معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
فرم اولیه طرح درس
اطالعات مربوط به استاد:
 نام استاد :سید حمید شریف نیاگروه آموزشی :پرستاری

آخرین مدرک تحصیلی  :دکترای تخصصی PhD
سابقه تدریس درس مورد نظر  :دارم

رشته تحصیلی :پرستاری

شرکت در کارگاههای آموزشی :طرح درس○

سابقه آموزشی 10 :سال
روش ارزشیابی دانشجو ○ طراحی سواالت امتحانی ○

روش تدریس ○

اطالعات مربوط به فراگیران :
رشته تحصیلی :پرستاری

مقطع تحصیلی :کارشناسی

نیم سال تحصیلی :دوم 97-96

دانشکده :پرستاری و مامایی آمل

تعدا د فراگیران35 :

اطالعات مربوط به درس:
نام درس  :پرستاری بزرگساالن ،3

نوع درس :تئوری ○

عملی○

کارآموزی

○

تعداد واحد2/4 :

تائید محتوایی و اجرایی طرح درس:
امضاء مدیر گروه

اطالعات مربوط به استاد:
1

ارزشیابی تکوینی

دارد○

ندارد○

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با فیزیولوژی غدد درون ریز
شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

اول

Must learn

شناختي

 -1آناتومي و فيزيولوژي

در پايان دانشجو قادر باشد:

غدد اندوكرين

-1آناتومي و فيزيولوژي غدد اندوكرين را شرح دهد.

 -بحث گروهي

 -2نحوه عملكرد و تنظيم

 -2نحوه عملكرد و تنظيم هورمونهاي درون ريز را مقايسه

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

هورمون

كند.

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

 -3بررسي و شرح حال

 -3بررسي و شرح حال بيمار را انجام دهد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

باليني و معاينه فيزيكي

 -4آناتومي و فيزيولوژي لوب خلفي و قدامي هيپوفيز را

 -4ارزشيابي تشخيصي

بشناسد.

 -5آناتومي و فيزيولوژي

 -5اختالالت غدد هيپوفيز را ليست نمايد.

لوب حلقي قدامي هيپوفيز

 -6ديابت بي فرد و  SIADHرا از نظر پاتوفيزيولوژي ،عالئم و

 -6تومورهاي هيپوفيز

درمان با يكديگر مقايسه كند.

عاليم  ،درمان
 -7ديابت بي فرد تظاهرات
و درمان
 SIADH -8تظاهرات و
درمان
 -9مراقبت پرستاري از
بيماران با اختالالت
هيپوفيزي

2

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با اختالالت غدد تیروئید
شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

دوم

Must learn

شناختي

 -1آناتومي و فيزيولوژي

در پايان دانشجو قادر باشد:

تيروئيد

-1آناتومي و فيزيولوژي تيروئيد را شرح دهد.

 -بحث گروهي

 -2هورمونهاي مترشحه از

 -2هورمونهاي مترشحه از تيروئيد را شرح د هد.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

تيروئيد

 -3تظاهرات باليني  ،هايپروهايپوتيروئيد را ليست نمايد.

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

 -3آزمونهاي تيروئيدي

 -4درمانهاي هاپيرتيروئيد و هايپرتيروئيد را با يكديگر مقايسه

و پاورپوينت و برد هوشمند

هايپر و هايپوتيروئيد،

كند.

تظاهرات باليني  ،درمان

 -5مراقبت هاي پرستاري و فرآيند پرستاري از بيماران با

طبي  ،درمان دارويي

اختالالت غدد تيروئيد را به كار بندد.

مراقبت هاي پرستاري

3

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با اختالالت غدد پاراتیروئید
شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

سوم و
چهارم

Must learn

شناختي

.1

آناتومي ،فيزيولوژي

در پايان دانشجو قادر باشد:

.2

پاتوفيزيولوژي

-1آناتومي و فيزيولوژي پاراتيروئيد را شرح دهد.

 -بحث گروهي

.3

هايپر پاراتيروئيد

 -2پركاري پاراتيروئيد و كم كاري پاراتيروئيد را از نظر

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

.4

هايپو پاراتيرويد

پاتوفيزيولوژي مقايسه كند.

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

.5

فئوكروموسايتوما

 -3تظاهرات باليني كم كاري و پركاري پاراتيروئيد را با

و پاورپوينت و برد هوشمند

يكديگر مقايسه كند.
 -4درمانهاي دارويي كم كاري و پركاري پاراتيروئيد را ليست
نمايد.
 -5مراقبت هاي پرستاري مربوط به اختالالت پاراتيروئيد را
ليست نمايد.
 -6پاتوفيزيولوژي فئوكروموساتيوما
را شرح دهد.
 -7عاليم باليني و آزمونهاي تشخيصي بيماري را نام ببرد.
 -8درمانهاي دارويي متداول را بشناسد.

4

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با اختالالت غدد فوق کلیوی
شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

پنجم و
ششم

Must learn

شناختي

.1

سندرم آديسون

در پايان دانشجو قادر باشد:

.2

سندرم كوشينگ

-1عاليم بيماري آديسون را بيان كند.

 -بحث گروهي

 -2عالئم هشدار دهنده بحران آديسون رابيان كند.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

 -3مراقبت هاي دارو درماني و مراقبت هاي پرستاري را

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

ليست نمايد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

 -4تفاوت بين كوشينگ و آديسون را ليست نمايد.
 -5رژيم غذايي و درمان دارويي در كوشينگ را اعمال نمايد.

5

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با پوست و عملکرد پوست

شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

.1

هفتم

.2

آناتومي و فيزيولوژي

در پايان دانشجو قادر باشد:

مو -ناخن – پوست

-1ساختمان و اعمال پوست را بشناسد.

 -بحث گروهي

– غدد عرق –

 -2تركيب و عملكرد هر يك از اليه هاي پوست را بداند.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

اعمال پوست بررسي

 -3ضايعات اوليه و ثانويه پوست را با شكل و نحوه توزيع

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

زنگ  ،ضايعات

بشناسد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

بررسي ناحق ها و

 -4تظاهرات رايج پوستي و عاليم همراه با بيماريهاي

موها

سيستميك را تشخيص دهد.

ارزشيابي تشخيصي:

 -5درباره آزمايشات پوست و روشهاي مورد استفاده در

بيوپسي پوست ،تست پچ ،

تشخيص اختالالت پوستي بحث كند.

آزمون تراشيدن پوست،

 -6درمانهاي متداول در خارش را ليست نمايد.

اسميرزانك

 -7مراقبت پرستاري از بيماران با ضايعات خارش دار را اجرا

آزمون باالمپ وود

كند.

.3

Must learn

شناختي

خارش (خارش
عمومي
پاتوفيزيولوژي،
درمان مراقبت
پرستاري )

6

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با عفونت های باکتریال ،ویرال و قارچی پوست
شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

هشتم

Must learn

.1

زرد زخم

در پايان دانشجو قادر باشد:

.2

فوليكوليت

 -1مراقبت عمومي از بيماران مبتال به اختالالت پوستي را

 -بحث گروهي

.3

فرانكل

شرح دهد.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

.4

كاربانكل

 -2نيازهاي آموزش بهداشت براي بيمار مبتال به عفونت هاي

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

.5

زونا يا هرپس

پوستي را شرح دهد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

زوستر

 -3از فرآيند پرستاري به عنوان چارچوبي براي مراقبت از

تب خال دهاني،

بيماران مبتال به درماتوزهاي غير عفوني استفاده كند.

ژنيتال قارچ انگشتان

 -4درمان  ،انواع قارچهاي بدن را با يكديگر مقايسه كند.

پا بدن  ،سر ،تناسلي

 -5عوارض عفونت هاي ويروسي پوست را ليست نمايد.

.6

شناختي

 ،ناخن

7

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع درماتیت ،اختالالت تاولی پوست و جراحی های ترمیمی

شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

نهم و
دهم

Must learn

شناختي

.1

پسوريازيس

در پايان دانشجو قادر باشد.

.2

درماتيت

 -1از فرآيند پرستاري به عنوان چارچوب مراقبتي از بيماران

 -بحث گروهي

.3

پمفيگوس

پسوريازيس استفاده كند.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

.4

سندرم استيونس

 -2از فرآيند پرستاري به عنوان چارچوبي براي مراقبت از

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

جانسون

بيماران مبتال به درماتوزهاي التهابي غير عفوني استفاده كند.

و پاورپوينت و برد هوشمند

.5

تومورهاي پوست

 -3رسيدگي و مراقبت پرستاري از بيمار مبتال به سرطان

.6

جراحي ترميمي

پوست را شرح دهد.

پوست گرافت ها

 -4از فرآيند پرستاري به عنوان چارچوبي براي مراقبت از
مبتاليان به مالنوم بدخيم استفاده كند.
 -5انواع مختلف جراحي هاي ترميمي و پالستيك پوست را
شرح دهد.
 -6انواع مختلف گرافت هاي پوستي را با يكديگر مقايسه كند.

8

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدفکلی :آشنایی دانشجویان نسبت به ویژگی های بیماران سوخته
شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

یازده و
دوازده

Must learn

.1

شيوع سوختگي

در پايان دانشجو قادر باشد:

.2

طبقه بندي سوختگي

 -1اولويت هاي درماني در هر مرحله از سوختگي را نام

 -بحث گروهي

.3

انواع سوختگي

ببرد.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

.4

وسعت سطح صدمه

 -2اقدامات اساسي و فوري در محل آتش سوزي را ليست

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

ايده

نمايد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

سوختگي هاي

 -3فرمولهاي مختلف جهت جبران مايعات از دست رفته در

الكتريكي

بيماران سوخته را با يكديگر مقايسه كند.

.6

پاتوفيزيولوژي :

 -4از فرآيند پرستاري جهت چارچوب مراقبت از بيماران

.7

قلب و عروق در پاسخ

سوخته در مرحله اول سوختگي استفاده كند.

سوختگي

 -5تغييرات آب و الكتروليت ها را در مراحل فوري و حاد

تنفس در پاسخ

با يكديگر مقايسه كند.

.5

.8

شناختي

سوختگي
.9

كليه در پاسخ سوختگي

 .10سيستم ايمني در پاسخ
سوختگي
 .11تغييرات بدن در پاسخ
سوختگي
 .12گوارش در پاسخ
سوختگي
 .13پوست در پاسخ
سوختگي

9

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشناييدانشجويان به مراقبت از بیماران سوخته

شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

.1

سیزده

.2

.3
.4
.5

Must learn

شناختي

مراحل مراقبت از

در پايان دانشجو قادر باشد:

سوختگي

 -1اولويت هاي درماني در هر مرحله از سوختگي را نام ببرد.

 -بحث گروهي

اقدامات فوري در

 -2اقدامات اساسي و فوري در محل آتش سوزي را ليست

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

محل سانحه آتش

نمايد.

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

سوزي

 -3فرمولهاي مختلف جهت جبران مايعات از دست رفته در

و پاورپوينت و برد هوشمند

درمان اتالف مايعات

بيماران سوخته را با يكديگر مقايسه كند.

وشوك

 -4از فرآيند پرستاري جهت چارچوب مراقبت از بيماران

برنامه مراقبت و

سوخته در مرحله اول سوختگي استفاده كند.

فرآيند پرستاري

 -5تغييرات آب و الكتروليت ها را در مراحل فوري و حاد با

تغييرات آب و

يكديگر مقايسه كند.

الكتروليت ها در
مرحله حاد
.6

مرحله حاد سوختگي

10

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشناييدانشجويان از بیماران سوخته در مرحله نوتواني

شماره

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

چهارده

Must learn

.1

پانسمان زخم

در پايان دانشجو قادر باشد :

.2

ديبريدمان زخم

 -1اصول كلي پانسمان زخم را بيان كند

 -بحث گروهي

.3

پيوند

 -2انواع پيوندها در سوختگي را با يكديگر مقايسه كند.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

.4

مرحله نوتواني (

 -3انواع پانسمان هاي پوستي را نام ببرد.

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

مرحله سوم

 -4اختالالت ناحيه زخم سوختگي را نام ببرد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

سوختگي )

 -5از فرآيند پرستاري جهت اقدامات مناسب استفاده نمايد.

اختالالت التيام زخم

 -6مرحله نوتواني در سوختگي را شرح دهد.

.5

شناختي

11

سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی سیستم خون

شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

پانزده

Must learn

شناختي

 -1فيزيولوژي

در پايان دانشجو قادر باشد:

 -2پاتوفيزيولوژي سيستم

 -1فرايند توليد خون را توضيح دهد.

 -بحث گروهي

هماتولوژيك

 -2فرآيندهاي دخيل در حفظ هموستاز را توضيح دهد.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

 -3كم خوني ها

 -3بين كم خوني ها افتراق قائل شود و مكانيسم فيزيولوژيك

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

 -4فرآيند پرستاري

تظاهرات باليني  ،درمان طي و مداخالت پرستاري آنها را با هم

و پاورپوينت و برد هوشمند

مقايسه كند.
 -4از فرآيند پرستاري به عنوان چارچوبي براي مراقبت از
بيماران كم خوني استفاده شود.
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سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان اختالالت خونی

شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

شانزده

.1

تاالسمي –

در پايان دانشجو قادر باشد:

.2
.3

G6PD
اسفروسيتوز ارثي

 -1لوسمي  ،بروز  ،اختالالت فيزيولوژيك ،تظاهرات باليني ،

 -بحث گروهي

.4

آنمي هموليتيك

درمان و پيش آگهي آنها را توضيح دهد.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

 -2تظاهرات باليني و درگيري سيستم هاي بدن در بيماري

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

تاالسمي را شرح دهد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

ايمني
.5

پلي سايتمي

.6

لكوپني و نوتروپني
لكوسيتوز

Must learn

شناختي

 -3انواع پلي سيستمي را از نظر عاليم و علل با يكديگر
مقايسه كند.
 -4درمان اختالالت كم خوني را با يكديگر مقايسه كند.
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سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

.7

لوسمي لنفوم بدخيم

.8

مولتيپل مايلوما

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با اختالالت پالکتی دهند و لنفو

شماره

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

رئوس مطالب

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

هفده و
هجده

Must learn

شناختي

.1

بيماري هوچكين

در پايان دانشجو قادر باشد :

.2

بيماري غير هوچكين

 -1بيماري هوچكين و غير هوچكين را با يكديگر از نظر

 -بحث گروهي

.3

اختالالت خونريزي

عاليم بررسي كند.

-روش حل مساله

-يافتن پاسخ سواالت

دهنده

 -2فرآيند پرستاري را براي بيماران مبتال به اختالل هوچكين

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

مطرح شده در كالس

.4

ترومبوسايتوپني

و غير هوچكين به كار ببرد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

.5

ترومبوسايتمي اوليه

 -3ترومبوسايتمي اوليه و ثانويه را با يكديگرد مقايسه كند.
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سخنراني

 تكاليف كالسي -امتحان پايان ترم

.6

و ثانويه

 -4فرآيند پرستاري را براي اختالالت خونريزي دهنده به كار

پوپوراي

ببندد.

ترومبوسيتوپنيك
ايديوپاتيك.
.7

نقايص پالكتي

هدف کلی :

شماره

آشنایی دانشجویان با بیماری های خونریزی دهند

رئوس مطالب

رفتارهاي ويژه عينی()SOB

حيطه و سطح يادگيري

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

روش تدريس -وسايل آموزشی

شيوه ارزشيابی پايانی

جلسه

Must learn

نوزده و

.1

هموفيلي

در پايان دانشجو قادر باشد:

بیست

.2

فون ويلبراند

 -1از فرآيند پرستاري به عنوان چارچوبي براي مراقبت از

 -بحث گروهي

.3

اختالالت انعقادي

بيماران با انعقاد منتشر داخل عروقي استفاده كند.

-روش حل مساله

شناختي

15

سخنراني

 تكاليف كالسي امتحان پايان ترم-يافتن پاسخ سواالت

كبدي

 -2انواع رايج فرآورده هاي خوني  ،موارد استفاده آنها و

ويديو پروژكتور ونمايش اساليد

.4

كمبود ويتامين K

روشهاي تجويز آنها را بشناسد.

و پاورپوينت و برد هوشمند

.5

(DICانعقاد منتشر

 -3مراقبت هاي پرستاري را براي بيماراني كه مشكوك به

داخل رگي)

واكنش انتقال خون هستند بشناسد.

.6

هموسيستنمي

 -4اختالالت خونريزي دهنده هموفيلي و فون ويلبراند را با

.7

اسپلنكتومي

يكديگر مقايسه كند.

.8

فلبوتومي

.9

فراورده هاي خون

مطرح شده در كالس

 حيطه شناختی( -1دانش-2ادراک -3کاربرد -4تجزیه و تحلیل  -5ترکیب  -6رزشیابی) حيطه نگرشی -رفتاري (  -1دریافت -2واکنش -3ارزشگذاری -4سازماندهی ارزشها -4درونی شدن ارزشها) -حيطه مهارتی( -1تقلید  -2اجرای تحت نظارت  -3اجرای مستقل -4دقت و سرعت -5هماهنگی حرکات  -6عادی شدن)

طرح درس به خط شيطآ وششي طآ قططي شطآ طشد هطه
طرح درس :Lesson Plan

تشس ط قسططد د بططرق جلس ط
16

درس يططد دهرآ وششي ططآ

تططيهيم شططآ ططشدب بططه ت ط ر دي ططر طططرح درسن شهيططه
وششي ططآ قسططک هططه قسططد د بططر قس ط س ططرقي ه قش ش ط

چ رچشب تيريسآ رق طرقحآ شآهني هه ط ق ونن قسطد د ه
دقشيجش در هن م تيريس ب هيفآ شيدرك ه شيطص

بطه

يد سش حرهک شآهننيب

 اطالعات اولیه طرح درس :در قيم فرم قطيت

شربشط

به قسد دن فرقگیر ه درس شش ده شآ شد(قشدی ي قيم
قسمک  5شآ ب ي) در قشده

فرمن طرح درس قي لح ظ

شحدشقيآ(ط ق سرفصل شش ده يآ قسک) ه قجرقيآ
(ط ق طرح درس تيريس يآ ه طرح درس در قخدی ر
دقشيجشي ن قرقر گذق ده يآ قسک) تشس شيير گرهآ
ت ئیي شآ گرددب

تینآ تهسیم شآ شدب قيم رفد ره در

شجمشعن قهيقف وششي آ شربشط به هر هيف هلآ رق در

یه س ي -

بر شآگیرشيب به ت ر دي ر هيفه

رفد ر ت رتني قي

هوث ر

هه ق بل شي هيآ

قتم لن رفد ره ن حره

هردنن نیينن لمس هردن ه ق بل سنجش ب نيب قيم
ق یل قهيقف شيص
هيفه

شآ س يشي هه دقشيجشي ن به

هلآ رسیيآ قشيب برق شش دم هيفه

رفد ر

رت يک چه ر هيژگآ ؛ شص طبن فعل رفد ر ن رقي ه
شعی ر ه درجهن ضرهر شآ ب يب (قشدی ي قيم قسمک 45
 حیطه یادگیري و سطح یادگیري:

شش ده

قيم قهيقف ب يي به طشر

ششي هه پی شي

وششيش( )learning outcomeرق بی ن هننيب پی شي
هلآن قش ره م ب يد فعل هلآ

 SOBب يي در سه حیطه ي دگیر (شناختی ،نگرشی-
رفتارين مهارتی) شش ده شد ه سطح حیطه ه شيص
گرددب(قشدی ي قيم قسمک  15شآ ب ي )

شش ده شآ شدب (قشدی ي قيم قسمک  5شآ ب ي)

 نوشتن رئوس مطالب :برق

تهیه قهيقف هيژآ جهک

رسیين به هيف هلآ ب يي قيشه

شن س آ بردق ده شدب

برق قيم ه ر بهدر قسک قبديق رئشس شط لب ه شف هیم
قصلآ درس رق قسدصرقج هنیيب(قشدی ي قيم قسمک 5
شآ ب ي)

تعییم يآ ره آ تيريس شدن سب ب هيفه

هر قسمک

رق برگزينیي ( رهش سصنرقشآ -رهش پرسش ه پ سخ -

شآ ب ي )

اهداف كلي آموزش:
وششي آ رق به صشر

هر هيف هلآ ب تشجه به شیزقن قهمیدآ هه دقردن به چني
رفد ر هيژآ

اجزاي طرح درس:



 اهداف رفتاري(:)SOB

برق رسیين به هريد قي هيف ه

رفد ر هوششي آ

ش حثه -وششيش گرههآ  -رهش ه

رهش شم يش هلینی آ  -گزقرش ششقرد هلینی آ
گردش ي ب يديي تلمآ -رهش قيف
(قشدی ي قيم قسمک  10شآ ب ي)
 شیوههاي ارزشیابي:

در قيم قسمک ششع ه شحشآ قري ی بآ خشد رق شيص
هنیي ششع قري ی بآ رق شآ تشقشیي ب تشجه به حیطه
وششي آ هر هيف رفد ر ن قش ش

در قيم قسمک
شيص

() Nice to Learn -Better to learn - Must learn

گردد(قشدی ي قيم قسمک  10شآ ب ي )ب

 تعیین روش تدریس – وسایل آموزشي :

17

گرهآن تعيقد

دقشيجشي ن قشدص ب شم ئیيب(قشدی ي قيم قسمک  5قشدی ي
شآ ب ي)
 ت ئیي شه يآ طرح درس شنطشط بطه رت يطک ويطدم هط
شططذهشر شططآ ب ططي ه جمططا قشدیطط ي طططرح درس 100
شآ ب يب

:Must Learn 

شهش ه غیرآ )

