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ضوبسُ 

 جلسِ

 
تبسیخ 

 جلسِ

اّذاف هیبًی  

 )سئَع هغبلت(

اّذاف ٍیظُ )ثش اسبع سِ حیغِ اّذاف 

 آهَصضی : ضٌبختی، ػبعفی، سٍاى حشوتی(

حیغِ ٍ عجمِ 
 آى

 سٍش یبددّی

 یبدگیشی

هَاد ٍ ٍسبیل 

 آهَصضی

 
 صهبى

 
 تىبلیف داًطجَ

 اسصضیبثیًحَُ
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اًَاع خبن 
ٍهطخػبت 

 فیضیىی آًْب

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف

اًَاع خبوْبی هَسد ثحث دس ػلن هىبًیه خبن 
 ثجشد سا ًبم ثشدُ

هَسد ثحث دس ػلن  یاًَاع خبوْبهطخػبت 
 سا ثیبى وٌذ خبن هیهىبً

 حیغِ ػبعفی: -ة
ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد

هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه
 داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 
حل هجبحثِ ای، 

 هسبلِ

 ٍایت ثشد

، وتبة، هبطیه

 هَصضیفیلن آ

 

 دلیم99ِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

 آصهَى آغبصیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرهب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 عجمِ ثٌذی خبن

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
اًَاع سٍضْب ٍ جضئیبت عجمِ ثٌذی خبن سا 

 .ثیبى وٌذ
 ًوبیذهٌحٌی داًِ ثٌذی خبن سا تشسین 

 تحلیل ًوبیذهٌحٌی داًِ ثٌذی خبن سا 
ضشیت یىٌَاختی ٍ ضشیت اًحٌب خبن سا 

 .تؼشیف ًوبیذ

 حیغِ ػبعفی: -ة
ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد
هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه

 داضتِ ثبضذ.

 

 
 

 
 ضٌبختی

 ػبعفی

 
 

 
 

سخٌشاًی، 

 هجبحثِ ای،
 

 

 
 

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 تبةو

 

 
 

 
99 

 دلیمِ 

 
 
 

 
پشسص ٍ پبسخ دس 

 -اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی
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 عجمِ ثٌذی خبن

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 اًَاع سٍش ّبی ًبم گزاسی خبن سا ثیبى وٌذ.

 حذٍد اًذاصُ داًِ ّبی خبن سا ثیبى وٌذ.
 حیغِ ػبعفی: -ة

ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 
 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد

هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه

 داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی، 

 هجبحثِ ای،
ثحث گشٍّی 

 وَچه

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 وتبة

 

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی
 تطخیػی
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 یشیخَاظ خو
 یذاسیپبٍ  خبن

 خبوْب یشیخو

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -فال

 ػلت خبغیت خویشی دس خبوْب سا ثیبى وٌذ.

 حذٍد اتشثشي سا ًبم ثجشد.

حذ سٍاًی ٍ حذ خویشی ٍ ّوچٌیي ضبخع 

 ضٌبختی

 ػبعفی

، سخٌشاًی
 هجبحثِ ای،

 پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد
 هبطیه

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی
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  .ّبی آًْب سا ثیبى وٌذ

 حیغِ ػبعفی: -ة
 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.
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همبٍهت ثشضی 
 خبن

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
 هفَْم همبٍهت ثشضی دس خبن سا ثیبى وٌذ

 .وَلوت سا تؼشیف ًوبیذ-هؼیبس گسیختگی هَس
 .وٌذ بىیسا ث نیستمثشش ه صیآصهب

         .وٌذ بىیسا ث یسِ هحَس صیآصهب 

         .وٌذ بىیهبسِ سا ث یهمبٍهت ثشض

  وٌذ بىیسع اضجبع ضذُ سا ث یهمبٍهت ثشض

 بىیاضجبع سا ث وِیً یخبوْب یهمبٍهت ثشض
 وٌذ.

 حیغِ ػبعفی: -ة
ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد

هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه

 داضتِ ثبضذ.

ضٌبختی 
 ػبعفی

 سخٌشاًی، 

ثحث گشٍّی 
پشسص وَچه، 

 ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد

 هبطیه
هبضیي -وتبة

 حسبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی
 تطخیػی

6 

 

تبثیش یخجٌذاى دس 

تَسم -خبن
 -خبن

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
 س خبوْبی هختلف سا ثیبى وٌذتبثیش یخجٌذاى د

ساّىبسّبی حفبظت خبن دس همبثل یخجٌذاى سا 
 ثطٌبسذ.

 ًحَُ ثشآٍسد ػوك یخجٌذاى سا ثیبى وٌذ

 حیغِ ػبعفی: -ة

ضٌبختی 

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 

 ثشد وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی
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 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 گَش فشادّذ.
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تٌص ّبی لَلِ 

 ّبی هَییي

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
پذیذُ هَییٌگی دس خبن ٍ اثشات آى ثب هفْوَم 

 آَضٌب ضَد
 .آضٌب ضَد ثب هفَْم وطص سغحی دس خبن

 حیغِ ػبعفی: -ة

 سی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.دس ثحث وال
ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.

 یضٌبخت

 یػبعف

سخٌشاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

 تیتختِ ٍا

 ثشد وتبة
90 

مِیدل  
پشسص ٍ پبسخ دس 

 والع یاًتْب

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی
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تٌص ّبی ٍالغ ثش 
 تَدُ خبن

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 .سا ثیبى وٌذهفَْم تٌص هَثش 

 .سا تؼشیف ًوبیذتٌص ول 
 .فطبس آة حفشُ ای سا ثیبى وٌذهفَْم تٌص 

 حیغِ ػبعفی: -ة
 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 .گَش فشادّذ

 ضٌبختی
 ػبعفی

سخٌشاًی، 
هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
-ثشد وتبة

 هبضیي حسبة

99 

 دلیمِ

ٍ پبسخ دس  پشسص
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی
 تطخیػی

9 

تبًسَس تٌص ّبی  

ٍ  ٍاسدُ ثش خبن

گستشش تٌص دس 
 خبن

 :والع بىیثتَاًذ دس پب ذیداًطجَ ثب

 حیغِ ضٌبختی: -الف

 هفَْم تبًسَس تٌص دس خبوْب سا ثیبى وٌذ.
سا  تٌص ّبی اغلی اص سٍی تبًسَس تٌص ّب

 .تَضیح دّذ
 وٌذ. فیسا تؼش یثبس ًمغِ ا

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 

 ثشد
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی
 تطخیػی
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 .وٌذ فیا تؼشس یثبس خغ

 .وٌذ بىیسٍش ٍستشگبسد سا ث
 حیغِ ػبعفی: -ة

 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.
ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ

19 

 

پبیذاسی ساًىیي ٍ 

پبیذاسی 
 ثَسیٌسه

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 ضشائت ساًص سا هحبسجِ وٌذ.

 وٌذ فیخغَط لغضش سا تؼش
 حیغِ ػبعفی: -ة

 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.
ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 

 گَش فشادّذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 

 ثشد
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی
 تطخیػی
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پبیذاسی 
 شیتبث ،ضیشٍاًیْب

آة دس  بىیجش
 یشٍاًیض یذاسیپب

  ضّبیٍ خبوش

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
آضٌب  ش دایشُ ایثب سغَح لغضش دایشُ ای ٍ غی

 ضَد.
 تؼییيسا  ػَاهل هَثش ثش پبیذاسی ضیشٍاًیْب

 وٌذ.
ًیشٍّبی همبٍم ٍ هحشن ٍاسد ثش ضیشٍاًی ّب سا 

 تشسین ًوبیذ

تبثیش جشیبى آة دس پبیذاسی ضیشٍاًیْب سا ثیبى 
 داسد

 حیغِ ػبعفی: -ة
 دس ثحث والسی حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ.

ثِ هغبلت هغشح ضذُ تَجِ داضتِ ٍ ثِ دسع 
 گَش فشادّذ.

 ختیضٌب

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 

 ثشد
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی
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 ظیهح هیذسٍلیّ

 هتخلخل

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
 .وٌذ فیسا تؼش یثبس آث

  .وٌذ فیسا تؼش یآث تیض
 .وٌذ فیسا تؼش بىیضجىِ جش -

 حیغِ ػبعفی: -ة 
ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد

هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه
 داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 

 ثشد
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 ْبی والعاًت

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی
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داًِ  یّب ظیهح

 چسجٌذُ یا

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 حیغِ ضٌبختی: -الف
 هحیظ داًِ ای چسجٌذُ سٍ تَضیح دّذ.

اثشات ػَاهل هحیغی ٍ ضیویبیی ثش ایي هحیظ 
 .ّب سا ثیبى داسد

 حیغِ ػبعفی: -ة

ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 
 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد

هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه
 داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 

 ثشد
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی

14 

 

ّیذسٍلیه 
صیشصهیٌی ٍ آثْبی 

صیشصهیٌی ٍ اثشات 
 آى ثش خبن

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ

 ضٌبختی: حیغِ -الف

 .وٌذ فیسا تؼش یتشاٍائ
 ذ.وٌ فیسا تؼش یشیًفَر پز تیضش يییتؼ

 .وٌذ بىیسا ث یلبًَى داسس
 .وٌذ بىیتشاٍش سا ث ِیًظش

 .وٌذ بىیتَسم سا ث
 حیغِ ػبعفی: -ة 

 ضٌبختی

 ػبعفی

 

شاًی، سخٌ
هجبحثِ ای، 

 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 
 ثشد

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی
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ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد
هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه

 داضتِ ثبضذ.
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تحىین ٍ تؼییي 

ًطست ّبی 
یىٌَاخت ٍ غیش 

 یىٌَاخت

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

 .وٌذ بىیٍ سٍش اًجبم آى سا ث نیتحى صیآصهب
 .وٌذ فیسا تؼشحجن  شییتغ تیضش

 .وٌذ بىیسا ث نیتحى صیفطبس پ

 .وٌذ بىیسا ث نیضت تحى 
  .وٌذ بىیسا ث نیتحى تیضش

 .وٌذ بىیسا ث ِیتشاون ثبًَ
 حیغِ ػبعفی: -ة 

ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 
 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد

هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه

 داضتِ ثبضذ.

 ضٌبختی

 ػبعفی

سخٌشاًی، 
هجبحثِ ای، 

 سص ٍ پبسخپش

تختِ ٍایت 
 ثشد

 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 
 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی
 تطخیػی
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ضشیت سختی ٍ 

تؼییي تغییش ضىل 
 پزیشی خبن

 دس پبیبى والع: داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ
 حیغِ ضٌبختی: -الف

ػَاهل هَثش ثش تغییش ضىل پزیشی خبوْب سا 
 ثیبى وٌذ.

 .بم ثجشدآصهبیطبت تؼییي تغییش ضىل خبن سا ً

 وٌذهفَْم سختی خبن سا ثیبى 
 سا ضٌبسبیی وٌذ. سختی خبنػَاهل هَثش ثش  

 حیغِ ػبعفی: -ة
ثِ سَاالتی وِ دس هَسد هَضَع هَسد ثحث 

 پبسخ دّذ. ثب اضتیبق پشسیذُ هی ضَد
هطبسوت ثِ عَس فؼبل جبحث هغشح ضذُ دس ه

ضٌبختی 

 بعفیػ

 

سخٌشاًی، 

هجبحثِ ای، 
 پشسص ٍ پبسخ

تختِ ٍایت 

 ثشد
 وتبة

99 

 دلیمِ

پشسص ٍ پبسخ دس 

 اًتْبی والع

 

-آصهَى تىَیٌی

 تطخیػی



 

 ه علوم پسشکی تربت حیدریهگامرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانش
 

 داضتِ ثبضذ.

17 

 

 اهتحبى پبیبى تشم

 :ثتَاًذ ثبیذ داًطجَ 

هسبئل هختلف اسائِ ضذُ دس عَل تشم سا  .1
 وبیذ.حل ً

ّذف اص اسائِ ایي ٍاحذ دسسی سا ثِ خَثی  .2
 دسن وشدُ ثبضذ.

ثب اًگیضُ ٍ اضتیبق دس اهتحبى پبیبى تشم  .3
 ضشوت وٌذ.

-ضٌبختی

 ػبعفی
 --- حل هسئلِ

09 

 دقیقه
 آصهَى پبیبًی حل مساله
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