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انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایراند  

 دانشکده پزشکی

یگروه آموزش پزشک  

انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایراند  

 دانشکده پزشکی

 "و ارزشیابی روش های نوین تدریس آشنایی با" روزه مجازی سهکارگاه  گروه آموزش پزشکی

 میلیکتحصیالت ت دکترای تخصصی ی دانشجویانویژه

 ماه فروردین 13 -13

 اردیبهشت ماه 3

 3033 
 :803-30033ساعت 

  برگزار کننده

 ایراندانشگاه علوم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی  دانشکده پزشکی ،گروه آموزش پزشکی 

   مسئول برگزاری

  (آموزش علوم پزشکی و رییس مرکز تحقیقات دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی )مدیر گروه آموزش پزشکیجناب آقای 

 و مرکز تحقیقات اعضای هیئت علمی گروه آموزش پزشکی  با همکاری

  ی(دکتر زهره سهرابی )عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکسرکار خانم 

 )سرکار خانم دکتر شعله بیگدلی )عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی 

 عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی( جناب آقای دکتر داود رسولی( 

 عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی( کار خانم دکتر هلن درگاهیسر( 

 عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی( سرکار خانم دکتر سمیه دالوری( 

  عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی( مریم اکبری الکهسرکار خانم دکتر( 

  آموزشی کارشناس

   صبورالهام سرکار خانم 

  اجرایی کارگاه دبیر

  فروزان کاوری زادهسرکار خانم  

 و اعضای کمیته اجرایی کارگاه  حثارایه دهنده مبا، تخصصی آموزش پزشکی ایدوره دکتر دانشجوی 

 سرکار خانم مریم اعال 

 سرکار خانم فروزان کاوری زاده 

 سرکارخانم زهره حسین زاده 

 اسحاق مرادی جناب آقای 

 قدیر پوربایرامیان جناب آقای 

 جناب آقای قباد رمضانی 

  اعظم نوروزیسرکار خانم 

 سرکار خانم الهام کریمی 
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انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایراند  

 دانشکده پزشکی

یگروه آموزش پزشک  

انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایراند  

 دانشکده پزشکی

  گروه آموزش پزشکی

 شرح کارگاه

مبنی بر آموزش با به کارگیری شیوه های نوین تدریس و  های آموزشیتغییرات مداوم علوم پزشکی و پیشرفت تکنولوژیوجه به رویکرد دنیای امروز، ت با

ست. ا مد نظر قرار گرفتههای مختلف تدریس متناسب با نیازهای جامعه و فراگیران بیش از پیش کارگیری روشه ، اهمیت بیادگیری فعال فراگیران

در فرآیند  نیست؛ لذاتعامل بین مدرس و فراگیر آموزشی حاصل می شود و تدریس، امری جز است که بر اثر تعامل فراگیر با محیط  یادگیری تغییری

ارگاه درصدد ین منظور، این که اآورد. بغییرات مطلوب در فراگیر فراهم ریزی مناسب، شرایط مناسب را برای ایجاد تبا برنامه بایستی س، مدرستدری

که ها  دانشگاه ییندهزمینه آشنایی مدرسین آ ،ارزشیابی دانشجو نوینو نوین تدریس و شیوه های  شیوه های متداول است با ارائه اصول کلی و مقدماتی

مناسب با صت های یادگیری تدریس و فر نوینهای با اصول و فنون روشمی کنند، را  اایفنیازهای امروز و فردای جامعه را  یپاسخ گوینقش مهمی در 

  .فراهم آوردمحیط آموزشی 

 هدف کلی 

  و ارزشیابی تدریس متداول و نوینبا روش های  تحصیالت تکمیلیدانشجویان  آشنایی

 در پایان کارگاه بتوانند: از شرکت کنندگان انتظار می رود

 .کوریکولوم را بشناسند 

 توضیح دهند رابا به کارگیری روش های نوین متناسب با محیط های مختلف آموزشی  مفاهیم تدریس. 

 .مفهوم و کلیات ارزشیابی را درک کنند 

 شرح دهند. را به تفکیک نوین ارزشیابی دانشجوهای روش 

 های تدریس: هشیو

 کار گروهی  ، پرسش و پاسخ،های کوچکهبحث در گرو ،سخنرانی تعاملی

 ایل کمک آموزشیمواد آموزشی: وس

 بورد وایت کامپيوتر، ویدیو پروژکتور،

 های مورد انتظار:فعالیت

 های کارگاهمشارکت فعال در فعالیت 

 ها و سطوح یادگیری متناسب با موضوع انتخابیتدوین اهداف آموزشی، حیطه 

 :ارزشیابی

 ارزشیابی نحوه برگزاری کارگاه 

 خودارزیابی( ارزشیابی فراگیر( 
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 "روش های نوین تدریس و ارزشیابی آشنایی با"روزه  دوکارگاه ی هبرنام گروه آموزش پزشکی

 تحصیالت تکمیلیهای ی دانشجویان دورهویژه

 برگزارکننده موضوع ساعت تاریخ

http://webco.iums.ac.ir/class/83/818 لینک روز اول 

 روز اول

 دوشنبه

03/30/0033 

 ---- قرائت قرآن و افتتاحیه 54:8- 54:8

54:8- 54:8 

 معرفی برگزارکنندگان کارگاه

 )گروه آموزش پزشکی(

 بیان ضرورت و اهمیت کارگاه

 جناب آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی

 )مدیرگروه آموزش پزشکی(

 سرکار خانم دکتر زهره سهرابی

 )معاون آموزشی گروه آموزش پزشکی(

 ار خانم دکتر شعله بیگدلیسرک

 )عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی(

 خانم الهام کریمی مفاهیم اولیه کوریکولوم 54:8 –84:8:

:84:8- :84:8 
 استراحت

:0488- :84:8 
 خانم مریم اعال PBL /TBLتدریس به شیوه کلیات 

 

 

 

 برگزارکننده موضوع ساعت تاریخ

http://webco.iums.ac.ir/class/83/819 دوم لینک روز 

 روز دوم

 شنبهسه 

00/30/0033 

 ---- قرائت قرآن 54:8 -54:8

 آقای اسحاق مرادی (ارزشیابی دانشجو) ارزشیابیکلیات  54:8 -54:8

 خانم اعظم نوروزی آزمون های نوین 54:8 -8488:

 احت استر 8488: –84:8:

8840: - :84:8 
 + فیلم آموزشی آزمون های ایستگاهی

(OSCE,MMI,GOSCE) 
 آقای قدیر پوربایرامیان

 برگزارکننده موضوع ساعت تاریخ

http://webco.iums.ac.ir/class/83/820 سوم لینک روز 

 روز سوم

 چهارشنبه

30/32/0033 

  قرائت قرآن 54:8 -54:8

 خانم فروزان کاوری زاده Flipped Classroomتدریس به شیوه کلیات  54:8 -8488:

:84:8- :8488 
 استراحت 

:0488– :84:8 
فن پرسش و پاسخ(+ ) سخنرانی تعاملی

 فیلم آموزشی
 خانم زهره حسین زاده
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