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آموزش پزشکیدکتراي:حصیلیتيرشتهو مقطع آموزش پزشکی:گروه آموزشیپزشکی:دانشکده
واحد5/0واحد نظري، 5/1:دنوع واح2:تعداد واحدپزشکیعلوم درسی در ریزيبرنامههايمدل:نام درس

)دفتر معاونت آموزشی(EDC:مکان برگزاري:زمان برگزاري کالسندارد:یش نیازپ
سید کامران سلطانی عربشاهی، مدیر گروه آموزش دکتر :مسئول درستعداد دانشجویان

دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی:مدرسپزشکی، معاونت آموزشی دانشگاه            

:شرح دوره
، در پزشکیعلومریزي درسی در هاي برنامهریزي درسی و سیر تاریخی کاربرد مدلنامههاي مختلف بری با مدلآشنای

هـاي برنامـه   مدلبرمروريدر این درس دانشجویان ضمن. ریزي درسی ضروروي استانتخاب رویکرد مناسب برنامه
آمـوزش درمختلـف هايمدلکاربردوت عام هاي برنامه درسی به صوربا مدلآنهايمدو اصول طراحی درسی،

.شدآشنا خواهنددرسیریزيبرنامطراحی مدل مناسبورویکردبه منظور انتخابعلوم پزشکی،

: هدف کلی
ریـزي برنامـه مناسـب بـراي  رویکردهـاي انتخابدرمهارتکسبودرسیریزيبرنامهمختلفهايمدلباآشنایی

پزشکیعلوم درسی در آموزش 

:اختصاصیاهداف 
:در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود

درا بیان نمایریزي درسیه صاحبنظران در طول تاریخ برنامهدیدگاازدرسیمختلف برنامههاي مدل.
دشرح دهرادرسیبرنامهمختلفهايجنبهمورددرفلسفیمختلفمکاتبدیدگاه.
درسی را توضیح دهداصول برنامه .
دتوضیح دهرادرسیبرنامهمختلفطوحس.
نمایدتشریحرادرسیبرنامههايرویکرد و مدلوهانظریه.
دبیان نمایدرسی را کاربرد اصول اخالقی در برنامه.
اصول طراحی برنامه درسی را تفسیر کند.
 درسی را شرح دهدارزشیابی برنامهنحوه .
دئله را تفسیر نمایسی مبتنی بر مسدراصول و کاربرد برنامه .
 درا شرح دهپزشکیعلومآموزشدردرسیبرنامههاي مختلفمدلنحوه تدوین و کاربرد .
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:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

*)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم*)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی

:الیف دانشجووظایف و تک
هاي گروهیشرکت فعال در بحث

هاي برنامه درسی کنفرانس کالسی در مورد یکی از مدل
نقد یک برنامه درسی از دید مدل و رویکرد آن

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

و شرکت در بحث گروهیحضور فعال در کالس 
کالسیکنفرانسارائه

آزمون پایان دوره

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاه*تشریحی

:منابع پیشنهادي براي مطالعه
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Key Concepts for Understanding Curriculum Teachers'. Marsh, Colin J. 2009
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:منابع اینترنتی

www.medescape.com
www.amee.org
www.dundee.ac.uk/meded
www.ucalgary.ca/mded
www.studentvillage.dundee.ac.uk/meded

:منابع فارسی
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مقاالت مربوط به 
درسیمدل هاي  مختلف برنامه

اصول برنامه ریزي درسی 
طراحی برنامه درسی 

ارزشیابی برنامه ریزي درسی  
اصول و کاربرد رویکرد برنامه درسی مبتنی بر مسئله 

کاربرد اصول اخالقی در برنامه ریزي درسی

1388.وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. دکتر نادرممتاز منش. وم ؛ دکتر الهه ملکان راد الفباي کوریکول

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

سلطانیدکترهاي برنامه درسی از دیدگاه صاحبنظرانمدل1
دکترسلطانیمکاتب فلسفی برنامه درسی2
دکترسلطانیاصول برنامه درسی3
دکترسلطانیسطوح برنامه درسی4
دکترسلطانینظریه ها و رویکرهاي برنامه درسی5
دکترسلطانیهاي برنامه درسیمدل6
دکترسلطانیاصول اخالقی برنامه درسی7
دکترسلطانیاصول طراحی برنامه درسی8
دکترسلطانیدرسیارزشیابی برنامه9
دکترسلطانیدرسی مبتنی بر مسئلهمهاصول و کاربرد برنا10
دکترسلطانیهاي برنامه درسی در علوم پزشکیکاربرد مدل11
دکترسلطانیکارعملی12
دکترسلطانیکار عملی13
دکترسلطانیکار عملی14
دکترسلطانیکار عملی15
دکترسلطانیکار عملی16
دکترسلطانیآزمون17


