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 دکترای تخصصی آموزش پزشکی تحصیلی: یرشتهو مقطع   آموزش پزشکی گروه آموزشی:   پزشکی دانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ     (نظریواحد ) 1 تعداد واحد:     فلسفه نظام آموزشینام درس: 

 : دکتر شعله بیگدلیمسئول درس

 :شرح دوره

ی خود را ها نسته دااهیم کلیدی فلسفه نظام آموزشی، می توانند با مف و ادراک در طول دوره فراگیران ضمن آشنایی

ی ریکارگ بهدرس بر آن است که فراگیران بتوانند ضمن  دیتأکقرار دهند.  مورداستفادهی آموزشی ها تیموقعدر 

ی ها زیر هبرناممهارت های تفکر انتقادی، فلسفه آموزش را مورد توجه ویژه قرار دهند و مفاهیم فلسفی را فعاالنه در 

 و سیاست گذاری های آموزشی بکار بندند.
 

 هدف کلی: 

 و اهمیت بکار گیری آن  فلسفه نظام آموزش مفاهیم با آشنایی

 

 ويژه:اهداف 

 :رود یدر پایان درس از دانشجو انتظار م

 بیان نماید. دیدگاه های مختلف در فلسفه نظام آموزشی را 

 ث نماید.را بح حاضر عصر در فلسفی آموزش یها چالش 

 قرار دهد. بحث مورددر آموزش پزشکی را  نقش فلسفه آموزش 

  را تحلیل نماید. فلسفه آموزشرویکردهای رایج 

  در بحث های کالسی شرکت نماید. شده نییتعبر اساس اهداف 

 

 های تدريس:شیوه

  حث گروهی، بپرسش و پاسخ ،سخنرانی برنامه ریزی شده
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 این درس اختصاص دهد ی فعال فته حداقل یک ساعت را به مطالعههرروز ه. 

 حاضر شود. کالسیهای  با آمادگی و مطالعه قبلی در بحث 

   با فلسفه در آموزش را در کالس ارائه و بحث نماید. مرتبطیک مقاله 

   اید.را  در کالس ارائه نمنکات کلیدی آن و بحث را  یک کتاب فلسفی آموزشی یکبار،هر دو هفته 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  پروژکتور اسالید ،خته و گچت ،وایت برد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 درصد نمره  04 :های کالسیفعال در بحثشرکت  -

درباره مقاالت بحث شده در کالس باا    (Reflection Paper)مقاله ی تحلیلی یک صفحه ای 8نگارش   -

 %(5)هر مقاله  :درصد نمره 04تحلیل و نقد انفرادی 

  درصد نمره 24 :نقد کتاب و مقاله -

 

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 : فهرست منابع آموزشی
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  آموزشی فارسی:فهرست منابع  

 و اسالم مقاالت مرتبط با تعلیم و تربیت از منظر قرآن 1

 مقاالت مرتبط با فلسفه تعلیم و تربیت درآموزش 2
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد عنوان مطالب جلسه
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