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 آهَزش پسضکی یدکترا :ی تحصیلیرشتٍي مقطع   پسضکی آهَزش :گريٌ آمًزشی  پسضکی :داوشکدٌ

 

          ًذارد :يش ویبزپ              ًظری  :دوًع ياح    2  :تعداد ياحدفلسفِ علن ٍ طب         :وبم درس

 کبهراى سلطبًی عربطبّیدکتر  :مسئًل درس

  :شرح ديرٌ

، اًسبى ضٌبسی ،هیبى جبهعِ ضٌبسی کِ پیًَذ interdisciplinary Concept ایُیبى رضتهفَْم م ،فلسفِ علن

لی ٍ جسوی در علوی ٍ ارتببط آى بب آهَزش بِ رضذ عق از تفکر .ددُهَرد بحث قرار هیرا ، فلسفِ ٍ طب رٍاًطٌبسی

 deductiveقیبسی ٍ رٍیکردّبی دیگر از جولِ تفکر   Cognitive Developmentیعٌی. کٌذضٌبخت اضبرُ هی

inductive  فلسفِ طب  .کٌذرا ًیس هعرفی هیّن چٌیي تفکرات صبحبٌظراى در قبلب چٌذ هکتب فلسفی علن

هببًی ارتببط پسضک ٍ بیوبر ٍ کبربرد علَم اًسبًی در (  درهبى –تطخیص )هفَْم طب  ،هفبّین سالهت ٍ بیوبری

.  دّذهَرد بحث قرار هی ّذف پسضکی، استذالل ببلیٌی ،داین در طبراپسضکی پب

 

 : َدف کلی

فلسفِ علن، رٍش علوی، تفکر علوی پبراداین، تئَری،فرضیِ ٍ : بب هفبّین کلیذی ٍ پبیِ از قبیل داًطجَیبى آضٌبیی

 حقبیق

: اختصبصیاَداف 

: در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود
.  را تعریف کٌذ هفبّین پبیِ ٍ کلیذی فلسفِ علن

 . ا ضرح دّذر تفکر علوی

 . را تَضیح دّذ رٍش ضٌبسی علوی

. را ضرح دّذ داین علوی ٍ هفَْم آىراپب

  .ًحَُ تذٍیي ٍ ٍیصگی ّبی تئَری ٍ هذل را بیبى کٌذ

 . را تَضیح دّذ (رٍیکرد ضٌبختی تفکر علوی ٍ رضذ ضٌبخت)ضٌبخت ٍ تفکر علوی 

 . تَضیح دّذرا  (فرٍکبهت گرایی –اثببت گرایی )رٍیکردّبی فلسفی بِ علوی 

 . تطریح کٌذرا  داین ٍ استذالل در طبپبرا

 . کٌذ هختلف تبییي از دیذگبُ ّبیرا  هفبّین سالهت ٍ بیوبری

: َبی تدريسشیًٌ

 *پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی ضذُ   *سخٌراًی

 (TBL)یبدگیری هبتٌی بر تین  (PBL)یبدگیری هبتٌی بر حل هسئلِ  *بحث گرٍّی

 
 

  :تکبلیف داوشجًيظبيف ي 

ضرکت فعبل در کالض 
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 بحث گرٍّی
 

:   يسبيل کمک آمًزشی

   *پرٍشکتَر اسالیذختِ ٍ گچ  ت  *ٍایت برد

 

 (از ومرٌ کل) :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیببی ي 

ًورُ  10 (درصذ 50)کالسی ٍ تکبلیف فعبلیت 

ًورُ  10 (درصذ 50)  ًقذ یکی از هکبتب فلسفی بِ رٍش علوی

  

 (لطفب وبم ببريد): ی برای مطبلعٍمىببع پیشىُبد

 

 1387ترجوِ َّهي پٌبٌّذُ اًتطبرات فرٌّگ هعبصر . فلسفِ علن. اکبضب ض 

  هجوَعِ هحتَای ارائِ ضذُ تَسط هذرض

 
Marcum, JA. Humanizing Modern Medicine: An Introductory Philosophy of 

Medicine. Conclusion: What Is Medicine? 2008 

 
Gabbay DM, Thagard P, Woods J. General Editors. Handbook of the Philosophy of 

Science. in: Gifford, F. editor. Handbook of Philosophy of Science Volume 16 

Philosophy of Medicine. Amsterdam: Elsevier;2011. P. 1-593. 

 

Bunniss S, Kelly DR. Research paradigms in medical education research. Medical 

Education 2010: 44: 358–366 

 

Mann KV. Theoretical perspectives in medical education: past experience and future 

possibilities. Medical Education 2011: 45: 60–68 

 

Rees CE, Monrouxe LV. Theory in medical education research: how do we get 

there?Medical Education 2010; 44: 334–339 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



بٍ وبم خـدايود جـبن آفـريه 

 
 ایراندانشگاه علوم پسشکي 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) وره  د حطر   

 3 

 

 

ی درسارائٍ کلیبت  جديل َفتگی  

استبد  تبريخ عىًان مطبلب جلسٍ 

 سلطبًی عربطبّیدکتر  ۵/۷تعریف هفبّین پبیِ ٍ کلیذی فلسفِ علن  1

ّلي درگبّی 

  ۱۲/۷ رٍیکردّبی فلسفی بِ علن 2

  ۱۹/۷تفکر علوی  3

  ۲۶/۷ٍش ضٌبسی علوی ر 4

  ۳/۸پبراداین علوی ٍ هفَْم آى  5

  ۱۰/۸رٍیکرد ضٌبختی تفکر علوی ٍ رضذ ضٌبخت  6

  ۱۷/۸ رٍیکرد ضٌبختی تفکر علوی ٍ رضذ ضٌبخت 7

8 The process of theory construction ۲۴/۸  

9 Theory in medical education research: how do we get 

there? 
۱/۹  

  ۸/۹پبرا داین ٍ استذالل در طب  10

  ۱۵/۹ پبرا داین ٍ استذالل در طب 11

12 Research paradigms in medical education research ۲۲/۹  

13 Theoretical perspectives in medical education: 

Past experience and future possibilities 

۲۹/۹  

  ۶/۱۰ هبریسالهت ٍ بی درآهذی فلسفی بر 14

  ۱۳/۱۰ کبربست فلسفِ در علن ٍ طب 15

  ۲۰/۱۰ کبربست فلسفِ در علن ٍ طب 16

  ۲۷/۱۰آزهَى  17

 


