به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
کارگاه یک روزه " آشنایی با مقدمات تدریس و طراحی آموزشی :طرح دوره و طرح درس"
ویژه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده طب سنتی
مورخ 95/05/19
برگزار کننده
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران :واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدیر کارگاه
دکتر شعله بیگدلی-دانشیار گروه آموزش پزشکی
همکاران کارگاه (به ترتیب الفبا)
دکتر ندا کرد افشاری-استادیار گروه بیو تکنولوژی
سلیمه گوهری نژاد -دانشجوی دوره دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی
شرح کارگاه
با تغییرات مداوم علوم پزشکی و پیشرفت تکنولوژیهای آموزشی ،اهمیت به کارگیری روش های مختلف تدریس متناسب با نیازهای جامعه و فراگیران بیش از پیش
مشخص شده است .یادگیری تغییری است که بر اثر تعامل فراگیر با محیط حاصل می شود و تدریس تعامل بین مدرس و فراگیر است .در فرآیند تدریس ،مدرس با
برنامهریزی مناسب ،شرایط مناسب را برای ایجاد تغییرات مطلوب در فراگیر فراهم می آورد .به ا ین منظور ،این کارگاه درصدد است با ارائه اصول کلی و مقدماتی
تدریس و طراحی آموزشی وبا تاکید برتهیه طرح دوره و طرح درس فرصت مناسبی را برای دستیابی به اهداف یاددهی -یادگیری و ارتقاء کیفیت یادگیری فراهم آورد.
هدف کلی
آشنایی اعضای هیئت علمی دانشکده طب سنتی با مقدمات تدریس ،طراحی آموزشی و تدوین طرح دوره و طرح درس
اهداف اختصاصی
از شرکت کنندگان انتظار می رود در پایان کارگاه بتوانند:
 مفهوم کوریکولوم را شرح دهند.
 مفاهیم تدریس ،اهداف آموزشی و طرح درس را توضیح دهند.
 روشهای تدوین اهداف آموزشی را شرح دهند.
 متناسب با یکی از دروسی که تدریس آن را برعهده دارند:
 oبرای کل دوره ،طرح دوره بنویسند.
 oبرای یک جلسه از کالس درس ،طرح درس بنویسند.
شیوههای تدریس:
سخنرانی تعاملی ،بحث در گروههای کوچک ،پرسش و پاسخ ،کار گروهی ،نمایش فیلم
مواد آموزشی :وسایل کمک آموزشی
کامپیوتر ،ویدیو پروژکتور ،وایتبورد
فعالیتهای مورد انتظار
مشارکت فعال در فعالیتهای کارگاه
تدوین یک نمونه طرح دوره و طرح درس
تدوین یک نمونه طرح درس
ارزشیابی
ارزشیابی نحوه برگزاری کارگاه
ارزشیابی فراگیر(خودارزیابی)
ارزشیابی مدرسین

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

برنامهی کارگاه یک روزهی " آشنایی با مقدمات تدریس و طراحی آموزشی :طرح دوره و طرح درس"
ویژه اعضای محترم هیئت علمی دانشکده طب سنتی
مورخ 95/05/19
تاریخ

ساعت

موضوع

برگزارکننده

9:15 -9:20

قرائت قرآن و افتتاحیه

----

9:20-9:40

معارفه

9:40-10:00

بیان ضرورت و اهمیت کارگاه

شرکت کنندگان
دکتر بیگدلی

مفاهیم:
شنبه
95/4/19

10:00 -10:45

کوریکولوم ،اهداف آموزشی ،طرح دوره و طرح درس

دکتر بیگدلی

فرم ها:
طرح دوره ،طرح درس

10:45 -11:00
11:00-12:30
12:30-13:00

استراحت و پذیرایی
طراحی و تدوین طرح دوره و طرح درس
کار گروهی ،بحث و بررسی
جمع بندی کارگاه

مدرس /همکاران /شرکت کنندگان

