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  آمًزش پسشکی ۺگريٌ آمًزشی        پسشکی ۺداوشکدٌ

کارشىاسی ارشد آمًزش پسشکی  ۺحصیلیت یرشتٍي مقطع 

ًظری ػولی   :دًَع ٍاح  ۱        :تؼذاد ٍاحذ طراحی ٍ اجرای کبرگبُ آهَزؼی: ًبم درض

 ًذارد :یػ ًیبزح  

 گرٍُ آهَزغ پسؼکی :یهکبى ثرگسار  ۱۴تب  ۱۳ :ظبػت  دٍؼٌجِ: رٍز: زهبى ثرگساری کالض

: (ثِ ترتیت حرٍف الفجب)هذرظیي دکتر الدى فتی   :هعئَل درض ۱ :تؼذاد داًؽجَیبى

 (لطفا شرح دَید) ۺشرح ديرٌ

ّبیی اظت کِ آى را هَرد الجبل  کبرگبُ دارای ٍیصگی. ّب کبرگبُ اظت آهَزغ در داًؽگبُتریي رٍؼْبی  یکی از رایج
رار دادُ اظت، ّرچٌذ کِ اصَل ٍ هجبًی آى درثرگساری کبرگبُ الساهب اجرا ًویؽَد هذرظیي ٍ یبدگیرًذگبى ثسرگعبل ق

ُ هی ٍ ثعیبری از اٍلبت کبرگبُ در ایي درض هجبًی ًظری ٍ ػولی ثرگساری . ؼًَذ ّب ثِ ؼکل ظخٌراًی درازهذت ادار

. ؼَد ّبی آهَزؼی ثرای ثسرگعبالى تذریط ٍ توریي هی کبرگبُ
 

 (دلطفا شرح دَی)ۺ َدف کلی
ّذف کلی ایي درض آهَزغ ٍ توریي فٌَى ثرگساری ٍ طراحی کبرگبُ آهَزؼی ثرای ثسرگعبالى در ػلَم پسؼکی 

. اظت

 

 بیىابیىیاَداف 

 ّبی یبدگیری ثسرگعبالى آؼٌبیی ثب ًظریِ .1

 آؼٌبیی ثب اصَل یبدگیری فؼبل .2

 آؼٌبیی ثب فٌَى طراحی اجرای کبرگبُ ٍ طراحی کبرگبُ در ػول .3

جرای کبرگبُ ٍ اجرای ػولی کبرگبُ آؼٌبیی ثب فٌَى ا .4
 

 

 

 

ۺ َای تدريسشیًٌ

 پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ   ظخٌراًی
 (TBL)یبدگیری هجتٌی ثر تین  (PBL)یبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ  ثحث گرٍّی

 طراحی ٍ اجرای کبرگبُ در ػول (لطفبً ًبم ثجریذ) ظبیر هَارد
 

 
 

 (لطفا شرح دَید) ۺيظايف ي تکالیف داوشجً

. داًؽجَ هَظف اظت در کالض هؽبرکت فؼبل داؼتِ ٍ طراحی ٍ اجرای حذالل یک کبرگبُ را هعتمالًِ اًجبم دّذ
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ۺ   يسايل کمک آمًزشی
   پرٍشکتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثرد

 -------------- (ثجریذ لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد

 

 (از ومرٌ کل) ۺدرصد ومرٌوحًٌ ارزشیابی ي 
ًورُ    درصذ ۳۰آزهَى پبیبى ترم   (ندارد) آزهَى هیبى ترم

ًورُ  درصذ ۲۰ؼرکت فؼبل در کالض     ًورُ درصذ ۵۰اًجبم تکبلیف 

 ---------- (ثجریذ ًبماً لطف)ظبیر هَارد 
 

وًع آزمًن 
  غلط -صحیح جَر کردًی          ایچٌذگسیٌِ       پبظخ کَتبُ     تؽریحی

. اهتحبى ایي درض ثِ صَرت ػولی خَاّذ ثَد (لطفب ًبم ثجریذ) ظبیر هَارد

  

ۺ (لطفا وام ببريد)ۺ مىابع پیشىُادی برای مطالعٍ

مىابع   -

کتبة طراحی ٍ اجرای کبرگبُ آهَزؼی ثرای ثسرگعبالى تألیف دکتر فتی 

 هٌبثغ اراِئ ؼذُ در کالض تَظط هذرض

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ی درسارائٍ کلیات  جديل َفتگی  

استاد مربًط عىًان مطالب جلسٍ 

 ّبی یبدگیری ثسرگعبالى ًظریِ 1

 اصَل یبدگیری فؼبل ثسرگعبل  2

 طراحی فؼبلیت جذی ثرای کبرگبُ ثسرگعبالى  3

 هذار ثرای کبرگبُ آهَزؼی ثسرگعبل  طراحی فؼبلیت ثبزی 4

 تؼییي ّذف ثِ ظجک کبرگبّی  5

 گبُ تغییر ًگرغ از طریك ثرگساری کبر ۶

 تغییر رفتبر از طریك اجرای کبرگبُ  ۷

 ریسی اجرای کبرگبُ  ثرًبهِ ۸
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 طراحی کبرگبُ  ۸

  (ثحث گرٍُ ثسرگ)فٌَى ثرگساری کبرگبُ  ۹

  (فؼبلیت ٍ ثحث گرٍُ کَچک)فٌَى ثرگساری کبرگبُ  ۱۰

 ایفبی ًمػ  ۱۱

ًفرادی در کبرگبُ  ۱۲  توریي ا

اع پرظؽْب  ۱۳  اًَ

 دؼَار در کبرگبُ  هذیریت ؼرایط ۱۴

 اهتحبى ًظری  ۱۵

 اهتحبى ػولی  ۱۶

 اهتحبى ػولی  ۱۷

 


