
 

 پیراپزشکی دانشکده  

 

 اتاق عملدانشجویان کارشناسی ارشد مخاطبان:اصول و فنون تدریس در اتاق عمل   عنوان درس :  

حضور تمام  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:     واحد 5/1   دادواحد:)یا سهم استاد از واحد( تع

 وقت در گروه

 دکتر یحیی صفری مدرس:         11-11 شنبه 00-99نیمسال اول زمان ارائه درس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 بالینی در آموزش یادگیری -یندهای یاددهیطراحی، اجرا و ارزشیابی فرآ 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

، (teaching)، تدریس(education)موزشآشنایی با مفاهیم و اصطالحات آ-1

برنامه ریزی درسی ، (educational planning)ی اموزش ریزی ، برنامه(learning)یادگیری

(curriculum planning) مروري بر نظریه هاي یادگیري و كاربرد آ نها در آموزش پزشكي 

(educational theories) ،نظریه های رفتاری((behavioral شناختی ،(cognitive)، 

 ، و ...( (information processor)تاپردازش اطالع (constructivism)گراییسازنده

،  (lesson plan)طرح درس، (curriculum)برنامه درسیموزشی)تدوین طرح های آ توانایی -2

 (clinical)بالینیدر آموزش  (course plan)طرح دوره

-محوردانشجو  -جدید، معلم محور-قدیمبالینی، )یادگیری -الگوهای یاددهیطبقه بندی آشنایی با  -3

 .ر و ...(مساله محو -موضوع محور، آموزش انفرادی –روش آموزش گروهی لی، تعام

 Teaching in)ییسرپا طیدر مح سیتدر)اتاق عمل، یادگیری انواع روش های تدریس بالینی -1

Outpatients’ settings) ،آموزش در بخش(Ward Round Teaching) ،یمهارتها سیتدر 

 emergency department)آموزش در اورژانس ،(Teaching Procedural Skills)یعمل

teaching) ، یی، سرپا کینیدر کلتدریس 

، پیش سازماندهنده مهارت آموزی،) direct instruction مستقیم روش های تدریسیادپگیری  -5

 تعاملی در کالس  indirect instructionغیر مستقیم  روش های تدریسیادگیری و  سخنرانی(

interactive teaching ()پرسش و پاسخ، بحث گروهی، ایفای نقش 

آموزش ) structured and روش های تدریس غیر مستقیم ساختاری و هدایت شدهیادگیری  -1

 انفرادی، آموزش برنامه ای، آموزش رایانه ای(

، آموزش به () (KITSی آموزشی ) بسته ها distance learningآموزش از راه دوریادگیری  -7

 problem based learningآموزش مساله محوریادگیری ، (اوسیله رسانه ه

،  (problem solving)، حل مساله (scientific trip)، گردش علمی (expletory))کاوشگری

 ، آموزش اکتشافی((lab based teaching))آزمایشگاهی

 روش تدریس تسلط یاب یادگیری ، (blended learning) روش آموزش ترکیبییادگیری  -8

(mastery learning)و آموزش فراشناختی(metacognitive based learning) 

 learning)یادگیری -و راهبردهای یاددهی  (learning style)آشنایی با سبک ها  -9

strategies) 

یادگیری فرآیند ارزشیابی ، (educational technology)آشنایی با تکنولوژی آموزشی -10

 (educational evaluation)آموزشی

 (clinical educational evaluation)ینیآموزش بال یابیارزش یروش ها یریادگی -11

 



 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

  هدف کلی جلسه اول:

 یدرس یزی(، برنامه رeducational planning) یاموزش یزی(، برنامه رlearning)یریادگی

(curriculum planningمروري بر نظر ) یه هاي یادگیري و كاربرد آ نها در آموزش پزشكي

(educational theoriesیرفتار یها هی(، )نظر(behavioral ی، شناخت(cognitive ،)

 ( ، و ...(information processor( پردازش اطالعات)constructivism)ییگرا-سازنده

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف کندآموزش پزشکی یادگیری -رایج در فرآیند یاددهیاصطالحات -1-1

 را با هم مقایسه و تفاوت آنها را شرح دهددر علوم پزشکی تدریس، یادگیری، آموزش  -2-1

 

 : دوم هدف کلی جلسه

( ، طرح lesson plan(، طرح درس)curriculum)ی)برنامه درسیآموزش یطرح ها

 کند. نیتدو  (clinical)ینی( در آموزش بالcourse planدوره)

 

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را بشناسددر آموزش بالینی نظریه های پایه آموزش و یادگیری 1 --2

 را نام ببرد نی نظری هرکدام از روش های آموزش بالینیمبا -2-2

 کاربرد نظریه های آموزشی در آموزش بالینی را توضیح دهد -2-3

 دینما انیرا ب ینیمختلف آموزش بال یفاوت طرح هات -3-4

 دینما نیتدو نیدر بال یآموزش روهګ کی یطرح درس و طرح دوره را برا -3-5

 

 : هدف کلی جلسه سوم

 ،یتعامل-دانشجو محور -معلم محور د،یجد-میقد ،ینی)بال یریادگی-یاددهی یالگوها یبا طبقه بند ییآشنا -

 مساله محور و ...(. -موضوع محور ،یفرادآموزش ان – یروش آموزش گروه

 

 :سوم اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 

 :چهارم هدف کلی جلسه

 طیدر مح سی، تدر(OPRATION ROOM))اتاق عملینیبال سیتدر یانواع روش ها یریادگی 

 Ward Round(، آموزش در بخش)Teaching in Outpatients’ settings)ییسرپا

Teachingیعمل یمهارتها سی(، تدر(Teaching Procedural Skills آموزش در ،)

 .(emergency department teachingاورژانس)

 

 :چهارم اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد انیدر پا



 یی را تشریح کندسرپا کینیو دانشجو در کل ماریمواجهات ب یمدل هاي سازمان ده -4-1

 بالینی را توضیح دهد اجزاء و یژگی های آموزش -4-2

 یک مورد تدریس در اتاق عمل را اجراء نماید -4-3

 تدریس در محیط های سرپایی و محدودیت های آن را شرح دهد -4-4

 اصول آموزش در ارژانس را بنویسد -4-5

 

 : پنجم هدف کلی جلسه

 شیپ ،ی)مهارت آموز direct instruction میمستق سیتدر یروش هاداللت های  یریگادی

 یتعامل  indirect instruction میمستق ریغ سیتدر یروش ها یریادگی( و یسازماندهنده، سخنران

 در آموز بالینی نقش( یفایا ،ی) پرسش و پاسخ، بحث گروهinteractive teachingدر کالس 

 پنجم اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 ندهنده و سخنرانی را شرح دهدروش های تدریس مهارت آموزی، پیش سازما -5-1

 مزایا و معایب هرکدام از روش های تدریس مستقیم را بیان نماید -5-2

 یک روش تدریس مستقیم را اجرا نماید -5-3

 را شرح دهد آموزش بالینیروش های تدریس تعاملی در کاربرد  -5-4

 ن نمایدرا بیا بالینمزایا و معایب هرکدام از روش های تدریس تعاملی در  -5-5

 یک روش تدریس تعاملی را به درستی در کالس اجرا نماید -5-6

 

 : ششم هدف کلی جلسه

)آموزش  structured and روش های تدریس غیر مستقیم ساختاری و هدایت شدهکاربردی یادگیری 

 برای آموزش بالینی انفرادی، آموزش برنامه ای، آموزش رایانه ای(

 

 ششم اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد نایدر پا

 انواع روش های تدریس ساختاری و هدایت شده را تعریف کند -6-1

 مقایسه نمایدو کاربرد آنها در آموزش بالینی را روش آموزش انفرادی را با آموزش گروهی  -6-2

روش های تدریس غیر مستقیم ساختاری و هدایت  ،هآموزش برنامه ای و آموزش رایان کاربردهای -6-3

در آموزش بالینی را  )آموزش انفرادی، آموزش برنامه ای، آموزش رایانه ای( structured and شده

 بیان نماید.

 

 : تمهف هدف کلی جلسه

) بسته های آموزشی، آموزش به وسیله رسانه  distance learningیادگیری آموزش از راه دور

 ها(

 

 تمهف اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را شرح دهدبرای آموزش پزشکی چگونگی تهیه محتوای آموزشی از راه دور  -7-1

 تهیه نمایدبرای آموزش پزشکی یک بسته آموزشی را به صورت کامل  -7-2

 چگونگی اجرای بسته های آموزشی به وسیله رسانه های آموزشی شرح دهد -7-3

 

 :مهشت هدف کلی جلسه

 (، حل مساله)کاوشگری، گردش علمی problem based learningیادگیری آموزش مساله محور 



(، روش blended learning) یبیروش آموزش ترک یریادگی -، (یآموزش اکتشاف ،یشگاهیآزما

 metacognitive based)ی(و آموزش فراشناختmastery learning)  ابیتسلط  سیتدر

learning) 

 

 مهشت اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را توضیح دهدبالینی نی مساله محوری در آموزش مع -8-1

 اجرا نماید در کالسیکی از روش های مساله محوری  -8-2

 مقایسه نمایدبرای آموزش پزشکی روش های مساله محور را از لحاظ مزایا و معایب،  -8-3

 روش آموزش آزمایشگاهی را شرح دهد  -8-4

 یح دهدفرآیند تدریس به شیوه آزمایشگاهی را توض -8-5

 منظور از روش آموزش ترکیبی شرح دهد -8-6

 تفاوت آموزش ترکیبی با آموزش های متداول را بیان نماید -8-7

 روش تدریس تسلط یاب و کاربرد آن در علوم پزشکی را شرح دهد. -8-8

 روش تدریس جدید فراشناختی را از لحاظ کاربردی در علوم پزشکی ارزیابی نماید -8-9

 

 

 : همن ههدف کلی جلس

 (learning strategies)یادگیری -و راهبردهای یاددهی  (learning style)آشنایی با سبک ها

  

 همن اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 انواع سبک های یادگیری را نام ببرد -9-1

 انواع راهبردهای یادگیری را بنویسد -9-2

 یادگیری را برشمارد-ی یاددهیارتباط سبک های یادگیری با راهبردها -9-3

 

  :دهم هدف کلی جلسه

 (educational technology)آشنایی با تکنولوژی آموزشی

 دهم اهداف ویژه جلسه

 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 انواع وسایل آموزشی را طبقه بندی کند -10-1

 نه های آموزشی را بیان نمایداتفاوت بین رس -10-2

 مناسب در تدریس خود استفاده نمایداز وسایل آموزشی  -10-3

 کاربرد وسایل و رسانه های آموزشی در رویکرد بالینی را بنویسد -10-4

 از وسایل آموزشی مناسب در تدریس خود استفاده نماید. -10-5

 

 : زدهمیا هدف کلی جلسه

  (clinical educational evaluation)روش های ارزشیابی آموزش بالینییادگیری 

 زدهمیا یژه جلسهاهداف و

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 مفهوم ارزشیابی و تفاوت آن با اندازه گیری را بیان نماید -11-1

و  ايچند گزینه، تشریحي، آزمونهاي شفاهي)داند چگونه داند و مي ارزیابي سطح "مي -11-2



 جورکردنی( را توضیح دهد.

 را نام ببرد «دهد چگونهارزیابي سطح "نمایش ميروش های  -11-3

 را توضیح دهد (Long caseموارد كامل بالیني )  -11-4

 را شرح دهد Short case  موارد كوتاه بالیني -11-5 

 را شرح دهد OSCE)) آزمون بالیني ساختارمند عیني چگونگی اجرای -11-6 

را (DOPSمشاهده مستقیم تكنیكهاي مهارتي ) ، (Mini-CEXآزمون تمرین ارزیابي بالیني )  -11-7

 توضیح دهد

  كارپوشه ،(Log bookالگ بوك )، (Clinical work sample) نمونه كار بالیني -11-8

(Portfolio) ،  مقایسه کند( را درجه 360ارزشیابي 
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 .1389ششم، 
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 ویدئوپرژکتور -کامپیوتر -تخته وایت برد وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

آزمون میان 

و ترم 

ف تکالی

 کالسی

کتبی)چند 

 -گزینه ای

 تشریحی(

 12-10 جلسه ششم درصد 30

آزمون پایان 

 ترم

کتبی)چند 

 -گزینه ای

 تشریحی(

مطابق تقویم  مطابق تقویم امتحانات درصد 50

 امتحانات

حضور فعال 

 در کالس

 12-10 هر جلسه درصد 10 شفاهی
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 در اتاق عملروش های تدریس  درس

 4-2یکشنبه ها، روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

31/6/99 

(، educationي اصطالحات آمًزغ) میبا مفاَ ییآؼىا

 یسی(، بروامٍ رlearning)یریادگی(، teaching)طیتذر

 یدرظ یسی(، بروامٍ رeducational planning) یامًزؼ

(curriculum planning مريری بر وظریٍ َای یادگیری ي )

(، educational theoriesپسؼكی )كاربرد آ وُا در آمًزغ 

(، cognitive)ی، ؼىاختbehavioral)یرفتار یَا ٍی)وظر

( پردازغ constructivism)ییگرا-ظازوذٌ

 ( ، ي ...(information processorاطالعات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر یحیی 

 صفری

2  

7/7/99 

، طرح curriculum)ی)بروامٍ درظیآمًزؼ یطرح َا

( در آمًزغ course plan، طرح ديرٌ)lesson planدرض)

 كىذ. هی(  تذيclinical)یىیبال

3  

14/7/99 

-میلذ ،یىی)بال یریادگی-یاددَی یالگًَا یبا طبمٍ بىذ ییآؼىا

 – یريغ آمًزغ گريَ ،یتعامل-داوؽجً محًر -معلم محًر ذ،یجذ

 معالٍ محًر ي ...(. -مًضًع محًر ،یآمًزغ اوفراد

 

4  

21/7/99 

)اتاق یىیبال طیتذر یاوًاع ريغ َا یریدگای

 طیدر مح طی(، تذرOPRATION ROOMعمل)

(، آمًزغ در Teaching in Outpatients’ settings)ییظرپا

 یمُارتُا طی(، تذرWard Round Teachingبخػ)

(، آمًزغ در Teaching Procedural Skills)یعمل

 emergency department teachingايرشاوط)

5 28/7/99 

 

 direct میمعتم طیتذر یريغ َا یداللت َا یریادگی

instruction ( ي یظازماوذَىذٌ، ظخىراو ػیپ ،ی)مُارت آمًز

 indirect میمعتم ریغ طیتذر یريغ َا یریادگی

instruction  در كالض  یتعاملinteractive teaching (

 یىیومػ( در آمًز بال یفایا ،یپرظػ ي پاظخ، بحث گريَ

 جلعٍ پىجم صٌیي اَذاف

ي  یظاختار میمعتم ریغ طیتذر یريغ َا یكاربرد یریادگی  6



آمًزغ بروامٍ  ،ی)آمًزغ اوفراد structured andؼذٌ  تیَذا 5/8/99

 یىیآمًزغ بال ی( برایا اوٍیآمًزغ را ،یا

7  

12/8/99 

 ی) بعتٍ َا distance learningآمًزغ از راٌ دير یریادگی

 ظاوٍ َا(ر لٍیآمًزغ بٍ يظ ،یآمًزؼ

8  

19/8/99 

 problem based learningآمًزغ معالٍ محًر یریادگی

آمًزغ  ،یؽگاَیحل معالٍ( آزما ،یگردغ علم ،ی)كايؼگر

 blended) یبیريغ آمًزغ ترك یریادگی -(، یاكتؽاف

learningابیتعلط  طی(، ريغ تذر  (mastery learning ي)

 metacognitive based learning)یآمًزغ فراؼىاخت

9  

26/8/99 

 -یاددَی ی(  ي راَبردَاlearning styleبا ظبک َا) ییآؼىا

 (learning strategies)یریادگی

10 3/9/99 

 

 (educational technology)یآمًزؼ یبا تكىًلًش ییآؼىا

11  

10/9/99 

 clinical)یىیآمًزغ بال یابیارزؼ یريغ َا یریادگی

educational evaluation) 

  

12  

طبك تمًیم 

 امتحاوات

 امتحان

 




