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   آمًزش پسشکی :گريٌ آمًزشی        پسشکی   :داوشکدٌ

دکترای آمًزش پسشکی  :حصیلیت یرشتٍي مقطع 

 ًذارد :یش ًیبزپ ًظری   :دًَع ٍاح      ۲    :تعذاد ٍاحذ رٍاًشٌبسی یبدگیری : ًبم درس

  :هکبى برگساری--------    :سبعت  :-------رٍز: زهبى برگساری كالس

: (بِ ترتیب حرٍف الفبب)هذرسیي دكتر الدى فتی   :هسئَل درس  :ٍیبىتعذاد داًشج

  :شرح ديرٌ

ّبی سٍاًطٌبسی، ای اص هْبست یک هذسس هٌَط ثِ آضٌبیی ٍی ثب کبسثشد اصَل ٍ یبفتِثخص ػوذُ

ّبی ػوَهی سٍاًطٌبسی یبدگیشی یبدگیشی، ّن تبثغ اصَل ٍ ًظشیِ. دس آهَصش ٍ تذسیس است

. ّبی فشدی فشاگیشاى دس اهش فشاگیشی استکٌذ، ٍ ّن تبثغ تفبٍتگبى صذق هیاست کِ دسثبسُ ّن

ّب ٍ لَاًیي ػوَهی تغییش سفتبس، ًگشش ٍ ضٌبخت ثِ ایي تشتیت الصم است هذسسبى ّن ثب ًظشیِ

-ّوچٌیي یبفتِ. ّبی فشدی دس یبدگیشی ٍ ػولکشد اضشاف داضتِ ثبضٌذآضٌب ثبضٌذ ٍ ّن ثِ تفبٍت

ّبی فشاگیشی، تحَالتی دس سٍاًطٌبسی یبدگیشی ی ثٌیبىًبختی ٍ فشاضٌبختی دسثبسُّبی اخیش ػلَم ش

ػالٍُ . ایجبد کشدُ است کِ الصم است هتخصصبى آهَصش پضضکی ثب ایي تحَالت ًیض آضٌب ثبضٌذ

یي ثِثشایي فٌبٍسی ای اًذ ٍ هفبّین تبصُکبسگیشی اصَل یبدگیشی سا دچبس تحَل اسبسی کشدُّبی ًَ

ثب تَجِ ثِ . گیشد اًذ کِ دس همَلِ سٍاًطٌبسی یبدگیشی الکتشًٍیک جبی هیُ یبدگیشی افضٍدُثِ همَل

سٍاًطٌبسی آهَصش ٍ یبدگیشی ثشآى است تب فشاگیشاى همغغ دکتشای آهَصش  آًچِ رکش گشدیذ، دسس

 ّب ٍ هفبّین سٍاًطٌبختی هشتجظ ثب ایي دسس آضٌب سبصد کِای ثب ًظشیِػلَم پضضکی سا ثِ گًَِ

ّب ٍ دّی اسصشثتَاًٌذ دس حَصُ تشثیت هذسسبى ػلَم پضضکی تَاًوٌذ دس اًتمبل هفبّین، ضکل

ّبی تؼلین ٍ تشثیت سا دس سغح فشد ٍ دس ّوچٌیي ثتَاًٌذ چبلص. تشثیت پضضک هبّش اثش گزاس ثبضٌذ

است  همشس. سغح هحیظ آهَصضی اص ثؼذ سٍاًطٌبختی تحلیل کشدُ ٍ ثشای آًْب ساّکبس تجَیض ًوبیٌذ

ّبی سیضی سبیش دسٍس تخصصی ایي سضتِ ًظیش اسصضیبثی، هْبستایي دسس ثٌیبًی ثبضذ ثشای پی

 .ّب ٍ فٌَى تذسیس ٍ سبیش دسٍس هشتجظاستجبعی، سٍش
 

: َدف کلی

 :کىدایه درس دي َدف کلی را دوبال می
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پردازی مَای یادگیری، ي تسلط ضىاختی بر دیدگاٌ مفًُآضىا ساخته فراگیران با طیف وظریٍ (1

 ی رياوطىاسی یادگیری ي آمًزشتلفیقی در حًزٌ

َای پایٍ در ضىاسایی ي تحلیل رياوطىاختی فراگیر، محیط تمریه مقدماتی مجمًعٍ مُارت (2

َا، ارائٍ راٌ حل، ي وظارت بر فرایىد تغییر رفتار، وگرش ي آمًزضی، ضىاسایی مسایل ي چالص

 ضىاخت

 

  :بیىابیىیاَداف 

 :فراگیر کٍ ريد می اوتظار درس ایه پایان از پس

 .تؼشیف کٌذ گشاییٍ تجشثِ گشاییسبصاّبی ضٌبختی، سفتبسی، سا اص دیذگبُ یبدگیشی (1

، اجتوبػی (کٌطگش ٍ پبسخگش)سفتبسی  ّبی یبدگیشیًظشیِّب ٍ هفبّین پبیِ دس ٍاطُکلیذ (2

، (عشحَاسُ ٍ پشداصش اعالػبت)، ضٌبختی (ثٌذٍسا، آصٍثل، ٍیگَتسکی)ضٌبختی 

ّب سا ثب ّن گشایی ٍ اًگیضضی سا دس یبدگیشی تَضیح دادُ ٍ ایي ًظشیِسبصاگشایی، تجشثِ

 . همبیسِ کٌذ

دس تذسیس ػلَم  الزکش ٍ تلفیك آًْب ثب ّن ساّبی فَقًحَُ استفبدُ اصهفبّین هطتك اص ًظشیِ (3

 .ثِ ثضسگسبالى ضشح دّذ پضضکی

اع آى سا دس آهَصش ضشح دادُ ٍ ثشای  (4  .ّشیک هثبل ثضًذثبصخَسد ٍ اًَ

 .ّبی آى سا اص ّن تویض دّذسا تؼشیف کشدُ، هؤلفِ فشاضٌبخت (5

ثتَاًذ فٌَى تَاًجخطی فشایٌذی ٍ هحتَایی ًظبم پشداصش اعالػبت سا دس سغح همذهبتی   (6

 .اجشا ًوبیذ

تفکش خالق سا اص ٍ  ، تفکش ًمبد،تصوین گیشی، حل هسئلِضبهل ّبی اسبسی تفکش هْبست (7

 .ضیح دادُ، ٍ فٌَى استمبی آًْب سا ضشح دّذثؼذ سٍاًطٌبختی تَ

ّبی اسبسی آى سا ّبی اصلی تفکش تَضیح دّذ ٍ هؤلفِاستذالل ثبلیٌی سا هجتٌی ثش هْبست (8

 .تطشیح ًوبیذ

ّبی آى سا ًبم ثجشد، ٍ کبسثشد آى دس حَصُ آهَصش سا تؼشیف کٌذ، هؤلفَِّش ّیجبًی  (9

 . ػلَم پضضکی سا تحلیل ًوبیذ
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ا دس فشاگیشی ًبم ثجشد، آًْب سا ضشح دّذ، ٍ کبسثشد آًْب دس آهَصش س ّبی ضخصیتیتیپ (10

 . ػلَم پضضکی ٍ اداسُ هحیظ آهَصضی سا تحلیل ًوبیذ

آهَصش ّبی هختلف حَصُدس ّبسا ٍ کبسثشد آىسا ًبم ثشدُ ٍ تؼشیف کٌذ یبدگیشی  ّبیسجک (11

 .سا تَضیح دّذ ٍ آًْب سا ثب ّن همبیسِ کٌٌذپضضکی ػلَم 

سدی ضشح دّذ ًگیضُ، اًگیضش، ًیبص دس یبدگیشیًمص ّیجبى، ا (12  .سا ثب رکش هثبل ٍ تحلیل َه

 .ّبی سٍاًطٌبسی دس فضبی یبدگیشی الکتشًٍیک سا ثطٌبسذ ٍ تَضیح ثذّذ ًمص هؤلفِ (13

ط ثِ هذسس ٍ فشاگیش، ٍ ّوچٌیي هحیظ آهَصضی سا ضٌبسبیی، ثتَاًذ چبلص (14 ّبی فشدی هشَث

پشداصی ثؼذ سٍاًطٌبختی ساّکبس تلفیمی هجتٌی ثش هفَْماسصیبثی ٍ تحلیل کٌذ ٍ ثشای آًْب اص 

سد اساِئ دّذ  .َه

عَس ّبی خَیص سا ثِ ثتَاًذ دس هٌبثغ ػلوی حَصُ سٍاًطٌبسی یبدگیشی پبسخ پشسص (15

 .هستمل پیذا کٌذ

 

: َای تدريسشیًٌ

 پرسش ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسی شذُ   سخٌراًی

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

 ----------------- (لطفبً ًبم ببریذ) سبیر هَارد
 

 
 

 (لطفا شرح دَید) :يظايف ي تکالیف داوشجً

ّبی سٍد، حضَس فؼبل دس کالس، ثبصاًذیطی، هطبسکت دس توشیي آًچِ اص داًطجَیبى دس ایي دسس اًتظبس هی

دس سغح فشاگیش، هذسس )ّبی ثیي جلسبت، اًجبم توشیي تحلیل سٍاًطٌبختی یبدگیشی توشیيکالسی، اًجبم 

اجشای اثضاسّبی اسصیبثی هشثَط ٍ گضاسش ًَیسی، هغبلؼِ فشاتش اص هحتَای کالس، ٍ  (ٍ هحیظ آهَصضی

ًبل است  .اسائِ طس
 

 

:   يسايل کمک آمًزشی

   پرٍشكتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت برد
 -------------- (ببریذ لطفبً ًبم)  ٍاردسبیر م



بٍ وام خـدايود جـان آفـريه 

 
 ایراني دانشگاه علوم پسشک

مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی  

 درسی و آموزشی ریسيواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

 

 (از ومرٌ کل) :درصد ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 

ًورُ    درصذ ۵۰آزهَى پبیبى ترمًورُ    درصذ ۳۰آزهَى هیبى ترم 
ًورُ  درصذ۵شركت فعبل در كالس     ًورُ درصذ ۱۵اًجبم تکبلیف 

 ---------- (ببریذ ًبماً لطف)سبیر هَارد 

 

وًع آزمًن 

  غلط -صحیح جَر كردًی          ایچٌذگسیٌِ       پبسخ كَتبُ     یحیشرت

 ----------- (لطفب ًبم ببریذ) سبیر هَارد

  

: (لطفا وام ببريد): مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ

 : کتبة اصلی دسس

 اکجش سیفتألیف دکتش ػلی. (آخشیي ٍیشاست)سٍاًطٌبسی یبدگیشی ٍ آهَصش : سٍاًطٌبسی پشٍسضی ًَیي

 :سبیش هٌبثغ کوکی
Slavin, Robert E. (The latest edition). Educational Psychology: Theory and 

practice. Pearson. 
Santrock, John W. (The latest edition). Educational Psychology. 

Mangal, S. K. (the latest edition). Advanced educational psychology. Prentice-
Hall 

Cox Ken, (the Latest edition).Learning Clinical Reasioning. UNSW 

Bentham, Sisan, (the Latest edition). Psychology and education.Routledge 
Modular Psychology Series. 

Qurik, Mark (the Latest edition). Intuition and metacognition in medical 
education.Springer Series on Medical Education. 

Vella, Jane. (the Latest edition). Learning to listen, learning to teach: the power 

of dialogue in educating adults.Jossey- Bass 
Hacker, Douglas J.; Dunlosky, John; Graesser, Arthur C. (the Latest 

edition).Handbook of Metacognition In Education.Routledge. 
Mowrer, Robert R. & Klein, Stephen B. (editors). (the Latest 

edition).Contemporary Learning Theories. Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers. 
Pritchard, Alan.(the latest edition). Ways of learning: Learning Theories and 

Learning Styles in the Classroom. Taylor & Francis e-Library 
 

Related articles 

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

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

Baltimore, Maryland 
 

 ٍ هٌبثغ اسائِ ضذُ تَسظ هذسس دس ّشجلسِ کالس
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ی درسارائٍ کلیات  جديل َفتگی  

استاد مربًط عىًان مطالب جلسٍ 

 دکتش فتی هؼبسفِ، هشٍس هطبسکتی عشح دسس، تؼشیف یبدگیشی 1

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى ّبی سفتبسیًظشیِ 2

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى ًظشیِ یبدگیشی اجتوبػی 3

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى ًظشیِ ضٌبختی هجتٌی ثش عشحَاسُ 4

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى ًظشیِ ضٌبختی هجتٌی ثش پشداصش اعالػبت 5

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى حبفظِ 6

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى فشاضٌبخت 7

 دکتش فتی  تَاًجخطی ًظبم پشداصش اعالػبت ٍ فشاضٌبخت 8

 دکتش فتی (فیذثک)ثبصخَسد / تشماهتحبى هیبى 9

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى اًگیضُ ٍ اًگیضش 10

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى َّش ّیجبًی 11

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى ٍ تفبٍتْبی فشدی دس یبدگیشی  ضخصیت 12

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى سٍاًطٌبسی تفکش خالق 13

 اسکت یبدگیشًذگبىدکتش فتی ثب هص سٍاًطٌبسی تفکش ًمبد 14

 دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى گیشی ثبلیٌی حل هسئلِ، استذالل، ٍ تصوین 15

طی ٍ یبدگیشی ثضسگسبالى دس فضبی هجبصی 16  دکتش فتی ثب هطبسکت یبدگیشًذگبى سبیجش سبیکََل

 دکتش فتی اهتحبى 17

 


