
صادقین دکتر عاطفه صرااف

ردسیربانهم رزیی

یی شت و ایمنی موادغذا دکترای بهدا

کارشناس ارشد آموزش زپشکی



مقدهم



Terms:

curriculum

1-Macro: a specific degree curriculum

2-Meso: a course plan

3-Micro :a lesson plan
Teaching

Goals

Evaluation
Learning

Teaching-

learning 

process
Currere: to run a course(competition), a Marathon



؟ی؟ردس ربانهم رزیی چرا  



A great teacher 

creates significant 

learning experiences 



ف رهآموزشی زمانی موفق خواهد بود هک  خص و مطلوبی را آموزشی مش هدف یا اهدا

.باشدهم رزیی ردسی اصول، فنون و مهارتهای رباندنبال کند و مبتنی رب 



ف اهدا



حیطه شناختی

فاهیم  ربانهم رزیی ردسی م 

رزیی ردسیگامهای اصلی ربانهم 

مفاهیم و فنون نیازسنجی 

ف آموزشی  منابع تعیین اهدا



حیطه شناختی
معیاراهی انتخاب و سازماندهی محتوا 

محاسن میظنت و کارربد طرح دوره و طرح ردس



حیطه عاطفی

ردک اهمیت و ضرورت ربانهم رزیی ردسی

هم رزیی ردسیارزشمند دانستن استفاده از اصول و مهارتهای ربان

ف آموزشی ردک اهمیت تدوین اهدا

مشارکت رد فعالیت اهی یادگیری 



حیطه حرکتی
خاب روش  تدریسانتخاب روش تدریس مناسب رباساس معیاراهی انت 

تدوین طرح دوره ربای یک ردس



گام اهی اصلی رد                           
سیردربانهم رزیی 

؟



منابع اصیل در برنامه ریزی دریس

جامعه دهیادگیرن موضوع دریس



Curriculum Development for Medical Education

هنیازسنجی در سطح جامع

فردنیازسنجی در سطح 

اهداف آموزیش کیل و اختصایص

استراتژی های آموزیش

محتوا 
روش تدریس

اجرای برنامه دریس 

ارزشیایب برنامه



روند تدوین هدف آموزیش

:دو مرحله کیل 

چه چیزی باید یاد گرفته شود؟-1

در چه عمقی باید یاد گرفته شود؟ -2



انواع اهداف آموزیش

Goalکیل -1

Objectiveجزیی یا رفتاری -2



ییا رفتار( اختصایص)جزیی اهداف 

:کنداهداف رفتاری اطالعات الزم زیر را فراهم یم 

 شود؟چیزی باید یاد گرفته چه

 شود؟ چه حدی باید یاد گرفته در

 کند؟چه شرایطی باید یادگیری بروز در

دون غلط برا متن علیم رشته خود دانشجوی دکترا باید بتواند 

.ترجمه کندانگلییس به فاریس از 



ییا رفتار( اختصایص)جزیی اهداف 

:کنداهداف رفتاری اطالعات الزم زیر را فراهم یم 

 شود؟چیزی باید یاد گرفته چه

 شود؟ چه حدی باید یاد گرفته در

 کند؟چه شرایطی باید یادگیری بروز در

اتولوژی فیزیوپباید قادر باشد پس از پایان دوره آموزیش فراگیر 

.صحت توضیح دهد۹۵بیماریهای عروق کرونر را با 



ییا رفتار( اختصایص)جزیی اهداف 

:کنداهداف رفتاری اطالعات الزم زیر را فراهم یم 

 شود؟چیزی باید یاد گرفته چه

 شود؟ چه حدی باید یاد گرفته در

 کند؟چه شرایطی باید یادگیری بروز در

درصد صحت و در ۱۰۰تزریق عضالین را با باشد باید قادر فراگیر 

.  دقیقه انجام دهد۲عرض 



طبقه بندی اهداف رفتاری

شناخیت           حوزه -1

حوزه عاطفی-2

حرکیت-حوزه رواین-3

Cognitive

Affective

Psychomotor





مثال از حوزه شناخیت

Knowledgeدانش  -1

.فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی سه شیوه اصلی درمان بیماران مبتال به سرطان را نام ببرد

Comprehensionفهمیدن-2

.دهدصحت توضیح % 95فراگیر باید قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، فیزیوپاتولوژي بیماریهاي عروق کرونر را با 

Applicationبستنکار -3

خطا تفسیر نماید% 10را در بالین بیمار با CBCفراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، نتایج آزمایش

Analysisتحلیل و تجزیه -4

.صحت تفسیر نماید% 90فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی نتایج حاصل از یک نمودار آماري را با 

Synthesisترکیب -5

فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، یک مقاله در رابطه با آموزش به بیماران مبتال به صرع بنویسد

Judgmentارزشیابی یا قضاوت -6

ا هم فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، شیوه هاي درمان دارویی بیماري سل ریوي را براساس رفرانس هاي معتبر پزشکی ب

.مقایسه نماید و بهترین درمان را براي بیمار خود تجویز نماید



عاطفیحوزهمثال از 

Attending or Receivingدریافت یا توجه کردن  -1

.دهدنشان آهن توجه فراگیر در تمام مراحل مختلف تدریس با حرکات سر و برقراري ارتباط چشمی نسبت به موضوع آنمی فقر 
Respondingواکنش نشان دادن -2

.کنددر مراحل مختلف تدریس بررسی سیستم قلب و عروق در بحث هاي گروهی فعاالنه شرکت می فراگیر 

Valuingارزش گذاري کردن -3

.شویدقبل از هر تماس با بیمار دچار ضعف سیستم ایمنی بدن، دستهایش را با تکنیک صحیح می فراگیر 

Organization of valuesسازمان دهی ارزش ها  -4

جهت مداوا و بهبود وضعیت بیمار بد حال در مواقع غیر کشیک از بیمار عیادت می کند

Characterization by a value complexتبلور ارزش ها در شخصیت -5

.فراگیر در جهت کسب مجدد سالمتی بیماران، همیشه صادقانه با سایر کارکنان بخش و بیمارستان همکاري می کند



رواین حرکیتحوزهمثال از 

Imitationتقلید -1

.انجام دهدخطا % 10فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک، شیوه صحیح پانسمان به روش استریل را با 

.خطا عمال نشان دهد% 10فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک نحوه کنترل فشار خون را با 

Independent performanceاجراي مستقل -2

.نمایدخطا یک مسیر وریدي مناسب براي بیمار برقرار % 5فراگیر قادر باشد بطور مستقل و با نظارت مربی، حداکثر با 

Acceleration and Accuracyسرعت و دقت -3

.صحت و عرض دو دقیقه انجام دهد% 100فراگیر قادر باشد تزریق عضالنی را با 

 Coordination of actionsهماهنگی حرکات-4

کندفراگیر قادر باشد بوسیله اتوسکوپ گوش بیمار را بدرستی و در عرض یک دقیقه معاینه .

Normalityعادي شدن -5

.بگیردفراگیر قادر باشد در حین معاینه چشم با افتالمسکوپ، از بیمار شرح حال دقیق 





مهارتی

عاطفیشناختی



Curriculum Development for Medical Education
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فردنیازسنجی در سطح 
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حوزه شناختی

کدام روش تدریس برای آموزش دانش مرتبط با حوزه 
مناسب است؟شناختی

ت؟اگر بخواهیم فقط یک انتخاب داشته باشیم آن چیس



حوزه شناختی

سخنرانی -1
پرسش و پاسخ-2
مستقلیادگیری -3
مشکلبر اساس حل یادگیری -4
یادگیری مشارکتی-5
بحث گروهی-6
(پروژه)با انجام کاریادگیری -7



حوزه عاطفی

کدام روش تدریس برای آموزش دانش مرتبط با حوزه 
مناسب است؟عاطفی

ت؟اگر بخواهیم فقط یک انتخاب داشته باشیم آن چیس



حوزه عاطفی

مباحثه-1
Role modelingالگو مداری -2
پاسخو پرسش -3
مستقلگیری یاد -4
گردش علمی-5
نمایش فیلم-6
7-Role playing



حوزه روانی حرکتی

کدام روش تدریس برای آموزش دانش مرتبط با حوزه 
مناسب است؟روانی حرکتی

ت؟اگر بخواهیم فقط یک انتخاب داشته باشیم آن چیس



حوزه روانی حرکتی

(سازهابر روی شبیه واقعی یا )نمایش -1
کارانجام نمونه -2
فیلم-3
کارگاه-4
5-Role playing
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اجزاء طرح دوره

اطالعات دوره
اطالعات مدرس
اهداف دوره
روش های تدریس
وسایل آموزشی موردنیاز
 تکالیف فراگیران
نحوه ارزشیابی
منابع
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