
 

شاپوريآموزشجنديتوسعه  

يآموزشعلومپزشکیتوسعهمرکزمطالعاتو يدوفصلنامه                     

29،تابستان،پاییز1يسالچهارم،شماره                                                                                                                                      

 

 مامایی منتخب ایران –ی پرستاری ها ت علمی دانشکدهأهی یطرح درس اعضاارزیابی کیفیت 

يپرستاريومامایی،دانشگاهعضوهیأتعلمی،گروهپرستاريداخلیجراحی،دانشکده:*حسن ادیب حاج باقریم
.علومپزشکیکاشان،ایران

يپرستاريومامایی،دانشگاهارشدپرستاريداخلیجراحی،دانشکدهدانشجويکارشناسی:معصومه سادات موسوی
.علومپزشکیکاشان،ایران

کارشناسی:لطفی محمد سجاد دانشکدهدانشجوي سالمندي، پرستاري علومارشد دانشگاه مامایی، و پرستاري ي
 .پزشکیکاشان،ایران

 .ایران کارشناسآموزشوپرورش،مدیریتآموزشوپرورشکاشان، :عفت امین الرعایایی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

يپرستاريومامایی،دانشگاهعلومدانشکدهعضوهیأتعلمی،گروهپرستاريداخلیجراحی،:ی مسؤول سندهینو*
.پزشکیکاشان،ایران

)Email: adib1344@yahoo.com       (  

 

 

استکهباعثبهبوددیدگاهدانشجویاننسبتبهکیفیتآموزششده آموزش فرایند در عوامل ترینمهم از درس طرح: چكیده

تأهیيدرساعضاطرحمطالعهحاضرباهدفبررسیکیفیت.سازدهاياساتیدودانشجویانراهدفمندمیوهمچنینفعالیت

طرحدرسارائهشدهتوسطاعضاي111دراینپژوهشمقطعی،.ماماییمنتخبایرانانجامشد–هايپرستاريدانشکدهعلمی

هابااستفادهازچکلیستمحققساختهآوريدادهجمع.ماماییموردارزیابیقرارگرفت-يپرستاريدانشکده92هیأتعلمی

انجامگرفت نرمهاداده. توصیفیدر آمار از استفاده با تحلیلشدتجزیه5/11ویرایشSPSSافزار و . مجموع، طرح%2در

ايکهدرطرحدرسموردتوجهبیشترینمؤلفه.دروضعیتخوبقرارداشتند%18متوسطو%38هادروضعیتضعیف،درس

هايمدیریتبهسیاستهامربوطبیشترینکاستی.منابعبودتعیینمحتوايدرسی،اهدافجزییوتعیین:قرارگرفتهبهترتیب

باتوجهبهاهمیت.ياستفادهازآنبودآموزشیونحوهکالسمدرس،تعیینآمادگیدانشجویاندرهرجلسهووسیلهکمک

 .رافراهمکنداطالعاتالزمبرايتدوینطرحدرستواندمیآموزشیهايکارگاهاجراي،طرحدرس

 کیفیت،طرحدرس،عضوهیأتعلمی،پرستاري،مامایی:ان کلیدیواژگ
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 مقدمه
و منظم چارچوبی و اساتید راهنماي درس، طرح

 است آموزشی رخداد براي شده )سازماندهی .(9111شبانی

درسیبرنامه درسریزي طرح اساس م،بر از ثرترینؤیکی

ریزيدرسیبایددربرنامه.کیفیتآموزشاستيارتقاهايراه

 امکاناتو نیازها، مسائل، هامحدودیتجهتشناساییاهداف،

درستوصیفکتبی.(9111نیکبخش)صورتپذیرد طرح

شودچهچیزي،باچهاینفرآینداستکهدرآننشاندادهمی

روشی،درچهزمانومکانیبایدیادگرفتهشودودانشجویان

ضرورتطراحیو.(9118صابریان)چگونهارزیابیخواهندشد

 نخستینساختار را درس رباطرح سال فرانکلین"1213در

برجسته"بوبیت روانشناس و کرد تربیتيمطرح و تعلیم

درسال"بلومبنجامین" طراحیبهشکلامروزي1251آنرا

(9111شبانی)نمود سالایرانهايدانشگاهدر. چند در نیز

ویژه درستوجه طرح ارائه به استاخیر منصوریان)ايشده

9113).

 از قبل هايفعالیت اساسی مراحل از درس طرح تدوین

 زیادي حدود تا تواندمـی و اسـت مدرس هر بـراي تـدریـس

 .باشد باالتر کیفیت با و مؤثر آموزش ارائه براي گشايويراه

بهبود آموزش کیفیت به نسبت را فراگیران دیدگاه درس، طرح

هايفعالیت هماهنگی، و منطقی ظمن ایجاد ضمن و بخشیده

 افزایش باعث درس طرح .سازدمی هدفمند را فرادهندهوفراگیر

حضور براي انگیزه افزایش آموزش، فرآیند تسهیل فراگیري،

در ومنظم بحثکالس در دانشجو فعال وشرکت شده ها

به را یادگرفتن چگونه و معلم به را دادن آموزش چگونه

می اختیارآموزفراگیران در یادگیري خود براي ابزاري و د

می قرار دانشجو 9112فتاحی) دهد ) )و .(9111مبارکی

ایجادهمچن دانشجو و استاد بین پویا تعامل درس طرح ین

شودکهدانشجویانضمنیافتندالیلمنطقینمودهوباعثمی

هايیادگیريخود،دراجرايبرنامهدرسیاحساسبرايبرنامه

وادارمی کندبهفرآیندمسؤولیتنمایندکهاینمسألهآنانرا

رحدتوانخوداجرايتدریسباتوجهباشندوسهممشخصید

دریک.(9118صابریان)هايدرسیایفانماینددراجرايبرنامه

حداقلبایدعناصروسازه هاییطرحدرسخوبتنظیمشده،

اهداف همچونموضوعدرس،رئوسمطالب،هدفکلیدرس،

جزئیورفتاري،رفتاروروديیادگیرندگان،ارزشیابیتشخیصی،

نیاز، مـورد آموزشـی وسایل تدریس، روش آموزشی، فعالیت

ک پایـان ارزشیابیدر ازشیوه بیرون فعالیـتتکمیلی السو

.(9111شبانی)کالسموردتوجهقرارگیرند
 

 

 

همکارانگزارشداده و بذرافخان استادان%1/35اندکه از

فرآیندآموزش معتقدندکهطرحدرسباعثبهبود دانشگاه

(9115 بذرافخان)شودمی . وریانوهمکارانمنصهمچنین،

اهدادگزارش تنها که 11ند اعضايهیأتعلمینگرش% از

باوجوداین.(9113منصوریان)منفیبهطرحدرسداشتند

نشاندادکهدانشاعضايهیأتمطالعهفتاحیوهمکاران

 درسعلمی طرح رضایتاز سطح آندر هابخشینیستو

فتاحی)تهیهکردنطرحدرسندارندمورددرنگرشمثبتی

9112) طرح. درباره محدودي مطالعات اینکه به توجه با

باتوجهبهدرسورعایتاستانداردهايآنانجامشدهاستو

آموزشی سطح ارتقاي در درس طرح اهمیت و نقش

دانشگاه مستقیمدانشجویان مسؤول که پزشکی علوم هاي

تأمینسالمتمردمهستند،برآنشدیمکهتحقیقیباهدف

هايدانشکدهتعلمیأهیيطرحدرساعضارزیابیکیفیتا

.ماماییکشورانجامدهیم–پرستاري

 مواد  و روش ها
ساليمقطعیاستکهدريحاضریکمطالعهمطالعه

شد1821 انجام درسجامعه. طرح شامل پژوهش هايي

هايپرستاريکشوربودکهدرعلمیدانشکدهاعضايهیأت

طرحدرساعضايهیأتزمانپژوه شامکاندسترسیبه

.پذیربودهاامکاندانشکدههايسایتهاازطریقوبعلمیآن

وبنمونه به مراجعه با دسترس، در صورت به هايسایتها

دانشگاهدانشکده به وابسته پرستاري پزشکیهاي علوم هاي

شد انتخاب . 1)جدول وب( این نشانسایتآدرس را ها

دهدمی درس. پایگاهطرح از بازهها در که زمانیهایی ي

ازهریکازاساتید.مذکورقابلدسترسیبودند،دریافتشد

یکطرحدرسانتخابشد طرحدرس111بهاینترتیب.

درس وضعیت، بررسی جراحی، داخلی دروس به مربوط

اصولومهارت آموزشبهبیمار، هايپرستاريمراقبتویژه،

.استادطراحیشدهبود،انتخابشد111يکهتوسطپرستار

لیستمحققساختههاازچکبرايبررسیکیفیتطرحدرس

استفادهشدکهپسازمروربرمنابعمربوطبهاستانداردهاي

صابریان)و(9111شبانی)نگارشطرحدرستهیهشدهبود

رواییمحتواییاینچکلیستبااستفادهازنظرات.(9112

نفرازاعضـايهیأتعلمیدانشـگاهعلومپزشکیکاشان98

اعمالنظرآن رواییمحتواییتأییدشدبررسیوپساز .ها

(1821سیف)همچنین،ضریبرواییمحتوابهروشالوشه

.محاسبهشد38/1معادل



 ...ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی و                                                                                                        62

   19361936تابستان و پاییز تابستان و پاییز   ،،11ی ی شمارهشماره  ،،  چهارمچهارمسال سال   ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  دوفصلنامهدوفصلنامه

 کرونباخ آلفا ضریب از استفاده با نیز آن (α=83/1)پایایی

تأییدشد بود12اینچکلیستشامل. حیطه حیطه. هر

1بین بررسیمی2تا را کردگویه  اگرطرحاینبه. ترتیب،

هیچ اگر و خوب بود، دارا را ارزیابی معیارهاي درستمام

بی و ضعیف بود، نکرده رعایت را ارزیابی دو،معیار این ن

می محسوب شدمتوسط نمره. بهمقیاس لیست چک دهی

 لیکرت طیف گزینه2صورت و)اي ضعیف متوسط، خوب،

و8،9،1درنظرگرفتهشدکهبهترتیبامتیاز(وجودندارد

آن به میصفر تعلق گرفتها حداقل. و حداکثر رو این از

ترتیبيطرحدرسنمره به شده صفر29هايارائه .بودو

 12-1بدینترتیبکهنمره -29متوسطو15-93ضعیف،

مالحظاتاخالقیتحقیقشامل.خوبدرنظرگرفتهشد92

.هابودحفظاطالعاتفرديمدرسانونامدانشکده



























 

 

 





دانشکده پژوهشی شوراي و اخالق کمیته يهمچنین

تأییدپرستاريوماماییکاشانمالحظاتاخالقیتحقیق را

نمودند توصیفیداده. آمار از استفاده با (فراوانیودرصد)ها

.وتحلیلشدتجزیه5/11ویرایشSPSSافزاردرنرم

  هایافته

مجموع در اینتحقیق، طرحدرسکهتوسط111در

111 از بود، شده طراحی يدانشکده92مدرسپرستاري

قرار بررسی مورد مامایی و ترتیبپرستاري به که گرفت

بیشترینفراوانیدروسبررسیشدهمربوطبهدرسداخلی

مهارت%(38)جراحی اصولو آموزش%(3)هايپرستاري، ،

%(9)وبررسیوضعیت%(8)هايویژه،مراقبت%(2)بهبیمار

بود نموداروضعیتکیفیتطرحدرس. در هايبررسیشده

.آمدهاست1شماره



بررسیشدههايدرسطرحوضعیتکیفیت: 1نمودار شماره 
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 های پرستاری و مامایی منتخب های دانشكدهسایتآدرس وب لیست. 1جدول 

http://nm.sbmu.ac.ir/ 1 يپرستاريوماماییشهیدبهشتیدانشکده 

http://abadehnurse.sums.ac.ir/ يپرستاريوماماییحضرتدانشکده

 آبادهشیراز(س)زهرا

2 

http://nm.umsu.ac.ir/ 3 میهيپرستاريوماماییارودانشکده 

http://nursing-school.kums.ac.ir/ 4 يپرستاريوماماییکرمانشاهدانشکده 

http://nurse-mid.lums.ac.ir/ 5 يپرستاريوماماییلرستاندانشکده 

http://www.bmsu.ac.ir/Services/Departments/?ObjId=1

93&PageId=193 
 6 يپرستاريوماماییبقیهاهللدانشکده

http://www.bums.ac.ir/nurse/fa/index 7 يپرستاريوماماییبیرجنددانشکده 

http://nursing.kaums.ac.ir/ 8 يپرستاريوماماییکاشاندانشکده 

http://nursing.tbzmed.ac.ir/ يپرستاريوماماییتبریزدانشکده 9 

http://ramsar.mubabol.ac.ir/ طمهيپرستاريوماماییفادانشکده

رامسر(س)زهرا
11 

http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=12 يپرستاريوماماییزنجاندانشکده 11 

http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=1697 يپرستاريومامایییزددانشکده 12 

http://fnursing.ajums.ac.ir/homepage.aspx?site=fnursin

g.ajums.ac&tabid=4973&lang=fa-IR 
شاپوريپرستاريوماماییجنديدانشکده

اهواز
13 

http://www.nmf.hums.ac.ir/ يپرستاريوماماییهرمزگاندانشکده 14 

http://www.mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=paras

tari&lang=1&sub=9 
يپرستاريوماماییمازندراندانشکده 15 

http://nm.bpums.ac.ir/fa/index.aspx يپرستاريوماماییبوشهردانشکده 16 

http://snm.qums.behdasht.gov.ir/ يپرستاريوماماییقزویندانشکده 17 

http://snm.kmu.ac.ir/Default5.aspx?Id=5000 يپرستاريوماماییکرماندانشکده 18 

http://www.goums.ac.ir/index.php?sid=3&slc_lang=fa يپرستاريوماماییگرگانشکدهدان 19 

http://www.gmu.ac.irparastari يپرستاريوماماییگناباددانشکده 21 

http://nursing.yums.ac.ir/ يپرستاريومامایییاسوجدانشکده 21 

http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=

155 
يپرستاريوماماییسبزواردانشکده 22 

http://www.arums.ac.ir/fa/nursing/ يپرستاريوماماییاردبیلدانشکده 23 

http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?C

ategoryID=69ff2135-024f-47d3-bf8e-fa28fe4a73b6 
يپرستاريوماماییاراکدانشکده 24 
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 ح درس های ارائه شدهتوزیع فراوانی عناصر ارزیابی طر. 6جدول

 ارزیابی نتیجه معیار ارزیابی عناصر ارزیابی

 خوب متوسط ضعیف ندارد

 هدف کلی   

%13%98%58%6.شدهاست نوشتهفراگیران یادگیري نتایج صورت به اهداف-1

.نوشتهشدهاست گیريغیرقابلاندازه و کلی عبارات قالبدر-9

.نظراست مورد یادگیرينتیجه یک هدف هر در-8

.شدهاست اشاره زمان به-2

 هدف جزیی 

 %86 %18 %9%5.کلیاست اهداف تجزیه حاصل -1

.است تر عینی کلی اهداف به نسبت -9

 .است سنجش قابل-8

.است زمانی محدودیت دهنده نشان یادگیري نتایج-2

 هدف رفتاری 

 %2 %62 %93%1.استجزئیاهدافباارتباطدر -1

یاودرجههدفشرایطتحققرفتاري،فعلمخاطب،هايدارايویژگی-9

.گیرياستاندازهمعیار

 رئوس مطالب

 %81 %56 %11%8.ورفتارياست جزئی اهداف راستاي در مطالب رئوس -1

.کالساست جلسات و واحد تعداد با متناسب -9

.مشخصاست امتحاناتو هاکوئیز مانز -8

.است صریحو روشن مطالب رئوس -2

 اهداف رفتاری یحیطه
مهارت نگرش دانش، حیطه سه هر رفتاري اهداف  باال سطوحدر را و

.دادهاست پوشش

8%62% 92% 2% 

 روش تدریس
مشخص دقیقاً اجرا تماممراحل و شاگردو استاد تعامالت تدریس روش در

.شدهاست

2%39% 2% -

 آموزشیوسیله کمک
شده مشخص دقیق بهصورت آن از استفاده نحوه و آموزشیکمک وسیله

.است

91%82% 1% - 

 آمادگی الزم برای دانشجویان
 سنجش نحوه همچنین و هرجلسه در دانشجویان براي الزم هاي آمادگی

.است شده آنهاذکر آمادگی

88%52% 3% 1% 

 دانشجویان تكالیف و فوظای 
 ارائه، زمان و ونحوه حسبجلسات بر دقیقاً دانشجویان تکالیف و وظایف

.شدهاست مشخص پایانی نمره در آن نقش ارزیابیو نحوه

18%22% 92% 11% 

 %86 %51 %19 %9.مشخصاست نمره در سهمهرکدامو زمان پایانی،و تکوینی ارزیابی روش روش ارزشیابی

 منابع
 و نشر وجود،سال صورت مترجمدر نویسنده، عنوان،)دقیق طور به منابع

.نوشتهشدهاست(دستیابی نحوه

12%5% 3% 88% 

 بندی ارائه محتوا زمان
 تا ابتدا از)است جلساتمشخص حسب بر دقیقاً محتوا ارائه بنديزمان

(شودمی پرداخته چهمطالبی به جلسه انتهاي

5%5% 18% 88% 

 مدیریت کالس مدرسسیاست 
غیبت، مواردي با برخورد در مدرس سیاست ندادن تأخیر، مثل  انجام

.مشخصشدهاست کالس در مشارکت و فعالبودن تکالیف،

88%5% 5% 18% 

 %15 %62 %16-دوره طرحدر شده قید موارد تمام ذکر
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 بحث
 پژوهشحاضر 2در % وضعیتضعیف،هادرسطرح در

متوسط38% دارند%18و وضعیتخوبقرار دلگشاییو.در

درس طرح پنجم یک از کمتر که دادند نشان هاهمکاران

سوموضعیتمتوسطوکمترازیکپنجمازوضعیتضعیف،دو

بوده برخوردار خوبی وضعیت )اند (9119دلگشایی، مطالعه.

ايکهدرطرحدرسموردکهبیشترینمؤلفهحاضرنشانداد

توجهقرارگرفتهبهترتیبتعیینمحتوايدرسی،اهدافجزیی

وتعیینمنابعبودوکمترینبهترتیبتعیینروشتدریسو

کمک وسیله دانشجو، و استاد نحوهتعامالت و يآموزشی

اهدا و آن از بوداستفاده رفتاري ف و. بخش نیک مطالعه

بابلنشاندادکهکلیه بههمکاراندر ياعضايهیأتعلمی،

اندولیدرنوشتناهدافاختصاصیهدفکلیدرستوجهکرده

ترتوجهکمترينمودندوهیچیکازمدرسانبهاهدافوجزیی

در.(9111بخشنیک)اندعاطفیدرتدریسخودتوجهننموده

حیطه هايمربوطبهاهدافکلیتحقیقدلگشاییوهمکاران،

و نمره باالترین حائز نیز منابع معرفی درسروشتدریسو

 بودند وضعیت )بهترین (9119دلگشایی صاحب. اعتقاد به

دقت  توالـی درست تنظـیم و جزئی اهداف نوشتن در نظران،

 و شـود آموزشی هايفعالیـت بیشتر نظم موجب تـواندآن،می

 مجموع تحقق.نماید تضمین را هدفکلی تحقق نهایـت، در

جلسات هايهدف موجب کلی  دوره کلی اهداف تحقیق نیز

(.1832پورصفر)و(1821سیف)خواهدشد

و انتخاب دقت با و درستی به فوق اهداف باید رو این از

نوشتهشوند بیشترینآیتمیکهدرطرحدرمطالعه. يحاضر،

سیاست:هايموردبررسیوجودنداشت،بهترتیبشاملدرس

مدیریتکالسمدرس،تعیینآمادگیالزمبرايدانشجویاندر

وسیلهکمک جلسه، آنبودهر از استفاده شیوه آموزشیو با.

همکاران و منصوریان مطالعه این، گلستانوجود دانشگاه در

بیشترین استکه تدوینطرحنشانداده اشکاالتموجوددر

دانشگاه،درس این اهدافدر افعال مقدمه، وکلیمربوطبه

ينحوهویژه، ارائهوارزشیابی منابع است منصوریان)بوده

9119) دلگشاییوهمکارانباتحلیلمحتوايطرحهمچنین.

کهدرس کردند گزارش ایالم دانشگاه اساتید ترینشایعهاي

حیطه در طبقهاشتباهات به مربوط آموزشی، اهدافي بندي

هايارزیابیودرحیطهمدیریتآموزشمربوطآموزشیوروش

هاوقوانـینکـالسودرس،عـدمسـتبهمشـخصنبـودنسیا

وبرنامه کالس شروع از قبل دانشجویان آمادگی براي ریزي

است بوده دانشجویان تکالیف و وظایف نبودن مشخص

 .(9119دلگشایی)

 

دانشجویاندانشگاهعلومپزشکیبابلهمچنین،بررسیدیدگاه

بارهدر شاخصي مطلوب استاد اکثرهاي که است داده نشان

راآموزشیکمکان،استفادهصحیحومناسبازوسایلدانشجوی

 مالک عنوان مبه توانمند استاد یک میهم  نوابی)دانستند

9111) )و 9111شعبانی می(. مدرستأکید که در باید کند

الزمبرايتدریسونیز هنگامطراحیتدریسوسایلآموزشی

 تمریندانشجویانرا و تجربه شرایطووسایلالزمبرايکسب

بینینمایدپیش . ،جلبتوجه(1228استرنوهابر)همچنین،

در به فراگیر او دادن مشارکت و  هايفعالیت اجراي درس

-آموزشی،راازضروریاتایجادیادگیريعمیقومعناداردانسته

شودکهمدرسانبایددرهنگامطراحیتأکیدمی،همچنین.اند

استراتژي مشارکتتدریس، و توجه جلب براي را هایی

بهدانشجو تدریسطراحیو یاندر گیرند )کار (.9119میلکوا

باعثشکل فرآینداینامر کنترلبر گیرياحساسمالکیتو

احساس ایجاد بهنفسوقدرتبیان، تقویتاعتماد یادگیري،

شکل نهادینهشدنپذیرفتهشدن، گیريتفکرکارمشارکتیو

مشکل میروحیه فراگیران در گشایی )شود (.9111اذانچیلر

 در تنها که داد نشان حاضر 15تحقیق درس% تمامطرح ها

شودبنابراینتوصیهمی.هايموردبررسیرعایتشدهبودمؤلفه

برگزاريکارگاه روشبا هايتدریسوهايآموزشیمرتبطبا

ها،سطحریزيدرسی،براياستادانوایجادانگیزهدرآنبرنامه

ارتقاءدا دکیفیطرحدروسرا کهباکسبدانشبیشتر،. چرا

بهعملکردمطلوبنگرش منجر و نموده تغییر نیز ترخواهدها

شد هشتاد. بیشاز که داد نشان پژوهشحاضر مجموع، در

بررسیوضعیتمتوسطداشتههادرسدرصدطرح .انديمورد

نشان تدوینطرحدرسرا ضرورتدقتمدرساندر اینامر

دهدمی مس. دانشکدهبنابراین، مدیرانؤوالن و پرستاري هاي

هايآموزشیبایدضمنتقویتنظارتبرآمادگیمدرسانگروه

کارگاه برگزاري با تدریس، برايبراي را زمینه مناسب، هاي

فراهم درس طرح تدوین در مدرسان مهارت دانشو بهبود

-هادرجلساتگروههمچنینمطرحنمودنطرحدرس.نمایند

ضعفآنهايآموزشیو نقاطقوتو مورد در نظر هاتبادل

درسمی کیفیتطرح بهبود به بهبودتواند به نتیجه در و ها

.کیفیتآموزشکمکنماید
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Abstract: Lesson plan is one of most important factors in the education process which 

can improve the students' views on quality of education and may led faculty members' 

and students' activities. The present study aimed to determine the quality of lesson plans 

developed by nursing and midwifery faculty members of selected Iran’s nursing schools. 

In this cross – sectional study, 100 lesson plans developed by faculty members of 24 

nursing and midwifery faculty members were analyzed. The data was collected through 

checklist made by a researcher. Data was analyzed through descriptive analysis using 

SPSS software, version 11.5. In total, 4% of the lesson plans were in poor condition, 83% 

in moderate, and 13% in good condition. Educational content, objectives, and references 

were included in the most of the lesson plans respectively. Whereas, class management 

policies, the students required preparation for each session, and educational aids needed 

for each session and the manner of using them were among the most shortcomings in the 

lesson plans. Because of the importance of the lesson plan, holding special workshops 

may provide information for developing better course plans. 

Key words: Quality, lesson plan, Faculty member, nursing, midwifery 

 


