دانشکده پیراپزشکی
عنوان درس  :اصول و فنون تدریس در اتاق عمل مخاطبان:دانشجویان کارشناسی ارشد اتاق عمل
تعدادواحد(:یا سهم استاد از واحد)  1/5واحد ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر :حضور تمام
وقت در گروه
مدرس :دکتر یحیی صفری
زمان ارائه درس :نیمسال اول  00-99شنبه 11-11
درس و پیش نیاز :ندارد
هدف کلی درس :
طراحی ،اجرا و ارزشیابی فرآیندهای یاددهی -یادگیری در آموزش بالینی
اهداف کلی جلسات ( :جهت هر جلسه یک هدف)
-1آشنایی با مفاهیم و اصطالحات آموزش) ،(educationتدریس)،(teaching
یادگیری) ،(learningبرنامه ریزی اموزشی ) ،(educational planningبرنامه ریزی درسی
) (curriculum planningمروري بر نظریه هاي یادگیري و كاربرد آ نها در آموزش پزشكي
)( ،(educational theoriesنظریه های رفتاری  ،(behavioralشناختی)،(cognitive
سازندهگرایی) (constructivismپردازش اطالعات ) ،(information processorو )...
 -2توانایی تدوین طرح های آموزشی(برنامه درسی) ،(curriculumطرح درس )،(lesson plan
طرح دوره) (course planدر آموزش بالینی)(clinical
 -3آشنایی با طبقه بندی الگوهای یاددهی-یادگیری (بالینی ،قدیم-جدید ،معلم محور -دانشجو محور-
تعاملی ،روش آموزش گروهی – آموزش انفرادی ،موضوع محور -مساله محور و .)...
 -1یادگیری انواع روش های تدریس بالینی(اتاق عمل ،تدریس در محیط سرپایی (Teaching in
) ،Outpatients’ settingsآموزش در بخش) ،(Ward Round Teachingتدریس مهارتهای
عملی) ،(Teaching Procedural Skillsآموزش در اورژانس (emergency department
) ،teachingتدریس در کلینیک سرپایی،
 -5یادپگیری روش های تدریس مستقیم ( direct instructionمهارت آموزی ،پیش سازماندهنده،
سخنرانی) و یادگیری روش های تدریس غیر مستقیم  indirect instructionتعاملی در کالس
 (interactive teachingپرسش و پاسخ ،بحث گروهی ،ایفای نقش)
 -1یادگیری روش های تدریس غیر مستقیم ساختاری و هدایت شده ( structured andآموزش
انفرادی ،آموزش برنامه ای ،آموزش رایانه ای)
 -7یادگیری آموزش از راه دور  (distance learningبسته های آموزشی ( ) ،)KITSآموزش به
وسیله رسانه ها) ،یادگیری آموزش مساله محور problem based learning
(کاوشگری ) ،(expletoryگردش علمی ) ،(scientific tripحل مساله)،(problem solving
(آزمایشگاهی) ،(lab based teachingآموزش اکتشافی)
 -8یادگیری روش آموزش ترکیبی ) ،(blended learningیادگیری روش تدریس تسلط یاب
)(mastery learningو آموزش فراشناختی)(metacognitive based learning
 -9آشنایی با سبک ها ) (learning styleو راهبردهای یاددهی -یادگیری (learning
)strategies
 -10آشنایی با تکنولوژی آموزشی) ،(educational technologyیادگیری فرآیند ارزشیابی
آموزشی)(educational evaluation
 -11یادگیری روش های ارزشیابی آموزش بالینی()clinical educational evaluation

اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
هدف کلی جلسه اول:
یادگیری( ،)learningبرنامه ریزی اموزشی ( ،)educational planningبرنامه ریزی درسی
( )curriculum planningمروري بر نظریه هاي یادگیري و كاربرد آ نها در آموزش پزشكي
(( ،)educational theoriesنظریه های رفتاری( ، behavioralشناختی(،)cognitive
سازنده-گرایی( )constructivismپردازش اطالعات( ، )information processorو )...
اهداف ویژه جلسه اول:
در پایان دانشجو قادر باشد
-1-1اصطالحات رایج در فرآیند یاددهی-یادگیری آموزش پزشکی را تعریف کند
 -1-2تدریس ،یادگیری ،آموزش در علوم پزشکی را با هم مقایسه و تفاوت آنها را شرح دهد
هدف کلی جلسه دوم:
طرح های آموزشی(برنامه درسی( ،)curriculumطرح درس( ، )lesson planطرح
دوره( )course planدر آموزش بالینی( )clinicalتدوین کند.
اهداف ویژه جلسه دوم:
در پایان دانشجو قادر باشد
1 --2نظریه های پایه آموزش و یادگیری در آموزش بالینی را بشناسد
 -2-2مبانی نظری هرکدام از روش های آموزش بالینی را نام ببرد
 -3-2کاربرد نظریه های آموزشی در آموزش بالینی را توضیح دهد
 -4-3تفاوت طرح های مختلف آموزش بالینی را بیان نماید
 -5-3طرح درس و طرح دوره را برای یک ګروه آموزشی در بالین تدوین نماید
هدف کلی جلسه سوم:
 آشنایی با طبقه بندی الگوهای یاددهی-یادگیری (بالینی ،قدیم-جدید ،معلم محور -دانشجو محور-تعاملی،روش آموزش گروهی – آموزش انفرادی ،موضوع محور -مساله محور و .)...
اهداف ویژه جلسه سوم:
در پایان دانشجو قادر باشد
هدف کلی جلسه چهارم:
یادگیری انواع روش های تدریس بالینی(اتاق عمل) ،(OPRATION ROOMتدریس در محیط
سرپایی( ،)Teaching in Outpatients’ settingsآموزش در بخش( Ward Round
 ،)Teachingتدریس مهارتهای عملی( ،)Teaching Procedural Skillsآموزش در
اورژانس(.)emergency department teaching
اهداف ویژه جلسه چهارم:
در پایان دانشجو قادر باشد

 -1-4مدل هاي سازمان دهی مواجهات بیمار و دانشجو در کلینیک سرپایی را تشریح کند
 -2-4اجزاء و یژگی های آموزش بالینی را توضیح دهد
 -3-4یک مورد تدریس در اتاق عمل را اجراء نماید
 -4-4تدریس در محیط های سرپایی و محدودیت های آن را شرح دهد
 -5-4اصول آموزش در ارژانس را بنویسد
هدف کلی جلسه پنجم:
یادگیری داللت های روش های تدریس مستقیم ( direct instructionمهارت آموزی ،پیش
سازماندهنده ،سخنرانی) و یادگیری روش های تدریس غیر مستقیم  indirect instructionتعاملی
در کالس  (interactive teachingپرسش و پاسخ ،بحث گروهی ،ایفای نقش) در آموز بالینی
اهداف ویژه جلسه پنجم
در پایان دانشجو قادر باشد
 -1-5روش های تدریس مهارت آموزی ،پیش سازماندهنده و سخنرانی را شرح دهد
 -2-5مزایا و معایب هرکدام از روش های تدریس مستقیم را بیان نماید
 -3-5یک روش تدریس مستقیم را اجرا نماید
 -4-5کاربرد روش های تدریس تعاملی در آموزش بالینی را شرح دهد
 -5-5مزایا و معایب هرکدام از روش های تدریس تعاملی در بالین را بیان نماید
 -6-5یک روش تدریس تعاملی را به درستی در کالس اجرا نماید
هدف کلی جلسه ششم:
یادگیری کاربردی روش های تدریس غیر مستقیم ساختاری و هدایت شده ( structured andآموزش
انفرادی ،آموزش برنامه ای ،آموزش رایانه ای) برای آموزش بالینی
اهداف ویژه جلسه ششم
در پایان دانشجو قادر باشد
 -1-6انواع روش های تدریس ساختاری و هدایت شده را تعریف کند
 -2-6روش آموزش انفرادی را با آموزش گروهی و کاربرد آنها در آموزش بالینی را مقایسه نماید
 -3-6کاربردهای آموزش برنامه ای و آموزش رایانه ،روش های تدریس غیر مستقیم ساختاری و هدایت
شده ( structured andآموزش انفرادی ،آموزش برنامه ای ،آموزش رایانه ای) در آموزش بالینی را
بیان نماید.
هدف کلی جلسه هفتم:
یادگیری آموزش از راه دور  (distance learningبسته های آموزشی ،آموزش به وسیله رسانه
ها)
اهداف ویژه جلسه هفتم
در پایان دانشجو قادر باشد
 -1-7چگونگی تهیه محتوای آموزشی از راه دور برای آموزش پزشکی را شرح دهد
 -2-7یک بسته آموزشی را به صورت کامل برای آموزش پزشکی تهیه نماید
 -3-7چگونگی اجرای بسته های آموزشی به وسیله رسانه های آموزشی شرح دهد
هدف کلی جلسه هشتم:
یادگیری آموزش مساله محور (problem based learningکاوشگری ،گردش علمی ،حل مساله)

آزمایشگاهی ،آموزش اکتشافی) - ،یادگیری روش آموزش ترکیبی ( ،)blended learningروش
تدریس تسلط یاب ()mastery learningو آموزش فراشناختی( metacognitive based
)learning
اهداف ویژه جلسه هشتم
در پایان دانشجو قادر باشد
 -1-8معنی مساله محوری در آموزش بالینی را توضیح دهد
 -2-8یکی از روش های مساله محوری در کالس اجرا نماید
 -3-8روش های مساله محور را از لحاظ مزایا و معایب ،برای آموزش پزشکی مقایسه نماید
 -4-8روش آموزش آزمایشگاهی را شرح دهد
 -5-8فرآیند تدریس به شیوه آزمایشگاهی را توضیح دهد
 -6-8منظور از روش آموزش ترکیبی شرح دهد
 -7-8تفاوت آموزش ترکیبی با آموزش های متداول را بیان نماید
 -8-8روش تدریس تسلط یاب و کاربرد آن در علوم پزشکی را شرح دهد.
 -9-8روش تدریس جدید فراشناختی را از لحاظ کاربردی در علوم پزشکی ارزیابی نماید

هدف کلی جلسه نهم:
آشنایی با سبک ها ) (learning styleو راهبردهای یاددهی -یادگیری)(learning strategies
اهداف ویژه جلسه نهم
در پایان دانشجو قادر باشد
 -1-9انواع سبک های یادگیری را نام ببرد
 -2-9انواع راهبردهای یادگیری را بنویسد
 -3-9ارتباط سبک های یادگیری با راهبردهای یاددهی-یادگیری را برشمارد
هدف کلی جلسه دهم:
آشنایی با تکنولوژی آموزشی)(educational technology
اهداف ویژه جلسه دهم
در پایان دانشجو قادر باشد
 -1-10انواع وسایل آموزشی را طبقه بندی کند
 -2-10تفاوت بین رسانه های آموزشی را بیان نماید
 -3-10از وسایل آموزشی مناسب در تدریس خود استفاده نماید
 -4-10کاربرد وسایل و رسانه های آموزشی در رویکرد بالینی را بنویسد
 -5-10از وسایل آموزشی مناسب در تدریس خود استفاده نماید.
هدف کلی جلسه یازدهم:
یادگیری روش های ارزشیابی آموزش بالینی)(clinical educational evaluation
اهداف ویژه جلسه یازدهم
در پایان دانشجو قادر باشد
 -1-11مفهوم ارزشیابی و تفاوت آن با اندازه گیری را بیان نماید
 -2-11ارزیابي سطح "مي داند و مي داند چگونه(آزمونهاي شفاهي ،تشریحي ،چند گزینهاي و

جورکردنی) را توضیح دهد.
 -3-11روش های ارزیابي سطح "نمایش ميدهد چگونه» را نام ببرد
 -4-11موارد كامل بالیني ( )Long caseرا توضیح دهد
 -5-11موارد كوتاه بالیني  Short caseرا شرح دهد
 -6-11چگونگی اجرای آزمون بالیني ساختارمند عیني ( (OSCEرا شرح دهد
 -7-11آزمون تمرین ارزیابي بالیني ( ،)Mini-CEXمشاهده مستقیم تكنیكهاي مهارتي ()DOPSرا
توضیح دهد
 -8-11نمونه كار بالیني ( ،)Clinical work sampleالگ بوك ( ،)Log bookكارپوشه
( ،)Portfolioارزشیابي  360درجه) را مقایسه کند

منابع:
سیف علی اکبر ،روان شناسی پرورشی نوین(روان شناسی یادگیری و آموزش) ،انتشارات دوران ،ویرایش
ششم.1389 ،
زبیر امین ،چونگ یاپ سنگ ،خو هونگ انگ ،راهنماي كاربردي ارزیابي دانشجویان پزشكي ،ترجمه
دكتر آیین محمدي نوشین كهن محبوبه خباز مافي نژاد شهنام صدیق معروفي.1390 ،
سیف ،علی اکبر ،اندازه گیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی ،نشر دوران ،ویرایش هفتم1306 ،
صفری یحیی ،جزوه آموزشی روش های تدریس(مجموعه اسالیدهای آموزشی)
روش تدریس :توضیحی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ ،روش سمینارها(کنفرانس)
وسایل آموزشی  :تخته وایت برد -کامپیوتر -ویدئوپرژکتور
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موضوع هر جلسه

مدرس

آؼىایی با مفاَیم ي اصطالحات آمًزغ(،)education

1
99/6/31

تذریط( ،)teachingیادگیری( ،)learningبروامٍ ریسی
امًزؼی ( ،)educational planningبروامٍ ریسی درظی
( )curriculum planningمريری بر وظریٍ َای یادگیری ي
كاربرد آ وُا در آمًزغ پسؼكی (،)educational theories
(وظریٍ َای رفتاری( ،behavioralؼىاختی(،)cognitive
ظازوذٌ-گرایی( )constructivismپردازغ
اطالعات( ، )information processorي )...
طرح َای آمًزؼی(بروامٍ درظی( ،curriculumطرح

2
99/7/7

درض( ،lesson planطرح ديرٌ( )course planدر آمًزغ
بالیىی( )clinicalتذيیه كىذ.
آؼىایی با طبمٍ بىذی الگًَای یاددَی-یادگیری (بالیىی ،لذیم-

3
99/7/14

جذیذ ،معلم محًر -داوؽجً محًر-تعاملی ،ريغ آمًزغ گريَی –
آمًزغ اوفرادی ،مًضًع محًر -معالٍ محًر ي .)...
یادگیری اوًاع ريغ َای تذریط بالیىی(اتاق

4
99/7/21

عمل( ،)OPRATION ROOMتذریط در محیط
ظرپایی( ،)Teaching in Outpatients’ settingsآمًزغ در
بخػ( ،)Ward Round Teachingتذریط مُارتُای
عملی( ،)Teaching Procedural Skillsآمًزغ در
ايرشاوط(emergency department teaching

5

99/7/28

یادگیری داللت َای ريغ َای تذریط معتمیم direct
( instructionمُارت آمًزی ،پیػ ظازماوذَىذٌ ،ظخىراوی) ي
یادگیری ريغ َای تذریط غیر معتمیم indirect
 instructionتعاملی در كالض (interactive teaching

دکتر یحیی

پرظػ ي پاظخ ،بحث گريَی ،ایفای ومػ) در آمًز بالیىی

صفری

اَذاف يیصٌ جلعٍ پىجم
6

یادگیری كاربردی ريغ َای تذریط غیر معتمیم ظاختاری ي

99/8/5

َذایت ؼذٌ ( structured andآمًزغ اوفرادی ،آمًزغ بروامٍ
ای ،آمًزغ رایاوٍ ای) برای آمًزغ بالیىی
یادگیری آمًزغ از راٌ دير ( distance learningبعتٍ َای

7
99/8/12

آمًزؼی ،آمًزغ بٍ يظیلٍ رظاوٍ َا)
یادگیری آمًزغ معالٍ محًرproblem based learning

8
99/8/19

(كايؼگری ،گردغ علمی ،حل معالٍ) آزمایؽگاَی ،آمًزغ
اكتؽافی) - ،یادگیری ريغ آمًزغ تركیبی ( blended
 ،)learningريغ تذریط تعلط یاب ()mastery learningي
آمًزغ فراؼىاختی(metacognitive based learning
آؼىایی با ظبک َا( )learning styleي راَبردَای یاددَی-

9
10

99/8/26

یادگیری()learning strategies

99/9/3

آؼىایی با تكىًلًشی آمًزؼی()educational technology
یادگیری ريغ َای ارزؼیابی آمًزغ بالیىی( clinical

11
99/9/10
12

)educational evaluation
امتحان

طبك تمًیم
امتحاوات

