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  پزشکی    آموزش  گروه آموزشی:                                                                   پزشکی دانشکده:

 آموزش پزشکی کارشناسی ارشد تحصیلی: رشتهو مقطع 

   واحد عملی 1 ،واحد نظري 1 د:نوع واح    ۲   تعداد واحد       ۲ یدرس زيیر نام درس:  برنامه

 ی مقدماتیدرس زيیر :  برنامه نیاز: پیش

 شعله بیگدلیدکتر  مسئول درس:

 سامانی لیال نیسانی -هنگامه حبیبی )به ترتیب حروف الفبا(: دستیاران تدریس

 شرح دوره

 خود دانسته هاي، درسی برنامه کلیدي درک مفاهیم  ضمن یافت خواهند فرصت فراگیران، دوره طول در

 کار به ضمن بتوانند فراگیران که است آن بر درس تأکید  .دهند قرار مورد استفاده آموزشی موقعیت هاي در را

 ي ریز برنامه در فعاالنه و دهند قرار مورد بررسی را درسی برنامه ریزي فرآیند ،انتقادي تفکر هاي گیري مهارت

  .نمایند شرکت طرح درس و دوره

 

 هدف کلی

 درسی برنامه بازنگري و طراحی توانایی کسب و درسی برنامه ریزي در تخصصی مفاهیم شناخت 

 

 یاهداف اختصاص

 درس دانشجو قادر خواهد بود: نیا انیپا در

 .ث قرار دهدمورد بح را درسی برنامه در چشم انداز و مأموریت فلسفه، .1

   .نماید بحث درسی برنامه منظر از را حاضر عصر در پزشکی آموزش هاي چالش .۲

 .نماید تفسیر را درسی ریزي برنامه در فرهنگ نقش .3

 .دهد شرح را آموزشی طراحی .4

 .دهد قرار بحث مورد را درسی برنامه رایج الگوهاي .5

 .نماید تحلیل را پزشکی علوم در درسی برنامه رایج رویکردهاي .6

 .دهد توضیح را درسی برنامه ریزي در محتوا انتخاب نیاز سنجی آموزشی و مالک هاي .7

 .دهد شرح را محتوا سازماندهی بر مؤثر عوامل .8

 .نماید مشخص درسی برنامه تدوین در را اي حرفه وظایف و نقش .9

 .نماید بازنگري را کوریکولوم یک برنامه بازنگري چهارچوب اساس بر .11

 .را مقایسه کند  پزشکی آموزش در تلفیق رویکردهاي انواع .11

 ي کند.رارزشگذاکوریکولوم مبتنی بر کارآفرینی را  .1۲
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 های تدریسشیوه

 گروهی، فعالیت هاي کالسی تمرین ها، بحث انجام پاسخ، و پرسش جلسات فردي، مطالعه ي

   یف و تکالیف دانشجو: وظا

 دهد اختصاص درس این فعال مطالعه ي به را ساعت یک حداقل هفته هرروز. 

  باشد داشته فعال مشارکت دوره هاي بحث در قبلی مطالعه و آمادگی با. 

 برساند انجام به مقرر موعد در را تکالیف. 

 .درفعالیت هاي عملی بر اساس برنامه تعیین شده حضور فعال داشته باشد 
 

 

 وسایل کمک آموزشی:   

  و ویدئو پروژکتور برد وایت ،اینترنت

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد 11 :حضور فعال در کالس 

  ارائهterm-paper   براي  دهیباهدف ارسال چک برنامه درسیدر  جیاز موضوعات را یکیدرباره

 درصد 31 :یآموزش پزشکسمینارهاي یکی از

 درصد 41 :تدریس دستیار براي ارسال و نظري و عملی تکالیف به موقع انجام 

 درصد ۲1 :دوره انیپا آزمون 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :منابع انگلیسی 

Gagne/ Principles of Instructional design. Harcourt Brace/ Javanovich College 
Publication/ Fort Worth TX: 1992 

1 

Bligh J.PRISMS; new educational strategies for medical education, Medical 
Education 2001; 35:520-21 

2 

Davis MH & Harden RM. Planning an implementing an Undergraduate 

medical 
 Curriculum: the lessons learned. Medical teacher 2003; Vol. 25no. 6, 596-608 

3 

Harden R.M Approaches to curriculum planning. Medical Education 1986; 
 Vol.20,458-466 

4 

Harden R.M.Ten questions to ask when planning a course or curriculum. 

Medical5 Education 1986, 20,336-365 
5 

Ross, A.(2000).Curriculum Construction and Critique. London: Flamer Press 6 
Harden R.M. AMEE Guide No. 21: Curriculum mapping: a tool for transp: 

aren’t and authentic teaching and learning. Medical Teacher, 2001; Vol.23, No. 

2:123- 137. 

7 

Kern, D.E. Thomas, P.A. Howard, D.M. Bass, E.B.(1998). Curriculum 

Development 
 for Medical Education: A Six-Step Approach 

8 

Ainsworth, L. (2011). Rigorous Curriculum Design: How to Create Curricular 9 
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Units of Study That Align Standards, Instruction, and Assessment: How to 

Create Curricular Units of Study That Align Standards, Instruction, and 

Assessment, Leadand Learn Publication 
Erikson, H.L.(2007).Concept-Based Curriculum and Instruction for the 

Thinking Thousand Oaks: Corwin Press 
Classroom,  

10 

Golen, S.(1982).The Philosophical, Sociological, and Psychological 

Foundations of Curriculum. ERIC Database 
 

11 

 

 منابع فارسی

 بهتر( یادگیري و تدریس )براي درسی غالمرضا،برنامه ریزي نژاد خوي 1

 1377 تهران، شفق، چاپ درسی، برنامهریزي عملی راهنماي داریوش، دهقان ۲

 1377 تهران، نو، فکر انتشارات نوین(، )راهبردهاي درسی برنامه ریزي علی، ابراهیمی 3

 1377تهران، ایران، پزشکی علوم دانشگاه انتشارات پزشکی، آموزش همکاران، و حسین سلطانزاده 4

 مدرسه انتشارات آموزشی، طراحی یغما، عادل 5

 قدس آستان :مشهد .اندازها چشم و رویکردها نظرگاهها، :درسی برنامه .محمود مهرمحمدي، 6

 1393رضوي،

 1377کتاب، یادواره :تهران .درسی ریزي برنامه اصول .حسین محمد محمدیان، یار 7

 1395اندیشه، پیام :مشهد . عمل راهنماي) درسی ریزي برنامه .حسن ملکی، 8

 

 

  اینترنتی منابع فهرست

www.medescape.com 1 

www.amee.org 2 

www.dundee.ac.uk/meded 3 

www.ucalgary.ca/meded 4 

www.studentvillage.dundee.ac.uk/meded 5 

CurrClick.com - downloadable e-books, fee-based 6 

Curriki.com - downloadable curriculum, all free, wiki-based 7 

Scholastic Printables over 10,000 worksheets, lessons, and mini books from 

Scholastic's older teacher resources 

8 

EnchantedLearning.com downloadable worksheets and books 9 

Open Educational Resources Center for California - high-quality, free course 

materials and textbooks for California community college students. These 

digital learning materials are openly licensed or available in the public domain 

so that they can be used, shared or customized for classroom and laboratory 

use. 

10 

HippoCampus - Free, online video instruction on the full range of basic high 

school 

through college courses, including math, science, history, government, and 

religion. 

11 

 

http://www.medescape.com/
http://www.medescape.com/
http://www.amee.org/
http://www.amee.org/
http://www.dundee.ac.uk/meded
http://www.dundee.ac.uk/meded
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  ي ارائه دهندهدانشجو عنوان مطالب جلسه

 

  مدرس

 دکتر شعله بیگدلی

 

 

 دستیاران تدریس

 هنگامه حبیبی

 لیال نیسانی سامانی

 - درسی برنامه با مرتبط اصول و تعاریف مفاهیم، 1

 - کوریکولوم مبتنی بر کارآفرینی ۲

 کلیه دانشجویان دانشگاه نسل سوم و برنامه درسی کارآفرین 3

 از حاضر عصر در پزشکی آموزش هاي چالش 4

 درسی برنامه منظر

- 

 منصور اجاقلو آموزشی طراحی 5

 طیبه حسینی درسی برنامه رایج الگوهاي 6

 نسرین روحانی پزشکی علوم در درسی برنامه رایج رویکردهاي

 برنامه ریزي در محتوا انتخاب هاي مالک 7

 درسی

 منیره سادات کدخدایی

 برنامه تدوین در اي حرفه وظایف و نقش 8

 درسی
 

 زهره حسین زاده

 یم برجیسرم یانداز در برنامه درس و چشم تیفلسفه، مأمور

 


