ثِ سا خبهؼِ ٍ ثیوبسػتبى ، ػشپبیی هشاوض دس سا سٍاًپضؿىی تین اػضبی ٍ پشػتبساى سٍاى ًمؾ  -7     

 .دّذ

 

 وانپرستبریر هجبنی و صولا )ة

 .ثـٌبػذ سا اػصبة ٍ هغض ثیَؿیوی ٍ فیضیَلَطی ، آًبتَهی -1

 .دّذ ساؿشح پبساولیٌیىی ٍ ولیٌیىی تـخیصی ّبی تىٌیه  -2

 .ًوبیذ ثیبى اختصبس ثِ سا آًْب ٍ گشدد آؿٌب سٍاًی اختالالت اتیَلَطی ثب  -3

 .دّذ ؿشح سا اختالالت اص پیـگیشی ّبی سٍؽ -4

 ًوبیذ ؿٌبػبیی سا سٍاًی التاختال ّبی ًـبًِ ٍ ػالئن -5      

 .ًوبیذ اسصیبثی سا سٍاًی اختالل ثِ هجتال ثیوبس-6

 .ًوبیذ ثیبى سا سٍاًی اختالالت اًَاع -7    

 .ثـٌبػذ سا ػٌدی سٍاى ٍ سفتبس ػٌدؾ ّبی همیبع -8    

 .ًوبیذ ثیبى خالصِ عَس ثِ سا آى اًَاع ٍ ثـٌبػذ سا سٍاًپضؿىی دس هىول ّبی دسهبى -9



 

 :)کبرآهوزی( رفتبری اهذاف

 - .دّذ اسائِ تخصصی خذهبت ثیوبساى ثِ اخاللی هَاصیي اػبع ثش ٍ تـخیص سا هذدخَیبى سٍاًی خؼوی ّبی ًیبص  -1

 .ًوبیذ ثیبى ػویٌبس صَست ثِ سا آى ًتبیح ٍ اخشا ٍ سیضی ثشًبهِ پشػتبسی فشایٌذ اػبع ثش سا ثیوبس اص هشالجت ثشًبهِ  -2

 دّذ اسائِ هشتجظ گشٍّی ٍ فشدی ّبی ػویٌبس  -3

 

 ٍایت ثشد وبهپیَتش، ٍیذئَپشٍطوتَس، :آهوزضی کوك وسبیل

 هَسدی هغبلؼِ ػخٌشاًی گشٍّی، ثحث پبػخ، ٍ پشػؾ :تذریس روش

 

  :ارزیبثی ضیوه

 %10والع دس حضَسثِ هَلغ 

 %10گشٍّی ثحثْبی دس ؿشوت

 اسائِ وٌفشاًغ ٍ ػویٌبس والػی((%40والػی فؼبلیت

 %40تشم پبیبى

 

 :کبرآهوزی ارزیبثی ضیوه

 %70وتجی صَست ثِ پشػتبسی هشالجت ثشًبهِ دٍ اسائِ

 %30داًـدَ تَػظ ؿذُ اسائِ ػویٌبس اسصؿیبثی

 

 

 دانطجویبى وظیفه

 اعالػبت ، ).... ٍ ّب دسهبى اًَاع اتیَلَصی، فیضیَلَطی، آًبتَهی ( سٍاًپشػتبسی ّبی ثیوبسی هغبلؼِ ثب اػت هَظف داًـدَ ّش

 گیشد. وبس ثِ دسثبلیي سا ؿذُ وؼت



 

 جذول زهبنجنذی ارائه دروس

 

 زهبى هذرس رئوس هطبلت تبریخ

 سٍاى ػالهت سٍاى تبسیخچِ ػالهت اّویت ٍ اصَل خلؼِ اٍل

 خْبى ٍ ایشاى پشػتبسی سٍاى ٍ

 ػِ ؿٌجِ دوتش سضبیی

30/8-30/10  

 خلؼِ دٍم

 

 اختوبػی ٍ سٍاًی خؼوی ّبی ًیبص ٍ سٍاى ػالهت

 سٍاى ػالهت ثش هَثش ػَاهل

 ػِ ؿٌجِ دوتش سضبیی

30/8-30/10  

 خلؼِ ػَم

 

 ٍ سٍاًپشػتبساى سٍاى ًمؾ ػالهت ٍ پیـگیشی ػغَح

 خبهؼِ ٍ دسهبًی هشاوض دس سٍاًپضؿىی تین

 ػِ ؿٌجِ دوتش سضبیی

30/8-30/10  

 خلؼِ چْبسم

 

ّبی داسٍیی  ّبی داسٍیی ٍغیش داسٍیی دسهبى دسهبى

 ٍغیش داسٍیی

 ػِ ؿٌجِ دوتش سضبیی

30/8-30/10  

 خلؼِ پٌدن

 

 پبساولیٌیىی ٍ ولیٌیىی تـخیصی ّبی تىٌیه

 سٍاًی اختالالت اتیَلَطی

30/10-30/8 دوتش سضبیی  

 ػِ ؿٌجِ

 

 اسصیبثی ٍ سٍاًی ثشسػی اختالالت ّبی ًـبًِ ٍ ػالئن خلؼِ ؿـن 

 سٍاًی اختالل دچبس ثیوبس

 ػِ ؿٌجِ دوتش سضبیی

30/8-30/10  

 خلؼِ ّفتن

 

 ػِ ؿٌجِ دوتش سضبیی سٍاًی التاختال ثش هشٍسی

30/8-30/10  

 خلؼِ ّـتن

 

هىول)ثِ صَست طٍسًبل والة دس ػبلي ّبی  دسهبى

 وٌفشاًغ ثشگضاس خَاّذ ؿذ(

 ػِ ؿٌجِ دوتش سضبیی

30/8-30/10  
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رٍش ّای آهَسضی  ( ًام درس: 1  
 -ًظزی 1) 1.5: ( تعداد ٍاحد: 2

 عولی(5/0
( پیص ًیاس: 3 ( رضتِ: پزستاری4   

ارضد)رٍاى  ( هقطع: کارضٌاسی5

 2پزستاری(تزم
( تعداد داًطجَ: 7 ( ًیوسال: 6  

دکتز : یي( هدرس8

 رادفز

اٌّگزسادُ دکتز 

 رضايی

 دقیقِ 120( هدت تدريس :10  :( ضوارُ جلسِ:9

   رٍش ّای آهَسضی   ( عٌَاى درس جلسِ هذکَر: 11

 تسلط برداًص ٍ کسب هْارت ّای تذریس ضزح درس: 

رزضیابی ًحَُ اجرای آهَزش جْت اعتالی آگاّی ّای تذریس ٍ ا ٍ برًاهِ ریسی آهَزضی بِ هٌظَر طراحی برًاهِ  آهَزضی  

 هذدجَ، خاًَادُ، داًطجَیاى ٍ کارکٌاى در سطَح هختلف

 .آضٌا ضًَذ   رٍش ّای آهَسضی  فراگیراى  با کلیات ( ّذف کلی: 12

 

   ( اّداف رفتاری:داًطجَياى پس ار پاياى درس قادر خَاّتد بَد:13 

 .ضًَذ اآضٌ آى فرایٌذ ٍ یادگیری کلیات با .1

 .  ضًَذ آضٌا  راّبردّا ٍ رٌّی ّای هْارت ، یادگیری اًَاع با .2

 آگاّی آهَزضی هَاد ٍ راّبردّا اّذاف،  از ٍ کردُ پیذا آضٌایی  آهَزضی ریسی برًاهِ  هفَْم با .3

 .یابٌذ

 . ضًَذ آضٌا( گرٍّی ٍ اًفرادی) آهَزش یک آهَزضی ریسی برًاهِ  ٍ طراحی با .4

 .  ضًَذ آضٌا پسضکی علَم رد تذریس ًَیي ّای رٍش با .5

 .کٌٌذ پیذا آضٌایی تذریس الگَّای با .6

 .دٌّذ بردُ،ضرح ًام را یادگیری هْن ّای ًظریِ .7

 .دٌّذ ضرح را ّا رساًِ اًَاع از برداری بْرُ .8

 .دٌّذ تَضیح را آهَزضی ارزضیابی اًَاع ٍ اصَل هفاّین .9

( حیطِ 14

 يادگیزی:

داًصحیطِ -1  

حیطِ داًص -2  

حیطِ درک ٍ  -3

 فْن ) تحلیل(

حیطِ درک ٍ  -4

 فْن ) تحلیل(

حیطِ درک ٍ  -5

 فْن ) تحلیل(

حیطِ درک ٍ  -6

 فْن ) تحلیل(

حیطِ درک ٍ  -7



 .دٌّذ تَضیح را عولکرد ارزضیابی .01

 

 

 

 فْن

حیطِ داًص ٍ  -8

 درک ٍ فْن

 



رٍش ّای  ( ًام درس: 1

 َسضیآه

 1) 1.5( تعداد ٍاحد: 2

 عولی(5/0 -ًظزی

( پیص ًیاس: 3

 ًدارد
 ( رضتِ: پزستاری4

( هقطع: کارضٌاسی 5

 ارضد
 94-93( ًیوسال: 6

( تعداد 7

 داًطجَ: 

( هدرس: سْیال 8

 اٌّگزسادُ رضايی

 دقیقِ 120( هدت تدريس :10 ( ضوارُ جلسِ:9

 ( عٌَاى درس جلسِ هذکَر: 11

                        ( ّدف کلی:12
 

تسلط برداًص ٍ کسب هْارت ّای تذریس ٍ برًاهِ ریسی آهَزضی بِ هٌظَر طراحی برًاهِ  آهَزضی ، 

تذریس ٍ ارزضیابی ًحَُ اجرای آهَزش جْت اعتالی آگاّی ّاای هاذدجَ، خااًَادُ، داًطاجَیاى ٍ     

 کارکٌاى در سطَح هختلف

 

  

   رس قادر خَاّتد بَد:( اّداف رفتاری:داًطجَياى پس ار پاياى د13 

 با کلیات یادگیری ٍ فرایٌذ آى آضٌا ضًَذ. -1

از  اّاذاف،  آضاٌایی پیاذا کاردُ ٍ     برًاهِ ریسی آهَزضای   با هفَْم  -2

 راّبردّا ٍ هَاد آهَزضی آگاّی یابٌذ.

یک آهاَزش )اًفارادی ٍ گرٍّای(     برًاهِ ریسی آهَزضی با طراحی ٍ  -3

 آضٌا ضًَذ. 

 رٌّی ٍ راّبردّا  آضٌا ضًَذ .  با اًَاع یادگیری ، هْارت ّای -4

 با رٍش ّای ًَیي تذریس در علَم پسضکی آضٌا ضًَذ .  -5

  

 

( حیطِ يادگیزی:14  

 



 

 15( رفتارّای ٍرٍدی:داًطجَ قادر باضٌد: 

 هفاّین آهَزش ٍ پرٍرش را تعریف ًوایٌذ. -6

 یادگیری را از دیذگاّْای هختلف تعریف کٌٌذ .   -7

 تَضیح دٌّذ. اصَل  یادگیری را لیست کردُ ،   -8

 فرایٌذ  یادگیری را تَضیح دٌّذ .   -9

 عَاهل هَثر بر یادگیری را ًام بردُ ، تَضیح دٌّذ.  -11

 ًظریِ ّای هْن یادگیری را ًام ببرًذ.  -11

 

 

 (سَاالت سٌجص آغاسيي:16

 در هَرد یاگیری چِ هیذاًیذ؟ -12

 فرایٌذ یادگیری چگًَِ اتفاق هی افتذ؟ -13

.... 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



ضی وسبیل کمک آموز روش تدریس  فعبلیت هبی داوطجو  فعبلیت هبی استبد  مراحل تدریس   زمبن 

( هعرفی درس جذیذ ٍ 1

 ایجاد اًگیسُ

 

 

 

طرح سوال در 

ارتببط ببروش هبی 

 آموزش و یبدگیری

 

 بحث و تببدل وظر پرسش و پاسخ 

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم افسار 

Power point وایت  

 برد و مبژیک

دقیقه 5  

( تذریس درس جذیذ 2  

 

 

 

ًوایص اسالیذ 

ّوراُ با 

 تَضیح 

ِ گَش دادى ب

تَضیحات استاد ٍ 

ّوراُ با پرسص ٍ 

 پاسخ

بِ ضیَُ 

 سخٌراًی

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم افسار 

Power point وایت  

 برد و مبژیک

دقیقه 55  

( ارزضیابی تکَیٌی3  

 

 

  

 طرح سوال

 

 پبسخ به سواالت

 درحیه تدریس

 

دقیقه01 - -  

( جوع بٌذی 4  

 ٍ 

 ًتیجِ گیری

 

 

 

تطَیق ٍ ترغیب 

ى بِ داًطجَیا

بازگَیی هطالب 

هْن ارائِ ضذُ در 

 طَل کالس

ضرکت در خالصِ 

ًوَدى ٍ هرٍر درس 

 جذیذ

دقیقه05   ومبیص اسالید -  

( تعییي تکلیف برای 5

 جلسِ بعذ

 

 

 

طرح مسئله در 

مورد موضوع 

 تدریس ضده

دقیقه 01 - - پبسخ به سواالت  



 

 

 

( هعرفیییی هٌیییابع ٍ  6

هاخییب بییرای هطالعییِ   

 بیطتر 

 

 

 

  معرفی کتبة

 معرفی سبیت

معرفی مجالت در 

مورد روضهبی 

 آموزش و یبدگیری

دقیقه 5 - - رجوع داوطجویبن  



رٍضْای  ( ًام درس: 1

 آهَسضی

 -ًظزی 1) 1.5( تعداد ٍاحد: 2

 عولی(5/0
 ( رضتِ: پزستاری4 ( پیص ًیاس: 3

 ( ًیوسال: 6 ارضد ( هقطع: کارضٌاسی5
( تعداد 7

 داًطجَ: 

 ( هدرس:8

 ادُ رضايیاٌّگزسدکتز 

 دقیقِ 120( هدت تدريس :10   1( ضوارُ جلسِ:9

 یبدگیری( عنوان درس جلسه مذکور:  11

 

 .ثب کلیبت یبدگیری ، فراینذ و انواع آى آضنب ضونذ ( ّدف کلی:12

  

   ( اّداف رفتاری:داًطجَياى پس ار پاياى درس قادر خَاّتد بَد:13 

 هفبّین آهَصؽ ٍ پشٍسؽ سا تؼشیف ًوبیٌذ. -1

 یبدگیشی سا اص دیذگبّْبی هختلف تؼشیف وٌٌذ .   -2

 اصَل  یبدگیشی سا لیؼت وشدُ ، تَضیح دٌّذ.   -3

 فشایٌذ  یبدگیشی سا تَضیح دٌّذ .   -4

 ػَاهل هَثش ثش یبدگیشی سا ًبم ثشدُ ، تَضیح دٌّذ.  -5

 ًظشیِ ّبی هْن یبدگیشی سا ًبم ثجشًذ.  -6

 

 

 

 

 ( حیطه یادگیری:01

 حیطه دانص -1

 صدانحیطه   -2

فهن و   دانص،حیطه   -3

 درک 

فهن و   دانص،حیطه   -4

 درک 

 فهن و درک   دانص،حیطه  -5

 دانصحیطه  -6

 

  :داًطجَ قادر باضد:( رفتارّای ٍرٍدی15

  .هفبهین آهوزش و پرورش را تؼریف نوبینذ 

   . یبدگیری را از دیذگبههبی هختلف تؼریف کننذ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  هنذ. اصول  یبدگیری را لیست کرده ، توضیح د 

   . فراینذ  یبدگیری را توضیح دهنذ 

  .ػواهل هوثر ثر یبدگیری را نبم ثرده ، توضیح دهنذ 

  .نظریه هبی ههن یبدگیری را نبم ثجرنذ 

 

 

 (سَاالت سٌجص آغاسيي:16

  چه هی دانیذ؟هفبهین آهوزش و پرورش  در هَرد 

  یبدگیری را تؼریف کنیذ؟  

   نبم ثجریذ؟اصول  یبدگیری را  

  ..... 

 

 



 مراحل تدریس 
فعبلیت هبی 

 استبد 
 زمبن وسبیل کمک آموزضی  روش تدریس  فعبلیت هبی داوطجو 

( هعرفی درس جذیذ 1

 ٍ ایجاد اًگیسُ

 

 

 

طرح سوال در 

یبدگیریارتببط بب   

در caseبیبن یک 

 مورد درس

 پرسش و پاسخ 
بحث و تببدل 

 وظر

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم افسار 

Power point وایت  

 برد و مبژیک

دقیقه 5  

( تذریس درس جذیذ 2  

 

 

 

ًوایص اسالیذ 

 ّوراُ با تَضیح 

گَش دادى بِ 

تَضیحات استاد ٍ 

ّوراُ با پرسص ٍ 

 پاسخ

 بِ ضیَُ سخٌراًی

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم افسار 

Power point وایت  

 برد و مبژیک

دقیقه 55  

( ارزضیابی تکَیٌی3  

 

 

  

سوالطرح   

 

 پبسخ به سواالت

 درحیه تدریس

 

دقیقه01 - -  

( جوع بٌذی 4  

 ٍ 

 ًتیجِ گیری

 

 

 

تطَیق ٍ ترغیب 

داًطجَیاى بِ 

بازگَیی هطالب 

هْن ارائِ ضذُ در 

 طَل کالس

ضرکت در خالصِ 

ًوَدى ٍ هرٍر درس 

 جذیذ

دقیقه05   ومبیص اسالید -  



 

 

 

 

 

 

 

 

( تعییي تکلیف برای 5

 جلسِ بعذ

 

 

 

طرح مسئله در 

موضوع مورد 

 تدریس ضده

دقیقه 01 - - پبسخ به سواالت  

( هعرفیییی هٌیییابع ٍ  6

هاخییب بییرای هطالعییِ  

 بیطتر 

 

 

 

 معرفی کتبة 

 معرفی سبیت

معرفی مجالت 

در مورد 

 یبدگیری

دقیقه 5 - - رجوع داوطجویبن  



 رٍضْای آهَسضی ( ًام درس: 1
 1) 1.5( تعداد ٍاحد: 2

 عولی(5/0 -ًظزی
 رضتِ: پزستاری (4 ( پیص ًیاس: 3

 ( تعداد داًطجَ: 7 ( ًیوسال: 6 ارضد ( هقطع: کارضٌاسی5

 ( هدرس:8

اٌّگزسادُ دکتز 

 رضايی

 دقیقِ 120( هدت تدريس :10   2( ضوارُ جلسِ:9

 انواع سبک های یادگیری ( عٌَاى درس جلسِ هذکَر: 11

 

 .  بردهای یادگیری آشنا شوندفراگیران با انواع یادگیری ، مهارت های ذهنی و راه ( ّدف کلی:12

 

 

 

( اّداف رفتاری:داًطجَياى پس ار پاياى درس قادر خَاّتد بَد:13  

 اًَاع سبک ّای یادگیری را ًام ببرًذ. -1

 سبک ّای یادگیری را تَضیح دٌّذ.  -2

 هْارتْای رٌّی ٍ راّبردّای یادگیری را ًام بردُ ، تَضیح دٌّذ.  -3

 ( حیطه یادگیری:01

 حیطه دانش -0

 یطه درک و فهم )تحلیل(ح -2

 حیطه درک و فهم )تحلیل( -3

 

 :باشد قادر دانشجو:ورودی رفتارهای( 01

 لیست کٌذاًَاع سبک ّای یادگیری را  -4

 ذ.سبک ّای یادگیری را تَضیح دّ  -5

 ذ.یادگیری را ًام بردُ  تَضیح دّ هْارتْای رٌّی ٍ راّبردّای 

 

 ادگیری چیست؟ی(سواالت سنجش آغازین:      01 -6

 یَُ ّای یادگیری کذاهٌذ؟.....ض -7

 



 مراحل تدریس
فعبلیت هبی 

 استبد

فعبلیت هبی 

 داوطجو
 روش تدریس

وسبیل کمک 

 آموزضی
 زمبن

( هعرفی درس جذیذ ٍ ایجاد 1

 اًگیسُ

 

 

 

طرح سوال در 

اًَاع  ارتببط بب 

سبک ّای 

 یادگیری

 

 پرسش و پاسخ
بحث و تببدل 

 وظر

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 Power افسار

point وایت برد و  

 مبژیک

دقیقه 5  

( تذریس درس جذیذ2  

 

 

 

ًوایص 

اسالیذ 

ّوراُ با 

 تَضیح

گَش دادى بِ 

تَضیحات 

استاد ٍ ّوراُ 

با پرسص ٍ 

 پاسخ

بِ ضیَُ 

 سخٌراًی

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 Powerافسار 

point وایت برد و  

 مبژیک

دقیقه 55  

( ارزضیابی تکَیٌی3  

 

 

 

الطرح سو  

 

 پبسخ به سواالت

 درحیه تدریس

 

دقیقه01 - -  

( جوع بٌذی4  

ٍ 

 ًتیجِ گیری

 

 

 

تطَیق ٍ 

ترغیب 

داًطجَیاى بِ 

بازگَیی 

هطالب هْن 

ارائِ ضذُ در 

 طَل کالس

ضرکت در خالصِ 

ًوَدى ٍ هرٍر 

 درس جذیذ

دقیقه05 ومبیص اسالید -  

( تعییي تکلیف برای جلسِ بعذ5  

 

طرح مسئله 

در مورد 

موضوع 

دقیقه 01 - - پبسخ به سواالت  



 

 

 

 تدریس ضده

( هعرفی هٌابع ٍ هاخب برای 6

 هطالعِ بیطتر

 

 

 

 معرفی کتبة

 معرفی سبیت

معرفی مجالت 

اًَاع  در مورد 

سبک ّای 

 یادگیری

دقیقه 5 - - رجوع داوطجویبن  

 



 رٍضْای آهَسضی ( ًام درس: 1
 1) 1.5( تعداد ٍاحد: 2

 عولی(5/0 -ًظزی
 ( رضتِ: پزستاری4 ( پیص ًیاس: 3

 ( ًیوسال: 6 2تزم ارضد ( هقطع: کارضٌاسی5
( تعداد 7

 داًطجَ: 

 ( هدرس:8

 اٌّگزسادُ رضايیدکتز 

 دقیقِ 120( هدت تدريس :10 3( ضوارُ جلسِ:9

 و مواد آموزشی ( عنوان درس جلسه مذکور:   برنامه ریزی آموزشی، اهداف11

 

 آشنا شوند . و مواد آموزشی م برنامه ریزی آموزشی، اهدافکلیات مفاهیفراگیران  با ( هدف کلی: 11

 

 

 ( اّداف رفتاری:داًطجَياى پس ار پاياى درس قادر خَاّتد بَد:13

 هفبّین آهَسػ، ثزًبهِ ریشی درعی ٍ  آهَسؽی  را  تؼزیف ًوبیٌذ. -1

 اًَاع ثزًبهِ ریشی درعی ٍ  آهَسؽی را ًبم ثجزًذ. -2

 دٌّذ.ضزٍرت ثزًبهِ ریشی درعی را تَضیح  -3

هزاحل فزایٌذ ثزًبهِ ریشی آهَسؽی ثزًبهِ ریشی درعی را ًبم ثزدُ ٍ  -4

 تَضیح دٌّذ. 

 تَضیح دٌّذ. ضزٍرت ٍ اصَل تؼییي اّذاف آهَسؽی را ًبم ثزدُ ٍ  -5

 تَضیح دٌّذ. هٌبثغ تؼییي اّذاف آهَسؽی را ًبم ثزدُ ٍ  -6

 تَضیح دٌّذ. عغَح اّذاف آهَسؽی را ًبم ثزدُ ٍ   -7

 تَضیح دٌّذ. رفتبری خَة را ًبم ثزدُ ٍ  ٍیضگی ّبی یک ّذف  -8

اصَل اعبعی در تؼییي ٍ تٌظین اّذاف آهَسؽی را ًبم ثزدُ ٍ   -9

 تَضیح دٌّذ. 

 ًبم ثزدُ ، تَضیح دٌّذ.عجقِ ثٌذی ٍ تحلیل ّذفْبی  آهَسؽی را  -11

حیغِ ّبی ؽٌبختی، ػبعفی ٍ رٍاًی حزکتی  را تؼزیف کزدُ  -11

 ( حیطه یادگیری:14

 حیطه دانش – 2و 0

 حیطه دانش و درک و فهم   -3

 حیطه درک و فهم   -1

 حیطه دانش -1

 حیطه درک و فهم -1

 

 



 ،عغَح آى ّب را ًبم ثزدُ ٍ تَضیح دٌّذ.

 .هَاد آهَسؽی را ًبم ثزدُ، تَضیح دّذ -12

   داًطجَ قادر باضد:پس اس پاياى درس :( رفتارّای ٍرٍدی15

 زیف ًوبیٌذ.هفبّین آهَسػ، ثزًبهِ ریشی درعی ٍ  آهَسؽی  را  تؼ

 اًَاع ثزًبهِ ریشی درعی ٍ  آهَسؽی را ًبم ثجزًذ.

 ضزٍرت ثزًبهِ ریشی درعی را تَضیح دٌّذ.اّویت ٍ 

 تَضیح دٌّذ. ٍ  لیغت کزدُهزاحل فزایٌذ ثزًبهِ ریشی آهَسؽی ثزًبهِ ریشی درعی را 

 دٌّذ.  ؽزحاصَل تؼییي اّذاف آهَسؽی را ًبم ثزدُ ٍ 

 تَضیح دٌّذ. را ًبم ثزدُ ٍ هٌبثغ تؼییي اّذاف آهَسؽی 

 تَضیح دٌّذ. عغَح اّذاف آهَسؽی را ًبم ثزدُ ٍ 

 تَضیح دٌّذ. ٍیضگی ّبی یک ّذف رفتبری خَة را ًبم ثزدُ ٍ 

...... 

 

 

  :(سَاالت سٌجص آغاسيي16

 .هفبّین آهَسػ، ثزًبهِ ریشی درعی ٍ  آهَسؽی  را  تؼزیف ًوبیٌذ 

  را لیغت کٌٌذاًَاع ثزًبهِ ریشی درعی. 

  ثجزًذ.هزاحل فزایٌذ ثزًبهِ ریشی آهَسؽی ثزًبهِ ریشی درعی را ًبم  



 

............ 

 

. 



 مراحل تدریس
فعبلیت هبی 

 استبد

فعبلیت هبی 

 داوطجو
 روش تدریس

وسبیل کمک 

 آموزضی
 زمبن

( هعرفی درس جذیذ ٍ ایجاد 1

 اًگیسُ

 

 

 

طرح سوال در 

 ارتببط بب

 ریسی برنامه

 آموزشی،

 مواد و اهداف

 آموزشی

 پرسش و پاسخ
بحث و تببدل 

 وظر

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

 Powerافسار 

point وایت برد و  

 مبژیک

دقیقه 5  

( تذریس درس جذیذ2  

 

 

 

ًوایص 

اسالیذ 

ّوراُ با 

 تَضیح

گَش دادى بِ 

تَضیحات 

استاد ٍ ّوراُ 

با پرسص ٍ 

 پاسخ

بِ ضیَُ 

 سخٌراًی

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم 

ار افس Power 

point وایت برد و  

 مبژیک

دقیقه 55  

( ارزضیابی تکَیٌی3  

 

 

 

 طرح سوال

 

 پبسخ به سواالت

 درحیه تدریس

 

دقیقه01 - -  

( جوع بٌذی4  

ٍ 

 ًتیجِ گیری

 

 

 

تطَیق ٍ 

ترغیب 

داًطجَیاى بِ 

بازگَیی 

هطالب هْن 

ارائِ ضذُ در 

 طَل کالس

ضرکت در خالصِ 

ًوَدى ٍ هرٍر 

 درس جذیذ

الیدومبیص اس - دقیقه05   

( تعییي تکلیف برای جلسِ 5

 بعذ

 

 

 

طرح مسئله 

در مورد 

موضوع 

 تدریس ضده

دقیقه 01 - - پبسخ به سواالت  



 

 

( هعرفی هٌابع ٍ هاخب برای 6

 هطالعِ بیطتر

 

 

 

 معرفی کتبة

 معرفی سبیت

معرفی مجالت 

 در مورد 

 ریسی برنامه
 آموزشی،

 مواد و اهداف
 آموزشی

دقیقه 5 - - رجوع داوطجویبن  

 



 رٍضْای آهَسضی ( ًام درس: 1
 1) 1.5( تعداد ٍاحد: 2

 عولی(5/0 -ًظزی
 ( رضتِ: پزستاری4 ( پیص ًیاس: 3

 ( ًیوسال: 6 ارضد ( هقطع: کارضٌاسی5
( تعداد 7

 داًطجَ: 

 ( هدرس:8

 اٌّگزسادُ رضايیدکتز 

 دقیقِ 120( هدت تدريس :10 4( ضوارُ جلسِ:9

 شی آموسشییر :طزاحی و بزنامهَر( عٌَاى درس جلسِ هذک11

 

 عشاحی ٍ ثشًبهِ سیضی یه آهَصؽثب هفَْم  فشاگیشاى ( ّدف کلی:12

 آؿٌب ؿًَذ .
 

 

 ( اّداف رفتاری:داًطجَياى پس ار پاياى درس قادر خَاّتد بَد:13

 .وٌٌذ تؼییي سا دسع ولی ّذف -1

 .ثٌَیؼٌذ سا دسع هفبّین ٍ( ای هشحلِ یب خضئی اّذاف)  هغبلت سئَع -2

 .وٌٌذ لیؼت سا تذسیغ اخشایی ّذفْبی یب سفتبسی اّذاف -3

 .گیشًذ ثىبس ٍ وشدُ اًتخبة تذسیغ دس سا هٌبػت تذسیغ سٍؽ -4

 .ثشًذ ثىبس ٍ اًتخبة تذسیغ خْت سا هٌبػت آهَصؿی هَاد -5

 احَالپشػی، ٍ ػالم: همذهبتی فؼبلیتْبی)  وٌٌذ ثٌذی صهبى ٍ هـخص سا تذسیغ هشاحل  -6

  سٍدی؛ٍ سفتبس تؼییي دسع، هؼشفی

 ٍ  تىَیٌی اسصؿیبثی ، دسع اسائِ ی ًحَُ ، اًگیضُ ایدبد ٍ ػبصی ؛آهبدُ تـخیصی اسصؿیبثی -7

 (ثٌذی خوغ

 (  تىلیف ، پبیبًی اسصؿیبثی)  تىویلی فؼبلیتْبی    -8

  اسصیبثی خَد   -9

 .دّذ اسائِ داًـدَیبى آگبّی خْت سا اًگلیؼی ٍ فبسػی هٌبثغ خذیذتشیي -10

 

 ( حیطِ يادگیزی:14

 

 درک ٍ فْنحیطِ -1

 حیطِ درک ٍ فْن -2

 حیطِ داًص -3

 حیطِ داًص ،درک ٍ فْن ٍ تحلیل  -4

 حیطِ داًص ،درک ٍ فْن ٍ تحلیل  -5

 حیطِ داًص ٍ درک ٍ فْن ٍ تحلیل  -6ٍ7ٍ8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :داًطجَ قادر باضد:( رفتارّای ٍرٍدی15

 .وٌٌذ تؼییي سا دسع ولی ّذف -1

 .ثٌَیؼٌذ سا دسع هفبّین ٍ( ای هشحلِ یب خضئی اّذاف)  هغبلت سئَع -2

 .وٌٌذ لیؼت سا تذسیغ اخشایی ّذفْبی یب سفتبسی اّذاف -3

 .گیشًذ ثىبس ٍ وشدُ اًتخبة تذسیغ دس سا هٌبػت تذسیغ سٍؽ -4

 .ثشًذ ثىبس ٍ اًتخبة تذسیغ خْت سا هٌبػت آهَصؿی هَاد -5

  ٍسٍدی؛ سفتبس تؼییي ع،دس هؼشفی احَالپشػی، ٍ ػالم: همذهبتی فؼبلیتْبی)  وٌٌذ ثٌذی صهبى ٍ هـخص سا تذسیغ هشاحل  -6

................... 

 

 (سَاالت سٌجص آغاسيي:16

1. 



 

 

 زمبن وسبیل کمک آموزضی  روش تدریس  فعبلیت هبی داوطجو  فعبلیت هبی استبد 

( هعرفی درس جذیذ ٍ 1

 ایجاد اًگیسُ

 

 

 

طرح سوال در 

طزاحی و  ارتببط بب 

شی آموسشییر بزنامه  

در caseبیبن یک 

 مورد درس

 بحث و تببدل وظر پرسش و پاسخ 

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

پرٍشکتَر، ًرم افسار 

Power point وایت  

 برد و مبژیک

دقیقه 5  

( تذریس درس جذیذ 2  

 

 

 

ًوایص اسالیذ 

ُ با تَضیح   ّورا

گَش دادى بِ 

تَضیحات استاد ٍ 

ّوراُ با پرسص ٍ 

 پاسخ

بِ ضیَُ 

 سخٌراًی

کاهپیَتر، ٍیذئَ 

َر، ًرم افسار پرٍشکت

Power point وایت  

 برد و مبژیک

دقیقه 55  

( ارزضیابی تکَیٌی3  

 

 

  

 طرح سوال

 

 پبسخ به سواالت

 درحیه تدریس

 

دقیقه01 - -  

( جوع بٌذی 4  

 ٍ 

 ًتیجِ گیری

 

 

تطَیق ٍ ترغیب 

داًطجَیاى بِ 

بازگَیی هطالب هْن 

ارائِ ضذُ در طَل 

 کالس

ضرکت در خالصِ ًوَدى 

ذیذٍ هرٍر درس ج  
دقیقه05   ومبیص اسالید -  



 

 

 

 

 

 

 

 

( تعییي تکلیف برای 5

 جلسِ بعذ

 

 

 

طرح مسئله در 

مورد موضوع 

 تدریس ضده

دقیقه 01 - - پبسخ به سواالت  

( هعرفی هٌابع ٍ هاخیب  6

 برای هطالعِ بیطتر 

 

 

 

 معرفی کتبة 

 معرفی سبیت

 معرفی مجالت 

شی یر طزاحی و بزنامه

 آموسشی

قهدقی 5 - - رجوع داوطجویبن  



 رٍضْای آهَسضی ( ًام درس: 1
 -ًظزی 1) 1.5( تعداد ٍاحد: 2

 عولی(5/0
 ( رضتِ: پزستاری4 ( پیص ًیاس: 3

 ( تعداد داًطجَ: 7 ( ًیوسال: 6 ارضد ( هقطع: کارضٌاسی5
 ( هدرس:8

 اٌّگزسادُ رضايیدکتز 

 دقیقِ 120( هدت تدريس :10 5( ضوارُ جلسِ:9

 سٍؽ ّبی ًَیي تذسیغ دس ػلَم پضؿىی  ر: ( عٌَاى درس جلسِ هذک11َ

                       آؿٌبیی یبثٌذ.فشاگیشاى ثبسٍؽ ّبی ًَیي تذسیغ دس ػلَم پضؿىی   ( ّدف کلی:12
 

 

  

   ( اّداف رفتاری:داًطجَياى پس ار پاياى درس قادر خَاّتد بَد:13 

 .سٍؽ ّبی ًَیي تذسیغ دس ػلَم پضؿىی سا ؿشح دٌّذ-1

 .ٍ هؼبیت ّش سٍؽ سا ؿشح دٌّذ هضایب-2

 وبسثشد سٍؿْب سا تَضیح دٌّذ.-3

 ( حیطِ يادگیزی:14

 حیطِ داًص ٍ  فْن ٍدرک -1

 ح حیطِ داًص ٍ  فْن ٍدرک -2

 حیطِ داًص ٍ  فْن ٍدرک  -3

 

 

 :داًطجَ قادر باضد:( رفتارّای ٍرٍدی15

 .سٍؽ ّبی ًَیي تذسیغ دس ػلَم پضؿىی سا ؿشح دٌّذ-ا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بیت ّش سٍؽ سا ؿشح دٌّذهضایب ٍ هؼ-2

 وبسثشد سٍؿْب سا تَضیح دٌّذ.-3

 تعریف کنید. ساسٍؽ ّبی ًَیي تذسیغ - (سَاالت سٌجص آغاسيي:16

  دس ػلَم پضؿىی وذاهٌذ؟ ّبی ًَیي تذسیغسٍؽ 

...... 

 


