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 آهَسش پشضکی یدکتزا :ی تحصیلیرشتٍي مقطع   پشضکی آهَسش :گريٌ آمًزشی  پشضکی :داوشکدٌ

 

          ًذارد :يش ویبزپ              ػولی  :دوًع ياح    1  :تعداد ياحد        ارسضیبثی ًگزش ّب :وبم درس

 الدى فتیدکتز  :مسئًل درس

  

 :شرح ديرٌ

ٍ آهبدگی ثزای ػول است کِ ّزیک ( احسبسی)هزکت اس سِ ػٌصز ضٌبختی، ػبطفی در پذیزفتِ تزیي تؼزیف، ًگزش

تبثیز ٍ  .هی ثبضٌذ( Multiplicity)ٍ درجِ پیچیذگی( Valence)اس ایي سِ جشء دارای دٍ هطخصِ دیگز ضذت

یب دّی ٍ هختلفی درثبرُ ضکلٍ الگَّبی  تئَری ّب .در ضکل دادى ًگزش ّب هتفبٍت است ػٌبصز ًگزضیاّویت 

در ایي دٍرُ فزاگیزاى ثب . ٍ اثشارّبی هختلفی صَرت هی گیزد ّبرٍشارسیبثی ًگزش ثب د ٍ ىتغییز ًگزش ٍجَد دار

، رٍش ّبی تغییز ًگزش ٍ ضیَُ ّبی ارسضیبثی آى آضٌب ضذُ ٍ هْبرت طزاحی یک ًظزیِ ّبی ًگزشاًَاع 

 .پزسطٌبهِ ًگزش سٌج را خَاٌّذ آهَخت

 : َدف کلی

 :کٌذکلی را دًجبل هی ایي درس سِ ّذف

 ّبی ًگزشآضٌب سبختي فزاگیزاى ثب ًظزیِ (1

 آضٌب سبختي فزاگیزاى ثب فٌَى ٍ راّجزدّبی تغییز ًگزش (2

 ّبی گًَبگَى سٌجص ٍ ارسضیبثی ًگزشآضٌبیی ثب رٍش (3

 کست هْبرت در طزاحی یک پزسطٌبهِ ًگزش سٌج سبدُ (4

 

: اختصبصیاَداف 

: ددر پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بو

 هجبًی ًظزی ٍ پیص فزض ّب در سٌجص ًگزش را ثیبى کٌذ .

 اًَاع رٍش ّبی سٌجص ًگزش را تَضیح دّذ .

 اًَاع رٍش ّبی هَثز ثزای تغییز ًگزش را اجزا کٌذ .

  رٍش ّبی تغییز ًگزش را ثیبى کٌذهحبسي ٍ هؼبیت ّز یک اس .

  تَضیح دّذرٍش ّب ٍ فٌَى طزاحی پزسطٌبهِ ًگزش سٌج را اًَاع .

 ظبت ضزٍری در طزاحی پزسطٌبهِ را ثکبر گیزدهالح .

 ًتبیج ثذست آهذُ اس پزسطٌبهِ ًگزش سٌج را تحلیل کٌذ .

 اًَاع رٍش ّبی رٍایی ٍ پبیبیی پزسطٌبهِ ّب را ثکبر گیزد .
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 یک پزسطٌبهِ ًگزش سٌج سبدُ طزاحی کٌذ . 

: َبی تدريسشیًٌ

 *سخپزسص ٍ پب   *سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ   *تؼبهلی سخٌزاًی

 (TBL)یبدگیزی هجتٌی ثز تین  * (PBL)یبدگیزی هجتٌی ثز حل هسئلِ  *ثحث گزٍّی

 
 

  :يظبيف ي تکبلیف داوشجً

 اًجبم فؼبلیت ّبی کالسی  ضزکت فؼبل در کالس ٍ

، ٍ ثحث ّبی گزٍّی ّبی کالسیهٌظَر اس فؼبلیت کالسی حضَر فؼبل در کالس، ثبساًذیطی، هطبرکت در توزیي

( در سطح فزاگیز، هذرس ٍ هحیط آهَسضی)ثیي جلسبت، اًجبم توزیي تحلیل رٍاًطٌبختی یبدگیزی ّبی اًجبم توزیي

 .هطبلؼِ فزاتز اس هحتَای کالس استٍ 

 ّبی کالسی ٍ توزیي اثشار سبسیجستجَی هٌظن هٌبثغ ٍ تْیِ پبسخ پزسص ضبهل اًجبم تکبلیف 

 

:   يسبيل کمک آمًزشی

   *پزٍصکتَر اسالیذختِ ٍ گچ  ت  *ٍایت ثزد

 

 (از ومرٌ کل) :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیببی ي 

ًوزُ  5: فؼبلیت کالسی ٍ تکبلیف ّفتگی

 .پزٍصُ ضبهل طزاحی یک پزسطٌبهِ ًگزش سٌج سبدُ هی ثبضذ -ًوزُ  7: اًجبم پزٍصُ

 ًوزُ 8: آسهَى پبیبى تزم

 (لطفب وبم ببريد): مىببع پیشىُبدی برای مطبلعٍ

 

 ائِ ضذُ تَسط هذرسهجوَػِ هحتَای ار

 هقبلِ دکتز هسؼَدی

Barry Kort, Rob Reilly, Rosalind W. Picard. An Affective Model of Interplay 

Between Emotions and Learning: Reengineering Educational Pedagogy—

Building a Learning Massachusetts Institute of Technology 

 

Luz P. Learning, Emotion, and their Application for Teaching. Mangurian, 

ACRL Thirteenth National Conference, March 29–April 1, 2007, 

Baltimore, Maryland 
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ی درسارائٍ کلیبت  جديل َفتگی  

استبد  تبريخ عىًان مطبلب جلسٍ 

1 
 هؼبرفِ، هزٍر هطبرکتی طزح درس

الدى فتی دکتز  ۵/۷

 اّیّلي درگ

  ۱۲/۷ تؼزیف ًگزش ٍ راثطِ آى ثب ضٌبخت، رفتبر ٍ ػبطفِ 2

  ۱۹/۷ ّبی ًگزشهزٍری ثز تبریخچِ ٍ ًظزیِ 3

  ۲۶/۷ ٍ رفتبری ّبی ضٌبختیًظزیِ 4

  ۳/۸گزا  ّبی کٌصًظزیِ 5

  ۱۰/۸ ًگزش ٍ اًگیشضی ّبی هجٌبیی ًظزیِ 6

  ۱۷/۸ الگَّبی تغییز ًگزش 7

  ۲۴/۸ (1)ٍسضی ثب سیزثٌبی ًگزضیتئَری ّب ٍ الگَّبی آم 8

  ۱/۹ (2)تئَری ّب ٍ الگَّبی آهَسضی ثب سیزثٌبی ًگزضی 9

  ۸/۹ (1)اًَاع رٍش ّبی هَثز ثزای تغییز ًگزش 10

  ۱۵/۹ (2)اًَاع رٍش ّبی هَثز ثزای تغییز ًگزش 11

  ۲۲/۹ راّجزدّبی تغییز ًگزش در حَسُ سالهت در سطح جبهؼِ 12

  ۲۹/۹ ای تغییز ًگزش در سطح رضتِ تحصیلیفٌَى ٍ راّجزدُ 13

  ۶/۱۰ اثشارسبسی اًتخبة گَیِ ٍ تَلیذ 14

  ۱۳/۱۰ (ٍ تزستَى آسگَدلیکزت، ) ّب هقیبس( 1)ًگزش  سٌجص 15

  ۲۰/۱۰ هفبّین رٍاًسٌجی هزتجط( 2)ًگزش  سٌجص 16

  ۲۷/۱۰ آسهَى 17

 


