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  برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
  

  :مقدمه
شتابنده توليد اطالعات علمي و گسترش روزافزون رشته هاي علـوم پزشـكي در دهـه هـاي اخيـر       سرعت       

ارزيابي دانشجو و مسـلط بـه   مناسب تدريس و  موجب گرديد نيروي انساني كارآمد در زمينه آموزش شيوه هاي
بـا عنايـت بـه همـين ضـرورت  دوره      . تواناييهاي الزم جهت برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشـي ، تربيـت شـوند    

به تصويب شـوراي عـالي برنامـه ريـزي رسـيد و بـا توجـه بـه          1373كارشناسي ارشد آموزش پزشكي در سال 
  .نيازهاي پديد آمده به شرح زير بازنگري مي شود

  
  (Mission)رسالت : الف

رشتة  آموزش پزشكي در صدد  است تا با گزينش و جذب اعضاي هيـات علمـي و كارشناسـان مسـتعد و           
عالقمند به مسايل پيچيده آموزش پزشكي در دنياي شتابان امروز، فارغ التحصيالني را تربيت نمايد كه توانـايي  

رائه راه حلهاي منطقي و قابـل ارزيـابي بـراي مسـائل     شناسايي مشكالت آموزشي از طريق تحقيقات مناسب ، ا
آموزشي، مساعدت در امر برنامه ريزي و مديريت مسائل آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي و انتقال تكنولوژيها 
و روشهاي مناسب آموزش به منظور ارتقاي قابليتهاي اعضاي هيـات علمـي را داشـته باشـند و همچنـين قـادر       

اط قوت و ضعف دانشگاهها و شـناخت عوامـل پيشـرفت و توسـعه دانشـگاههاي جهـان در       باشند با شناسايي نق
  .ارتقاي وضعيت دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ايفاي نقش نمايند

  
  اهداف دوره: ب

  :فارغ التحصيالن دوره  كارشناسي ارشد در پايان دوره آموزشي بايد       
  .ضروري به منظور افزايش كيفيت آموزش را داشته باشندتوانايي هدايت فعاليتها جهت انجام تغييرات  - 1
 .توانايي طراحي و انجام پژوهشهاي آموزشي به منظور شناسايي و رفع مشكالت را داشته باشند - 2
 .قادر به طراحي روشهاي مناسب ارزشيابي برنامه هاي آموزشي باشند - 3
 .داشته باشندتوانايي مشاركت فعال در تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه را  - 4
به روشهاي طراحي برنامه آموزشي و تكنولوژيهاي جديـد آمـوزش و الگوهـا و روشـهاي جديـد تـدريس        - 5

 .مسلط باشند و قادر به توسعه مهارتهاي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشگاهها باشند
  
  



 

  .واحد مي باشد 31تعداد كل واحدهاي دوره  :شكل دوره: ج   
  .دي مي باشد و واحدهاي آن در سه مقطع به صورت زير عرضه مي گرددشكل دوره به صورت نظام واح  

  واحد   9)                        دروس جبراني( مهارتهاي عمومي آموزش پزشكي: مقطع اول -1
    واحد 21      )      دروس پايه و تخصصي(مهارتهاي اختصاصي آموزش پزشكي : مقطع دوم -2
  واحد   4                               دروس انتخابي در مقطع دوم -3
  واحد   6                         پايان نامه :مقطع سوم  -4
  

دروس پايه و تخصصي و دروس انتخابي صرفا در دانشگاههايي كـه مجـوز ايجـاد دوره كارشناسـي       -1تبصره 
مشـترك مصـوب جلسـه    بر اساس آئين نامه كارشناسي ارشـد  ( ارشد آموزش پزشكي را دارند عرضه خواهد شد

  .)مورخ                                   
افرادي كه مايل به اخذ مدرك كارشناسي ارشد آموزش پزشكي مي باشند، بـدون توجـه بـه اينكـه      -2 تبصره

  .دروس جبراني را گذرانده و يا نگذرانده باشند، ملزم به شركت در آزمون ورودي و قبولي در آزمون خواهند بود
  
  
  طراحي واحدها : -د

  .كليه واحدهاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي به شكل زير طراحي شده است
  هدف كلي -
 اهداف اختصاصي -
 پيش نياز -
 عناوين مطالب -
 شيوه پيشنهادي تدريس -
 شيوه و راهنماي ارزيابي فراگيران -
 شرايط مدرسان  -
 تكاليف اجرايي فراگيران -
صـورت غيرحضـوري    به  آموزشي به صورت حضوري و بقيه مي تواندكارگاههاي (نحوه حضور فراگيران  -

 )برگزار شود
  

ارزشيابي دروس دوره كارشناسي ارشد براساس قالبي كه به تصويب هيات ممتحنه مي رسد توسط  -3تبصره 
  .انجام خواهد شد دانشگاههاي مجري دوره مراكز توسعه آموزش پزشكي

  
  
  
  
  



 

  
  شرايط ورود به دوره -ه
  

آزمون ورودي كارشناسي ارشـد آمـوزش پزشـكي شـركت كننـد و در صـورت        شرايط زير مي توانند درحائزين 
  :قبولي ادامه تحصيل دهند

اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور اعـم از رسـمي و پيمـاني و اعضـاي هيـات       - 1
  ونه شرط سنيبدون هيچگ) در صورت پرداخت شهريه(علمي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي 

پزشكي كه به نوعي ارتباط اسـتخدامي  علوم دارندگان مدرك دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد گروه  - 2
طول مدت خدمات قـانوني و نيـز همكـاري    (سال  30يا كاري با دانشگاههاي علوم پزشكي دارند با حداكثر سن 

سال تجاوز  40شد كه در هر صورت از  مؤثر با مراكز توسعه آموزش پزشكي به ميزان حداكثر سن اضافه خواهد
 )نخواهد كرد

بهداشـت و  , ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو از بين افـراد فـوق مطـابق مصـوبات شـوراي علـوم پايـه پزشـكي        
  .تخصصي و شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور مي باشد

  
  
  مواد امتحاني آزمون ورودي: و

منابع امتحاني همه ساله توسط هيات ممتحنه تعيـين و  ( شرح زير مي باشدآن به مواد امتحاني و ضرايب        
  ):اعالم مي شود

  
  ضريب                 مواد امتحاني
  3           زبان انگليسي

  3                   كليات آموزش پزشكي
  2           مديريت   
  
  .شد مي باشدمواردي كه در اين برنامه تصريح نشده است تابع آئين نامه كارشناسي ار :ز
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  عناوين واحدها: ح

  .عناوين واحدهاي دوره كارشناسي ارشد آموزش پزشكي به شرح زير مي باشد
  
  
 )دروس جبراني( هارتهاي عمومي آموزش پزشكيم: مقطع اول -1

  
شماره 
رديف 
  درس

 كل ارزش  )درس(نام واحد 
  واحدي

  عملي  نظري

  0/.5  0/.5  1  يمقدمات برنامه ريزي درسي  1
  0/.5  0/.5  1  مهارتهاي مقدماتي تدريس  2
  0/.5  0/.5  1  مهارتهاي ارتباطي پايه  3
 0/.5 0/.5  1  )مقدماتي(روشهاي ارزشيابي برنامه   4
 0/.5 0/.5  1  روشهاي ارزيابي دانشجو  5
  2  -  2  )1(كاربرد رايانه در آموزش   6
  -  2  2  )1(زبان انگليسي   7
  5/4  5/4  9  جمع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



 

  
  )مهارتهاي اختصاصي آموزش پزشكي(واحدهاي تخصصي و پايه : مقطع دوم - 2

  
  1  1  2  پيشرفته يبرنامه ريزي درس  8
  2  2  4  شيوه هاي تحقيق در آموزش  9

  1  1  2  )پيشرفتة(شيوه هاي ارزشيابي برنامه   10
  1  2  3  )آزمونهاي عملي و باليني(ارزيابي دانشجو   11
  1  1  2  الگوهاي ياددهي و يادگيري  12
  1  1  2  طراحي آموزشي در علوم پزشكي  13
  -  2  2  مديريت در سيستمهاي آموزشي و بهداشتي درماني  14
  -  2  2  اقتصاد آموزش و بهداشت  15
  1  -  1  )2(كاربرد رايانه   16
  1  -  1  طراحي، اجرا و ارزشيابي كارگاههاي آموزشي  17
  9  12  21  جمع  

  
  دروس انتخابي - 3

  
  EBM  2  1  1پزشكي مستند   18
  2  -  2  )يادگيري الكترونيكي و يادگيري از راه دور( 3كاربرد رايانه   19
  -  2  2  )2( زبان انگليسي  20
  3  3  6  جمع  

  
  .را انتخاب نمايد ، زبان انگليسي و يك درس ديگر دانشجو موظف است از سه درس فوق 

  
    6   6  پايان نامه  21

  
    

  
  
  
  
  
  



 

  پزشكيس دوره كارشناسي ارشد آموزش ودرشرح 

  
       1شماره  درس 

  يمقدمات برنامه ريزي درسي: نام درس
  ) و عملي نظري(واحد  1: تعداد واحد

  
  آشنايي با اصول برنامه ريزي و كسب مهارت در تدوين طرح درس  هدف كلي

  :ندنشركت كنندگان در پايان دوره بايد بتوا  اهداف اختصاصي
  ).تاريخچه(اهميت و ضرورت برنامه ريزي را فهرست نمايند  - 1
 .برنامه ريزي آموزش و درسي را در سطوح مختلف تعريف كنند - 2
 .اصول و مراحل برنامه ريزي درسي را نام ببرند - 3
 .چرخه آموزش را شرح دهند - 4
 .اجزاي طرح درس را مشخص كنند - 5
براي يك موضوع درسي هدف كلي نوشته و براساس هدف كلي، اهداف  - 6

 .ويژه رفتاري طراحي نمايند
 .هداف رفتاري، رئوس مطالب درسي را مشخص نمايندبا توجه به ا - 7
 .روشهاي تدريس را براساس اهداف رفتاري مشخص نمايد - 8
 .روش ارزيابي دانشجو در ارتباط با اهداف را تعيين كنند - 9

  .براي  يك جلسه آموزشي طرح درس تهيه كنند -10
  ندارد        پيش نياز

  برنامه ريزي درسي و تاريخچه آن - 1  عناوين مطالب
مفاهيم اصلي و كليدي برنامه ريزي آموزشي درسي با توجه به جامعيت  - 2

 اجتماعي –ابعاد رواني 
 چرخه آموزش - 3
 جدول طرح درس - 4
 يينويژگيهاي اهداف كلي و اهداف ويژه ع - 5
 ه هاي آموزشيصحيطه هاي مختلف يادگيري و ارتباط آن با اهداف و عر - 6
 معرفي انواع روشهاي تدريس - 7
  و ارزيابي دانشجومعرفي انواع روشهاي سنجش  - 8

  به صورت كارگاه آموزشي    شيوه تدريس



 

راهنماي ارزيابي و شيوه 
  فراگيران

ارزيابي طرح درسهاي گروهي كه در طول برگزاري كارگاه تدوين شده  - 1
  است

 ارزيابي طرح درس شركت كنندگان به صورت انفرادي - 2
  ركت فعال در كارگروهي و انفرادي مشا - 3

  علمي ارائه شده براي مطالعه در طول روزمطالب  - 1  منابع آموزشي
براي تدريس و يادگيري بهتر، 0خوي نژاد غالمرضا، برنامه ريزي درسي  - 2

  1378، مشهد،  انتشارات آستان قدس رضوي
اعضاي هيات علمي مراكز توسعه و اساتيد با سابقه تدريس در زمينه آموزش   شرايط مدرسين

  پزشكي
پروژه ها و تكاليف 

  فراگيران اجرايي
  هفته پس از پايان كارگاه 2تدوين طرح درس به صورت انفرادي و ارائه حداكثر تا 

 حضور تمام وقت در كارگاه فراگيراننحوه حضور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    2شماره  درس 
              مهارتهاي مقدماتي تدريس: نام درس

  )و عملي نظري (واحد 1: تعداد واحد
 مهارت در بكارگيري روشهاي مختلف تدريسشناخت و كسب  يهدف كل

  :شركت كنندگان در پايان دوره بايد بتوانند اهداف اختصاصي
اهميت و ضرورت روشهاي مختلف تدريس را بر حسب حيطه هاي مختلف  - 1

  .توضيح دهند
  .تعامل بين ياددهنده  و يادگيرنده را توضيح دهند - 2
ريزي شده ، كار در ه سخنراني، سخنراني برنام(شيوه هاي مختلف تدريس  - 3

را براساس اهداف و حيطه ها ) گروه كوچك، آموزش در فيلد، كار عملي ، 
 .تعيين كنند

براساس هر يك از شيوه هاي تدريس از رسانه هاي مناسب آموزشي استفاده  - 4
 .كنند

 .در گروههاي كوچك هر يك از شيوه هاي تدريس را تمرين كنند - 5
 ندارد پيش نياز

  ....)سخنراني، سخنراني برنامه ريزي شده و 0روشهاي مختلف تدريس  معرفي - 1 عناوين مطالب
  ... )تعريف ، هدف ، مدلهاي مختلف،(ارتباطات در آموزش  - 2
 نقش معلم و دانشجو در كالس - 3
 دهنده و فراگيرنده در كار گروهيداينقش  - 4
 كاربرد وسايل كمك آموزشي - 5
 دهنده دايويژگيهاي فردي و حرفه  - 6
 تعداد فراگيران ويژگيهاي مربوط به نوع و - 7

 به صورت كارگاه آموزشي  شيوه تدريس

راهنماي ارزيابي  شيوه و 
 فراگيران

  حضور مستمر و فعال در كارگاه 
 تمرين روشهاي مختلف در كارگاة 

  )جزوه درسي(مطالب ارائه شده در كارگاه  - 1 منابع آموزشي
و علوم وابسته، نيوبل ديويد، كاتن روبرت، روشهاي نوين در آموزش پزشكي  - 2

 1376ن محمودي، دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، سال حسمترجمه سيد 
سابقه تدريس در زمينه  با اعضاي هيات علمي مراكز توسعه و اساتيد مدعو ناشرايط مدرس

 آموزش پزشكي
پروژه ها و تكاليف 

 فراگيران اجرايي
 كار گروهي انجام 

 در كارگاه  حضور تمام وقت نحوه حضور  فراگيران



 

    3شماره  درس 
            1مهارتهاي ارتباطي پايه : ام درسن

  نظري واحد 1: تعداد واحد
  

  و كسب مهارتهاي ارتباطي پايهآشنايي   هدف كلي
  :در پايان اين بلوك آموزشي  فراگير بايد بتواند  اهداف اختصاصي

 .ارتباط را تعريف كنيد - 1
 .انواع ارتباط را شرح دهد - 2
 .كالمي و غير كالمي را توضيح دهدتفاوت ارتباط  - 3
 .عناصر ارتباطي را شرح دهد - 4
 .الگوي ارتباطي را بر شمارد - 5
 .ارتباط جمعي  و ويژگيهاي آن را تعريف كند - 6
 .انواع رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي را نام ببرد - 7
 .ويژگيهاي وسايل ارتباط جمعي را شرح دهد - 8
 .ا مقايسه نمايدرسانه هاي گروهي و روشهاي ارتباطي بين فردي ر - 9

 .اصول و روشهاي ارتباط بين فردي را شرح دهد -10
 .گامهاي اساسي را در ارتباط بين فردي طي كند -11
  .و برقراري ارتباط فردي و گروهي را به درستي اداره كند هيك جلسه مشاور -12

  ندارد  پيش نياز

  تعاريف ارتباط - 1  عناوين مطالب
انواع ,پيشنهادي براي ارتباطتعريفهاي مختلف در مورد ارتباط و تعريف جامع 

ارتباط ,)ارتباط جمعي –گروهي  –بين فردي  –ارتباط درون فردي (ارتباط
  كالمي و غير كالمي

  عناصر ارتباطي و الگوهاي ارتباطي - 2
مكانيزمهاي دفاعي ، پارازيت (فرستنده ، گيرنده، كانال ارتباطي، موانع ارتباطي 

  ,درمز گذاري و رمز خواني، بازخور...) ها و 
  انواع رايج و معروف مدلهاي ارتباطي

  تعريف ارتباط جمعي و ويژگيهاي آن - 3
  تعاريف مختلف ارتباطات جمعي و مشخصه هاي آن

  )وسايل ارتباط جمعي(رسانه ها  -4
تعاريف ، سير تحول انواع وسايل ارتباطي، رسانه هاي چاپي ، رسانه هاي 

سرعت عملي، (ط جمعي ويژگيهاي وسايل ارتبا,الكترونيك ، نظام چند رسانه اي
گستردگي، تاثيرگذاري ،وسعت ، مداومت، تنوع مطالب، جهت دهي افكار ، انتقال 



 

چهر ه به (مقايسه رسانه هاي گروهي و روشهاي ارتباطي بين فردي ,)فرهنگ
  )چهره

اصول و روشهاي ارتباط بين فردي با تاكيد بر جنبه هاي عملي  - 5
  مشاوره و راهنمايي 

ارتباط جمعي و گروهي با تاكيد بر جنبه هاي عملي كار با اصول و روشهاي 
  جوامع

  كار كارگاهيصورت سخنراني و ه ب        شيوه تدريس
 و راهنماي شيوه

  انيابي فراگيرشارز
  نتايج كار گروهي ارزيابي كتبي ، آزمون

منابع مطالعاتي 
  پيشنهادي

  

1. Communication skills for Doctors   Peter Magninre. 
2. Practical consulting and helping Philip Burnard. 
3. Teaching and learning communication skills in 
medicine.Suzanne Kurtz, Jonathan Silverman , Juliet 
Draper. 
4. Communication skills in medicine  Charles Rhuind. 

مترجم مصطفي ذوالفقاري مطلق، فاطمه قديري بيمار  –ارتباط پزشك  - 5
  لشكاجاني

  فنون و روشهاي مشاوره دكتر عبداله شفيع آبادي - 6
فنون ارتباطات و مدرك كارشناسي ارشد به باال و سابقه تدريس مباحث مرتبط با   شرايط مدرسين

 EDCسابقه تدريس در مراكز  –مشاوره
تكاليف اجرايي 

 فراگيران
 عملي دورهتمرينهاي  انجام 

 كالسحضور تمام وقت  در  نحوه حضور  فراگيران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

                      4درس شماره 
  )مقدماتي(روشهاي ارزشيابي برنامه : نام درس

  )و عملي نظري ( واحد 1: واحد تعداد
 آشنائي با اصول و روشهاي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و كسب مهارت در ارزشيابي هدف كلي

 )course(از يك درس 
  :در پايان دوره ياد گيرنده بايد بتواند اهداف اختصاصي

  اندازه گيري را تعريف كند - 1
  رابطه آنرا با اندازه گيري شرح  دهد آزمون را تعريف كتد و - 2
  و رابطه آنرا با اندازه گيري و آزمون شرح  دهد كند ارزشيابي را تعريف - 3
  را در قالب الگوهاي مختلف شرح  دهد دسته بندي انواع ارزشيابي هاي آموزشي - 4
  ارزشيابي تكويني و تراكمي را توضيح دهد و اين روشها را مقايسه كند - 5
  ارزشيابي دروني و بيروني را توضيح دهد و آنها را مقايسه كند - 6
 را تمرين كند) course(در گروههاي كوچك ارزشيابي يك درس  - 7

  يمقدمات برنامه ريزي درسي - پيش نياز
 بي دانشجوارزيا - 

  مفاهيم  ارزشيابي برنامه درسي و اهميت آن  - 1 عناوين مطالب
  تعاريف اندازه گيري، آزمون و ارزشيابي در آموزش - 2
  انواع الگوها و روشهاي ارزشيابي - 3
 ارزشيابي با الگوي مبتني بر هدف   - 4

 شيوه كارگاهي و تدريس در كالس شيوه تدريس

شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

  حضور مستمر در  كارگاه  - 1
  تدوين ارزشيابي يك برنامه آموزشي پس از پايان كار گروهي - 1
 ليف انفرادي در طول كارگاهاارزيابي از تك - 2

  مطالب علمي ارائه شده در طول دوره- 1 منابع آموزشي
فصول  1375سيف علي اكبر،روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي ،نشر دوران، - 2

  اول،چهارم و پنجم
، انتشارات خوئي نژاد،غالمرضا، برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر- 3

 1378آستان قدس رضوي، مشهد، 
علمي مراكز توسعه و اساتيد مدعو  با سابقه تدريس و تخصص در زمينه  هياتاعضاء  ناشرايط مدرس

 هاي مرتبط
پروژه ها و تكاليف 

 فراگيران اجرايي
   كار گروهي انجام 

 طراحي ارزشيابي يك درس



 

 حضور تمام وقت  در كارگاه نحوه حضور  فراگيران

                                         5شماره  درس
  ارزيابي دانشجو: درس نام

  )نظري و عملي(واحد  1: تعداد واحد 
  

 شيوه ارزيابي دانشجو شناخت و كسب مهارت در  هدف كلي

  :در پايان دوره بايد بتوانند شركت كنندگان اهداف اختصاصي
مفاهيم و اصطالحات مهم حوزه اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي را توضيح  - 1

  .دهند
معايب و  نام ببرند و  در سه حيطه دانشي، نگرشي و مهارتي را انواع آزمون ها - 2

  .محاسن آنها را توضيح دهند
 .مراحل مختلف طرح ريزي آزمون را توضيح  دهند - 3
 .مطلوب را توضيح دهند ويژگيهاي آزمون - 4
 .قواعد تهيه سؤال در آزمونهاي مختلف را توضيح دهند - 5
 .ويژگيهاي كمي سؤال را محاسبه، تفسير و تحليل نمايند - 6
 .واحدي جدول مشخصات كامل تهيه كنند 1حداقل براي يك درس  - 7
 .واحدي سؤال چهار گزينه اي طراحي نمايند 1حداقل براي يك درس  - 8
 .ال را تفسير و تحليل نمايندپارامترهاي آزمون و سؤ - 9

 .نكات مهم در نمره گذاري  آزمون را ذكر نمايند -10
 .نمايند ركذبراي سنجش  مهارتهاي عملي يك فهرست ابزار مناسب را  -11

  يمقدمات برنامه ريزي درسي  - 1  پيش نياز
   مهارتهاي مقدماتي تدريس - 2
  )مقدماتي(روشهاي ارزشيابي برنامه  - 3

اندازه (و اصطالحات مهم حوزه اندازه گيري  و ارزشيابي آموزشي  مفاهيم - 1 عناوين مطالب
  ....)گيري و 

  )تعريف، انواع، طرح ريزي(آزمون  - 2
 آزمون، نمره گذاري ،  هايويژگي - 3
 قواعد تهيه سؤال - 4
 تجزيه و تحليل كمي سؤال - 5
 آزمونهاي عملي - 6
 كار عملي - 7

 ارايه كار گروهيمطالعه فردي ، سخنراني، پرسش و پاسخ ، كارگروهي ،  شيوه تدريس



 

شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

  سنجش آغازين  - 1
  )ضروري(كار عملي و انجام تكاليف  - 2
 مشاركت در بحث هاي كالس - 3
 آزمون پايان دوره - 4

  ارائه جزوات مربوط به مباحث ارائه شده در كارگاه - 1 آموزشيمنابع 
, علوم پزشكيي در ي پيشرفت تحصيلآزمونها,بهزاد و همكاران ,ذوالفقاري  - 2

  1379انتشارات مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي اصفهان 
بر اساس انتخاب مدرس و رشته تخصصي  ساير منابع جهت مطالعه بيشتر-  3

 .دانشجويان انتخاب مي شود
داشتن مدرك تحصيلي مرتبط، داشتن تجربه و سابقه برگزاري كارگاه ارزيابي دانشجو  ناشرايط مدرس

 تدريسو روشهاي 
پروژه ها و تكاليف 

 فراگيران اجرايي
   كار گروهي انجام 

 )تكليف انفرادي(واحدي 1تهيه طرح آزمون براي يك درس 

 حضور تمام وقت  در كارگاه نحوه حضور  فراگيران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

                                         6شماره  درس
  )1(آموزش كاربرد رايانه در : درس نام

  )كارگاهي(واحد عملي  2: تعداد واحد 
در محيط  Word, Excel ,PowerPointكسب مهارت در استفاده از نرم افزارهاي  هدف كلي

 سيستم عامل ويندوز
  :در پايان دوره ياد گيرنده بايد بتواند اهداف اختصاصي

  .كندوظيفه ويندوز به خوبي استفاده  ،منو ها ، و نوار از پنجره ها  -
  .از راهنماي ويندوز استفاده كند -
  .امكانات مختلف سيستم عامل ويندوز را به كار ببرد -
،واژه پردازي نمايد ، و  متن الكترونيك تهيه كندword  با استفاده از نرم افزار  -

  . رفرانسهاي مربوطه را مرتب نمايد
يك بانك اطالعاتي تهيه كند ،محاسبات آماري و   Excelبا استفاده از نرم افزار  -

  .پردازشهاي مختلف را انجام دهد و نمودارهاي مناسب را آماده نمايد
 .از محتواي  آموزشي يك درس تهيه نمايدينمايش  PowerPointبا استفاده از نرم افزار  -

 ندارد پيش نياز

  دوز وظيفه وين ،منو ها ، و نوار پنجره ها -  عناوين مطالب
  راهنماي ويندوز و جستجو در آن   -
  امكانات مختلف سيستم عامل ويندوز  -
مرتب سازي  رفرانسهاي مربوطه با استفاده از نرم  تهيه متن الكترونيك ، واژه پردازي ، و-

  Wordافزار 
براي تهيه يك بانك اطالعاتي ، انجام محاسبات آماري و    Excelكاربرد نرم افزار  -

  پردازشهاي مختلف و آماده سازي  نمودارهاي مناسب  
براي تهيه نمايش الكترونيك از محتواي  آموزشي   PowerPointكاربرد نرم افزار  -

 يك درس
انجام عملي  آموزشي، ارائه توضيح شفاهي توسط استاد و يا با استفاده از نرم افزارهاي شيوه تدريس

 )آموزش كارگاهي(توسط استاد و دانشجويان
اهنماي رشيوه و 

 ارزيابي فراگيران
 آزمون عملي و انجام يك پروژه براي هر نرم افزار

 كتب و نرم افزارهاي آموزشي مورد تاييد ميكروسافت  منابع آموزشي

 علمي با مهارت و سابقه تدريس در زمينه هاي مرتبط هياتاعضاء  انشرايط مدرس

 يك پروژه براي هر نرم افزار انجام پروژه ها و تكاليف 



 

 فراگيران اجرايي
  يا استفاده از كتابها و نرم افزارهاي خودآموز  حضور تمام وقت  در كارگاه نحوه حضور  فراگيران

                                        7شماره درس
                                                            ) 1( انگليسيزبان : درس نام

  )نظري(واحد 2 :تعداد واحد
  

در پايان اين درس از دانشجويان انتظار مي رود كه با ساختار نگارش متون علمي  هدف كلي
رد استفاده در اين گونه نوشته جات آشنا شوند و ضمن و اصول و قواعد مو) كتب(

دستيابي به تسلط و ديدگاهي نسبتا وسيع در اين زمينه قادر باشند كه معني متون را 
 .به نحو صحيحي درك نمايند

 ندارد پيش نياز

خصوصيات ويژه متون مربوط به علوم تجربي در مقايسه با ساير متون در  - 1 عناوين مطالب
  علوم انساني

  زبان انگليسي هآگاهي از مفهوم و ساخت پاراگراف در نگارش پيشرفت - 2
 جايگاه پاراگراف در متون انگليسي - 3
 (Topic Sentence)مفهوم جمله اصلي  - 4
 آگاهي از مفهوم و ساخت جمله در نگارش زبان انگليسي - 5
  (Subjects Predicate)عناصر اصلي جمله در زبان انگليسي  - 6
 )ساده(معرفي جمالت هسته اي  - 7
 ( Compound)معرفي جمالت مركب  - 8
  Complex)(  معرفي جمالت پيچيده  - 9
 (  Morphology)علم واژه شناسي   -10
شامل مهارت شنيدن و (واژه ها و عبارات متداول در متون روزمره و اخبار  -11

 )تكلم
 فراگيرانتوسط  تمرينارائه توضيح شفاهي توسط استاد و انجام  شيوه تدريس

اهنماي رشيوه و 
 ارزيابي فراگيران

 شفاهيو  كتبيآزمون 

  معتبر در زبان آموزيكتب و نرم افزارهاي آموزشي   منابع آموزشي
 

 علمي با مهارت و سابقه تدريس در زمينه هاي مرتبط هياتاعضاء  انشرايط مدرس

تكاليف اجرايي 
 فراگيران

 تمرين هاي عملي  انجام 



 

  الس و استفاده از كتابها و رسانه هاي ديداري شنيداري مرتبطكحضور تمام وقت  در  نحوه حضور  فراگيران
  
  

                                        8شماره درس
                   برنامه ريزي درسي پيشرفته: درس نام

  )و عملي نظري (واحد 2 :تعداد واحد
 شناخت و كسب مهارت در طراحي و برنامه ريزي درسي هدف كلي

اهداف 
 اختصاصي

  .مفاهيم و تعاريف برنامه ريزي درسي را فهرست كنند - 1
  .مراحل مختلف برنامه ريزي درسي را از ديدگاههاي مختلف نام ببرند - 2
 .را بيان كنند وضعيتچگونگي نيازسنجي و تحليل  - 3
 .فلسفه، ماموريت و چشم انداز در برنامه درسي، را فهرست كنند - 4
 .برنامه درسي را مشخص كنندنقش و وظايف حرفه اي فارغ التحصيالن  - 4
 .نقش منابع مختلف در تدوين برنامه درسي را تعيين كنند - 5
 .چگونگي تدوين اهداف را فهرست كنند - 5
با توجه به فلسفه، ديدگاه و ماموريت اهداف كلي و اختصاصي بينابيني برنامه ريزي  - 6

 .درسي را تعيين كنيد
 .را توضيح دهند (Trend)انواع جهت گيري هاي مختلف برنامه ريزي درسي  - 7
 .براساس اهداف، محتواي و سازماندهي محتواي برنامه درسي را تعيين كنند - 8
 .چگونگي تهيه چهارچوب مناسب براي برنامه درسي را تعيين كنند - 9

 .چگونگي سازماندهي يك برنامه درسي را توضيح دهند -10
 .ارزشيابي و انواع ارزشيابي در برنامه درسي را توضيح دهند -11
 .ه درسي براي يك رشته را طراحي و پيشنهاد كننديك برنام -12
 .براي برنامه درسي طراحي شده يك روش ارزشيابي برنامه طراحي كنند -13
 .چهارچوب بازنگري براي برنامه درسي طراحي شده را مشخص نمايند -14

  )1(برنامه ريزي درسي مقدماتي  پيش نياز
 

  ريزي درسيمروري بر مفاهيم و تاريخچه برنامه  - 1 عناوين مطالب
  انواع الگوهاي برنامه ريزي درسي - 2
 شاخص برنامه ريزي مطلوب - 3
 زمينه هاي برنامه ريزي - 4
 نقش گروههاي مختلف در برنامه ريزي - 5
 چگونگي تعيين نياز - 6
 آينده نگري در تدوين برنامه درسي - 7
 تعاريف و چگونگي تدوين فلسفه، ماموريت و چشم انداز در برنامه درسي - 8



 

 تدوين برنامه درسينقش و وظايف حرفه اي در  - 9
 اهداف كلي و اختصاصي در برنامه درسي -10
آقاي از جمله پيوستار پيشنهادي (پيوستار گرايشهاي مختلف در برنامه درسي  -11

 ) Hardenهاردن 
 چگونگي انتخاب محتوا و مالكهاي آن -12
 تهيه چهارچوب براي ساختار برنامه درسي  -13
 انواع ارزشيابي برنامه درسي -14

 همراه با كار گروهيكالس  شيوه تدريس

اهنماي رشيوه و 
ارزيابي فراگيران

  ارزشيابي مشاهده اي با استفاده از چك ليست
  بررسي نتايج تكاليف انجام شده

 بررسي چگونگي انجام تكاليف انفرادي و گروهي
  ).براي تدريس و يادگيري بهتر(خوي نژاد غالمرضا، برنامه ريزي درسي  - 1 *منابع آموزشي

 1377تهران،  –راهنماي عملي برنامه ريزي درسي، چاپ شفق  دهقان داريوش، - 2
، انتشارات فكر نو، تهران، )راهبردهاي نوين(ابراهيمي علمي، برنامه ريزي درسي  - 3

1377 
سلمانزاده حسين و همكاران، آموزش پزشكي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي ايران،  - 4

 1377تهران، 
 سهعادل يغما، طراحي آموزشي، انتشارات مدر - 5

6- Gagne, Principles of Instructional design. 
Harcourt Brace, Javanovich college publication, Fort worth TX: 
1992. 

اصول طراحي آموزشي، ترجمه خديجه علي آبادي، چاپ نيل، تهران، : يا ترجمه آن
1374  

 
 كارگاهسال تجربه تدريس در  5عضويت در مراكز توسعه با  انشرايط مدرس

پروژه ها و 
 تكاليف اجرايي

 فراگيران

  مطالعه منابع درسي و حضور فعال در كارگاه - 1
   نقد يك برنامه درسي و تهيه پروپوزال براي اصالح آن - 2

نحوه حضور  
 فراگيران

 حضور تمام وقت در كارگاه
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      9  شماره درس
  شيوه هاي تحقيق در آموزش: درس نام

  )و عملي نظري (واحد 4تعداد واحد 
   

آشنايي با مفاهيم و  روشهاي پژوهش در علوم رفتاري و شناخت قلمرو پژوهشهاي  هدف كلي
 آموزشي

  :در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود اهداف اختصاصي
  .مفهوم و مراحل روش علمي را تشريح كند - 1
توضيح تئوري ، فرضيه ، ويژگيهاي آنها و نقش  آنها در پژوهش علمي را  - 2

  .دهد
مفهوم تحقيق و وجود تفاوت و تشابه تحقيق در علوم انساني و علوم تجربي را  - 3

 .بيان كند
 .قلمروهاي پژوهش در آموزش را ذكر كند - 4
 .اجزا ي آن و نقش آن در پژوهش را تشريح كند– Proposalمفهوم  - 5
و نقش آن در موضوع يابي و  (Literature Review) مرور منابع علمي  - 6

 .يند تحقيق را تشريح كندهدايت فرا
 .انواع متغيرها در تحقيقات را با ذكر مثال بيان كند - 7
 .مفهوم پژوهش تجربي و انواع طرحهاي تجربي را با ذكر مثال ذكر كند - 8
 .مفهوم پژوهشهاي توصيفي و انواع آن را با ذكر مثال بيان كند - 9
 .روشهاي پژوهش كيفي را تشريح كند  -10
 .را بيان كند  (Action Research)مفهوم و كاربردهاي اقدام پژوهي  -11
 .روشهاي نمونه گيري و  اصول انتخاب حجم نمونه را بيان كند -12
ي در پژوهشهاي كمي و كيفي و نحوه نگارش مقاله يم گزارش نهاينحوه تنظ  -13

 .علمي را توضيح دهد
 .نحوه تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق  را بيان كند -14
 .ب و محاسن روشهاي گوناگون تجزيه و تحليل اطالعات را بيان كندمعاي -15
 .يك پروپوزال تحقيق در مسائل آموزشي تهيه و ارائه نمايد -16
 .با استفاده از منابع موجود يك مقاله علمي تهيه كند -17
را در عمل در تجزيه و تحليل داده ها  SPSSنحوه به كارگيري نرم افزار  -18

 .نشان دهد
 .ا تحليل كندر SPSSيافته هاي  -19



 

   .اصول طراحي پرسشنامه را در طراحي يك پرسشنامه به كار گيرد -20
 روشهاي ارزيابي دانشجو  زپيش نيا

  مراحل روش علمي -هدف علم –مفهوم علم  - 1 عناوين مطالب
ويژگيهاي تئوري و فرضيه يا نقش فرضيه در  –تعريف تئوري و فرضيه  - 2

  پژوهش علمي
 تجربي اختالف تحقيق در علوم انساني و مفهوم تحقيق و تشابهات و موارد - 3
 تحقيقات آموزشي) حيطه هاي (قلمرو  - 4
 و اجزا آن و ارتباط آن با پژوهش (Proposal)طرح پيشنهادي تحقيق  - 5
و نقش آن در موضوع يابي و  (Literature Review)مرور منابع علمي  - 6

 هدايت پژوهش 
 انواع متغيرها در پژوهش - 7
 جربيپژوهش تجربي و انواع طرحهاي ت - 8
 مفهوم پژوهش توصيفي  و انواع آن - 9

شيوه هاي جمع آوري اطالعات و تفسير آن در پژوهشهاي –پژوهش كيفي  -10
 كيفي

 (Action  Research)اقدام  پژوهي   -11
 روشهاي نمونه گيري و اصول انتخاب حجم نمونه -12
 روشهاي جمع آوري اطالعات -13
شيوه ي تحقيق در پژوهشهاي كمي و كيفي و ينحوه تنظيم گزارش نها -14

 نگارش مقاالت علمي
   SPSS شيوه تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار -15
 تفسير يافته هاي پژوهشي -16
 اصول طراحي پرسشنامه -17

 كارگاه آموزشي شيوه تدريس

شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

  (Proposal)تهيه طرح پيشنهادي تحقيق  - 1
  يك پايان نامه و يك مقاله علمي ارزشيابي حداقل  - 2
  SPSSتجزيه و تحليل اطالعات از طريق  ورود اطالعات و - 3
 شركت فعال در كالس  - 4
 ي يآزمون نها - 5

  - Methodology of Educational Research – Lokbsk Koul -Third ed -1 آموزشي منابع
1997 

 شرِيفي - زندترجمه نجفي  –كرلينگر –بنيادهاي پژوهش در   علوم رفتاري  - 2
جزوه يا كتاب تهيه شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  - 3

  اصفهان
 



 

  شرايط مدرسان
 

 سنجش و اندازه گيري, آمار مقدماتي 

تكاليف پروژه ها و 
 فراگيراناجرايي 

تهيه يك پروپوزال پژوهشي كه مي تواند در مراحل بعدي به عنوان پايان نامه  - 1
  .شود بررسي

  نقد و ارزشيابي حد اقل يك پايان نامه - 2
   (Journal Article)تهيه حداقل يك مقاله علمي - 3
و تفسير نتايج  SPSSانتخاب آزمون آماري مناسب از نرم افزار , ورود اطالعات  - 4

  براي حد اقل سه نمونه پژوهشي
  تهيه يك پرسشنامه - 5

  تمرين هاي عملي س و انجام الحضور تمام وقت  در ك نحوه حضور  فراگيران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

                                        10 شماره درس
  )پيشرفته(روشهاي ارزشيابي برنامه : درس نام

  )و عملي نظري ( واحد 2:تعداد واحد
  

 شناخت، كسب مهارت و طراحي ارزشيابي از يك برنامه آموزشي هدف كلي

  :در پايان دوره ياد گيرنده بايد بتواند اختصاصياهداف 
مفاهيم اندازه گيري ،آزمون و ارزشيابي را تعريف كرده و رابطه آنها را با يكديگر - 1

  .شرح دهد
  .برنامه را توضيح دهد مفهوم ارزشيابي - 2
  اهداف ارزشيابي برنامه را ليست كند- 3
  .وضيح دهدمراحل و گامهاي اساسي ارزشيابي يك برنامه  را ت- 4
و   (countenance) سيمائي مبتني بر هدف، هدف آزاد،(انواع الگوهاي ارزشيابي- 5

CIPP را توضيح دهد.  
  ارزشيابي از يك برنامه را به روش ارزشيابي تكويني وتراكمي طراحي نمايد- 7
  .طراحي نمايد CIPPارزشيابي از يك برنامه را با الگوي - 8
 . اس استانداردها و با چك ليست توضيح دهدفرا ارزشيابي برنامه را بر اس- 9

 )مقدماتي(روشهاي ارزشيابي برنامه  پيش نياز

  مفاهيم  ارزشيابي برنامه درسي و اهميت آن - 1 عناوين مطالب
  تعاريف اندازه گيري، آزمون و ارزشيابي در آموزش- 2
و  (countenance)يسيمائ ، مبتني بر هدف، هدف آزاد: انواع الگوهاي ارزشيابي- 3

CIPP   
  ارزشيابي تكويني و تراكمي- 4
 فرا ارزشيابي برنامه - 5

 كالس درس همراه با شيوه كارگاهي شيوه تدريس

شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

  حضور مستمر در  كارگاه  - 1
  تدوين ارزشيابي دو برنامه آموزشي پس از پايان كار گروهي- 2
 ارزيابي از تكاليف انفرادي - 3

فصول  1375سيف علي اكبر،روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي ،نشر دوران، - 1 �منابع آموزشي
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  اول،چهارم و پنجم
خوئي نژاد،غالمرضا، برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر، انتشارات - 2

  1378آستان قدس رضوي، مشهد 
    كيا منش، عليرضاترجمه ,ارزشيابي آموزشي ,  ريچارد, ولف- 3

4-Stuffelbeam, D.L.(1983).The CIPP model for program 
evaluation. In G.F.Madaus 
5-Scriven,M.E.(1967).The methodology of evaluation. 
Chicago:  Rand McNally. 
6-Stake,R.E. (1967). The countenance of education evaluation. 
Teacher college Record, 68,523-540. 
7- Stuffelbeam, D.L (1994).Program evaluations meta 
evaluation checklist   

علمي مراكز توسعه و اساتيد مدعو  با سابقه تدريس و تخصص در زمينه  هياتاعضاء  شرايط مدرسين
 هاي مرتبط

 تكاليفپروژه ها و 
 فراگيراناجرايي 

 دو برنامه آموزشي  براي  ارزشيابيتهيه پروپوزال 

  تمرين هاي عملي الس و انجام حضور تمام وقت  در ك نحوه حضور  فراگيران



 

  11درس شماره 
  )آزمونهاي عملي و باليني(ارزيابي دانشجو پيشرفته : عنوان درس
  )و عملي نظري (واحد  3: تعداد واحد 

  
 عملي و باليني يطراحي آزمونها دركسب مهارت وشناخت  هدف كلي

  :شركت كنندگان در پايان دوره بايد بتوانند  اهداف اختصاصي
  .تاريخچه علم سنجش و اندازه گيري را توضيح دهد - 1
اصول و روشهاي آماري مورد استفاده در تحليل و تفسير نتايج آزمونها را  - 2

  .توضيح دهد
، نظريه :كالسينظريه تستي (نظريه هاي مختلف سنجش و اندازه گيري  - 3

 .را به اختصار توضيح دهد) سؤال و پاسخ 
هنجارها ، نيمرخ ها و طرز استفاده از آنها را در تفسير و گردش نتايج  - 4

 .آزمونها توضيح دهد
 .آموزشي را توضيح دهد يانواع ارزشيابي ها - 5
 .ويژگيهاي مطلوب آزمونها را توضيح دهد - 6
 نمايدويژگيهاي كمي سؤال را محاسبه تفسير و تحليل  - 7
 .روشهاي مختلف تجزيه و تحليل سؤال را توضيح دهد - 8
 –مشاهده  –مصاحبه (روشهاي مختلف جمع آوري اطالعات در آزمونها  - 9

 .را توضيح دهد...) پرسشنامه و 
 .را شرح دهد در ارزيابي واژه هاي رايج -10
 .ضرورت برگزاري آزمونهاي پيشرفت تحصيلي را در بالين توضيح دهد -11
ون در يادگيريهاي باليني را توضيح داده سطوح و حيطه هاي مورد آزم -12

 .چگونگي شكل گيري يك مهارت  را شرح دهد
 .چند سؤال مرتبط با هر حيطه را طراحي نمايد -13
انواع آزمونهاي رايج در آموزش باليني و نقاط قوت و ضعف هر كدام را  -14

 .شرح دهد
 .چگونگي كنترل روايي و پايايي سؤاالت هر حيطه را شرح دهد -15
نقد يك آزمون باليني برگزار شده براي بهبود روايي و پايايي آن راه  ضمن -16

 .حل ارائه دهد
با توجه  (Feasibility)يك آزمون باليني اجرا شده را از نظر قابليت اجرا  -17

 .به شرايط و امكانات موجود نقد نموده و راههاي بهبود پيشنهاد كند
 .شرح دهدتاثير آزمونهاي باليني برگزار شده را بر آموزش  -18
انواع آزمونهاي باليني برگزار شده فعلي را با استانداردهاي مربوطه تطبيق  -19

  .بهبود پيشنهاد كند) هاي(داده راه حل 



 

 )مقدماتي(ارزيابي دانشجو   زپيش نيا

  تاريخچه سنجش و اندازه گيري - 1 عناوين مطالب
  ...)ميانگين، ضريب همبستگي و (اصول و روشهاي آماري  - 2
 )تعريف، انواع، نحوه محاسبه تفسير و تحليل(هنجارها، نيمرخ ها  - 3
ارزشيابي وابسته به هنجار، وابسته به مالك و (انواع ارزشيابي هاي آموزشي  - 4

(...  
 ...)روايي، اعتبار و (ويژگيهاي مطلوب آزمونها   - 5
 )تعريف، نحوه محاسبه، تفسير و تحليل(ويژگيهاي كمي سوال  - 6
 سونومي سوالنمره گذاري آزمون، تاك - 7
نظريه تستي كالسيك، نظريه (نظريه هاي مختلف سنجش و اندازه گيري   - 8

 )سوال، پاسخ
مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و (ر آزمونها دروشهاي جمع آوري اطالعات   - 9

(... 
   انواع آزمونهاي باليني از جمله  درواژه ها، ضرورت، حيطه ها  -10

computerized PMP, OSCE  ,key feature  problems, 
logbook ,chart audit  ,شفاهي با ساختار  ,هبيمار استاندارد شد

  .تشريحي,
 

 سخنراني، پرسش و پاسخ، روش حل مساله شيوه تدريس

شيوه و راهنماي ارزيابي 
 فراگيران

  تكميل فرم هاي ارزيابي طول دوره - 1
 آزمون ميان ترم دوره - 2
 آزمون پايان دوره، شفاهي، كتبي - 3
 تكاليفكار عملي و انجام  - 4
 آن نقد يك آزمون باليني و ياز اجرا...) فيلم و (ارائه گزارش  - 5
 ارزيابي توسط هم دوره اي   - 6

  انتشارات رشد.حسن ؛ اصول روان سنجي و روان آزمائي,پاشاشريفي - 1 �آموزشي منابع
انتشارات .ترجمه نبي براهني, داويد مگونسون ؛ مباني نظري آزمونهاي رواني - 2

  دانشگاه تهران
 
3-Murphy, K.R, & David shofer, ch.o. (2001) 
Psychological testing (4th ed)., … 
4-Walsh, W.B., & Betz, N.E. (2001) Tests and 
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Assessment (4th ed), … 
5-Lord, F.M. (1980) Application of Item Response theory 
to practical testng problems. 
6-Rust, J, & Golomboke, S. (1999). Modern 
psychometrics. 
7-John A,. Dent, M. Harden, a practical guide for medical 
teachers 293-376 (2002) Churchill Livingstone. 

تحصيلي مرتبط ، داشتن تجربه و سابقه برگزاري كارگاه  يا گواهي  داشتن مدرك شرايط مدرسان
 ارزيابي دانشجو و روش تدريس

تكاليف پروژه ها و 
 فراگيراناجرايي 

 ار عملي و انجام تكاليفك   
 آن نقد يك آزمون باليني و ياز اجرا...) فيلم و (ارائه گزارش    

 تمرين هاي عملي الس و انجام حضور تمام وقت  در ك نحوه حضور  فراگيران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 12درس شماره
  يادگيريالگوهاي ياد دهي و : عنوان درس
  )و عملي نظري (دواح2: تعداد واحد

  
 يادگيري –كسب آگاهي و مهارت  در زمينه طراحي و اجراي فرايند ياددهي  هدف كلي

  .يادگيري را شرح دهد –فرايند ياددهي  - 1 اهداف اختصاصي
 .شرايط دروني و بيروني يادگيري را ذكر كند - 2
راهبردها ، الگوها ، روشها و فنون و مهارتها در آموزش  و ارتباط آنها با   - 3

 .يكديگر را بيان كند
پردازش  –رفتار  –اجتماعي : مراحل الگوهاي خانواده هاي اجتماعي   - 4

 .اطالعات و انفرادي را ذكر كند
 .حداقل از هر خانواده فوق دو الگو را با همكاري اعضاي گروه اجرا نمايد  - 5
 .مل مؤثر در انتخاب الگوها و روشها را تشريح كندعوا  - 6
 .شيوه هاي مديريت كالس و سازماندهي فعاليتهاي يادگيري را تشريح كند  - 7

 مهارتهاي مقدماتي تدريس  زپيش نيا
 

  يادگيري –فرايند ياد دهي  - 1 عناوين مطالب
يادگيري و دسته بندي فعاليتهاي  –مسايل و مشكالت فرايند ياددهي  - 2

  يادگيري–ياددهي 
 راهبردها ، الگوها ، روش، فنون و مهارتها در آموزش و ارتباط آنها با يكديگر - 3
پردازش اطالعات و  –اجتماعي  –الگوهاي تدريس  در خانواده هاي رفتاري  - 4

 انفرادي
 يادگيري–شرايط استفاده از الگوهاي ياددهي  - 5

تدريس از سوي استاد و توام با اجراي عملي الگوها و روشهاي  -كالس درس شيوه تدريس
  يان دانشجو

 
شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

  الگوي تدريس در كالس  4ارايه عملي حداقل + 
حضور در كالس همراه با نقد و بررسي الگوها و روشهاي ارايه شده از سوي ديگر 

 فراگيران  

 & Joyce ,B., Weil M., Models of Teaching,5th ed. ,.Allyn-1 آموزشي منابع
Bacon 

  در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جزوه آموزشي تهيه شده  - 2
 



 

داشتن مدرك تحصيلي مرتبط ، داشتن تجربه و سابقه برگزاري كارگاه ارزيابي  شرايط مدرسان
  دانشجو و روش تدريس

 
تكاليف اجرايي 

 فراگيران
  يك يا چند الگو در كالس اجراي 

 

 تمرين هاي عملي الس و انجام تمام وقت  در كحضور  نحوه حضور  فراگيران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  13درس شماره 
 (Instructional Design in Medical Education)طراحي آموزشي در علوم پزشكي: درسنام 

  )و عملي نظري (واحد 2: تعداد واحد 
  

 يك درس آشنايي با اجزاء طراحي آموزشي، كسب مهارت در طراحي  هدف كلي

  :فراگير بايد پس از پايان درس  بتواند اهداف اختصاصي
  .استراتژيهاي مهم آموزشي را توضيح دهد -
  .مدلهاي مهم طراحي آموزشي را بيان نمايد -
 .روشهاي نياز سنجي آموزشي را با يكديگر مقايسه نمايد -
را  انواع مواد آموزشي را با يكديگر مقايسه نمايد و روشهاي تهيه مواد آموزشي -

 .توضيح دهد
 .اصول مهم در تدارك موقعيتهاي يادگيري را توضيح دهد -
 .اصول اجراي طرح آموزشي را توضيح دهد -
را براي طراحي )  و برنامه –دانشجو (كار بردي ترين شيوه هاي ارزشيابي  -

 .آموزشي بيان نمايد
نياز سنجي  ، تهيه محتوا، تدارك شرايط  آموزشي  (فرايند طراحي آموزشي  -

را در موقعيتهاي زير توضيح ) اجراي آموزش و ارزشيابي دانشجو  و برنامه ، 
 :دهد
 سخنراني . الف
  گروه كوچك. ب
  مركز يادگيري مهارتهاي باليني. ج
  )طراحي آموزش باليني(بخشهاي بيمارستاني .  د
  آموزش درمانگاهي. ه
  آموزش در مراكز مراقبتهاي اوليه. و
  آموزش از راه دور. ز

  ش مداومآموز. ح 
تهيه و ) از مجموعه فوق(يك نمونه طراحي آموزشي در يكي از شرايط باليني  -

  .اجرا نمايد
 .نمونه طراحي آموزشي دانشجويان هم دوره را نقد نمايد -

 يادگيري –الگوهاي ياد دهي  پيش نياز

  استراتژيهاي آموزشي - 1 عناوين مطالب
  .مدلهاي طراحي آموزشي- 2
 روشهاي نياز سنجي آموزشي - 3



 

 آن انواع مواد آموزشي و روشهاي تهيه - 4
 .اصول اجراي طرح آموزشي - 5
نياز سنجي  ، تهيه محتوا، تدارك شرايط  (فرايند طراحي آموزشي ويژگيهاي - 6

 :در ) آموزشي  ، اجراي آموزش و ارزشيابي دانشجو  و برنامه 
 سخنراني  آموزش به شيوه.الف     

  گروه كوچكرآموزش د. .ب
  مركز يادگيري مهارتهاي باليني. ج
  )طراحي آموزش باليني(بخشهاي بيمارستاني .  د
  آموزش درمانگاهي. ه
  آموزش در مراكز مراقبتهاي اوليه. و
  آموزش از راه دور. ز

 آموزش مداوم. ح 
  طراحي آموزشي توام با اجراي عملي  -كالس درس شيوه تدريس

 
شيوه و راهنماي 

 فراگيرانارزيابي 
  ) واحد نظري 1با حجم حد اقل (انجام طراحي آموزشي براي يكي از كالسهاي درس 

 ارايه شده از سوي ديگر فراگيران  طرحهايحضور در كالس همراه با نقد و بررسي 

 Instructing and evaluating in higher education, Ron(1 �آموزشي منابع
J.McBeath,Educational technology publications(1992) 
2) Online materials & related journal articles 

طراحي داشتن مدرك تحصيلي مرتبط ، داشتن تجربه و سابقه برگزاري كارگاه  شرايط مدرسان
  آموزشي

 
تكاليف پروژه ها و 

 فراگيراناجرايي 
 )نظريواحد  1با حجم حد اقل (انجام طراحي آموزشي براي يكي از كالسهاي درس 

   كالسحضور تمام وقت در   نحوه حضور  فراگيران
  

  
  
  
  
  

                                           
 ,Academic Medicineپيشنهاد می شود مدرسين محترم مقاالت مرتبط با هر مبحث را حد اقل  از مجالت , عالوه بر منابع مذکور §

Medical Teacher , Medical Education   وEducation for Health   در کالس مورد بررسی قرار دهند.  



 

  14درس شماره 
  مديريت در سيستمهاي آموزشي و بهداشتي درماني : درسنام 

  واحد نظري2: تعداد واحد 
  

شناخت تئوريهاي مديريتي و بكارگيري تئوريها در مديريت سيستمهاي آموزشي و  هدف كلي
 بهداشتي درماني

  :در پايان دوره يادگيرنده بايد بتواند اهداف اختصاصي
و كاربردها و نقاط ) مديريت علمي –روكراسي وب(تئوريهاي كالسيك مديريت  - 1

  .قوت و ضعف آن را تشريح كند
  .نظريه روابط انساني و كاربردها و نقاط قوت و ضعف  آن را تشريح كند - 2
مهـاي  در نظا را تاريخچه و مفاهيم اصلي مـديريت كيفيـت و كاربردهـاي آن    - 3

در يـك   را آموزشي و بهداشتي درمـاني تشـريح كنـد و روشـهاي اجـراي آن     
 .فرايند آموزشي تمرين كند

مفاهيم و روشهاي مديريت اسـتراتژيك  را تشـريح كنـد و بـراي يـك واحـد        - 4
 .ن كنديمديريتي آموزشي تهيه برنامه استراتژيك را تمر

را تشريح و مراحل تغيير در يـك برنامـه آموزشـي را طراحـي      تغييرمديريت  - 5
 .كند

 ندارد ش نيازيپِ

  روكراسي، كاربردها و نقاط قوت و ضعف آنومفاهيم اساسي ب - 1 عناوين مطالب
  .مفاهيم اساسي نظريه مديريت علمي و تاثيرات آن بر سيستمهاي آموزشي - 2
اساسي اين نظريه ها و عوامل پيدايي نظريه هاي روابط انساني و مفاهيم   - 3

 كاربردهاي آن
 تاريخچه و مباني مديريت كيفيت - 4
 مدلهاي ارتقاي كيفيت - 5
 مفاهيم اساس مديريت استراتژيك   - 6
 روشهاي اجرايي طراحي استراتژيك - 7
 مديريت تغيير در آموزش - 8

  كار گروهي در كارگاه آموزشي+ كالس درس  شيوه تدريس
 

راهنماي شيوه و 
 ارزيابي فراگيران

 حضور در كالسها و كارگاهها  -
  انجام تكاليف  -
 ارزشيابي فراگيران  -



 

  اصول مديريت ، علي رضاييان - 1 منابع
  س و كنت بالنچارد ، ترجمه عالقبند يا كبيريياول هرپرفتار سازماني،  - 2
 مباني كيفيت ، دكترالمعي - 3
 كيفيت در آموش ، ترجمه دكتر المعي - 4
پارساييان و ترجمه دكتر علي  ,ديويد آر –مديريت استراتژيك دكتر فرد  - 5

 دفتر پژوهشهاي فرهنگي– 1380 –محمد اعرابي  يد دكتر س

  تدرِيس مديريتتحصيلي مرتبط ، داشتن تجربه و سابقه  يا گواهي  داشتن مدرك شرايط مدرسان

تكاليف اجرايي 
 فراگيران

  طراحي تغييرات در يك گروه آموزشي بر اساس مدل استراتژيك - 1
ارائه خدمت و اصالح فرايند هاي آن به منظور ارتقاي تحليل يك واحد  - 2

  كيفيت
 حضور تمام وقت در كالس و كارگاه فراگيراننحوه حضور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  15درس شماره
  اقتصاد آموزش و بهداشت : درسنام 

  واحد نظري2: تعداد واحد 
 آموز ش و بهداشتآشنايي فراگيران با مفاهيم و شاخصهاي اقتصادي در بخش  هدف كلي

  :بايد بتواند دوره فراگير پس از پايان  اختصاصيف اهدا
  .مفاهيم اساسي در اقتصاد را توضيح دهد - 1
  .ارتباط بين شاخصهاي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي را بيان كند - 2
 .را توضيح دهد GDP , GNPشاخصهاي  - 3
 .شاخصهاي اندازه گيري در بخش آموزش را طبقه بندي نمايد - 4
 .را توضيح دهد DALY , QALYشاخصهاي  - 5
 .شاخصهاي مهم ارزش گذاري در بخش آموزش را توضيح دهد - 6
 .اثرات فرايند جهاني شدن را در بخش بهداشت و آموزش توضيح دهد - 7
 .خصوصي سازي و اثرات آن بر شاخصهاي بهداشتي و آموزشي را توضيح دهد - 8
 .آموزش را نام ببردمراحل فرآيند برنامه ريزي اقتصادي در بخش بهداشت و  - 9

چگونگي تجزيه و تحليل شاخصهاي بهره دهي و اثر بخشي هزينه در بخش  -10
 .آموزش را توضيح دهد

 .عوامل مؤثر بر تعادل عرضه و تقاضا را در بخش آموزش توضيح دهد -11
با استفاده از اطالعات موجود يا مفروض چند شاخص مهم اقتصادي را در  -12

 .برنامه هاي آموزشي محاسبه كند
 ندارد ش نيازيپِ

  مفاهيم اساسي اقتصادي .1 عناوين مورد بحث
  اجزاي نظام ارائه خدمات آموزشي .2
 چالشهاي جديد در نظامهاي ارائه خدمات آموزشي در هزاره جديد .3
 اقتصاد آموزش .4
 GDP, GNPشاخصهاي عمده اقتصادي   .5
                               DALY, QALYشاخصهاي عمده بهداشتي  .6

Quality Adjusted Expectancy QALE 
           Quality Adjusted  Life Year QALY          

  شاخصهاي ارزش گذاري در بخش آموزش .7
 همبستگي شاخصهاي اقتصادي و شاخصهاي بهداشتي و آموزشي .8
  طبقه بندي شاخصهاي اندازه گيري هزينه در بخش آموزش .9

 )ساختار، فرآيند ، برون داد(شاخصهاي اقتصادي  .10
                    (Structure, Process, Outcome Indicators.) 

 خصوصي سازي و اثرات آن بر آموزش .11



 

  مراحل فرآيند برنامه ريزي اقتصادي در بخش آموزش .12
 تجزيه و تحليل هزينه ها در بخش آموزش .13
 تجزيه و تحليل بهره دهي و اثربخشي هزينه در بخش آموزش .14
 شاخصهاي اقتصاد خرد در آموزش .15
 ه و تقاضاعرض .16

 كالس درس و ايجاد فرصت مطالعه شخصي  و پرسش و پاسخ شيوه تدريس

شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

براساس نتايج بدست آمده از ارزيابي فعاليتها و تكاليف كالسي و نيز امتياز امتحان 
  .پايان نيمسال تحصيلي صورت مي گيرد

  حضور در جلسات 
  امتحان كتبي 

 انجام تكاليف درسي 
 ,Anderson price, Sylvia; Wade Koch, Marylane ; Basset .1 منابع

Sandra. Health Care Resource Management. USA: Mosby, 
1998. 

2. Nord, Erik. Cost- Value Analysis in Health Care. UK; 
Cambridge University Press, 1999. 

 1371نشر دانش امروز، : تهران ,ف زاده ، سعيد، اقتصاد بهداشتآص - 3
  جهاد دانشگاهي اصفهان.عمادزاده، مصطفي، اقتصاد آموزش و پرورش   - 4

 
اعضاي هيات علمي با مدارك تحصيلي در زمينه مديريت و اقتصاد و سـابقه در بخـش    انشرايط مدرس

 بهداشت و آموزش
تكاليف اجرايي 

 فراگيران
 .دانشجويان تعيين مي شودبر اساس نظر استاد و زمينه فعاليت 

 حضور تمام وقت در كالس  فراگيراننحوه حضور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  16درس شماره
  )2(كاربرد رايانه در آموزش :درسنام 

  )كارگاهي(واحد عملي  1: تعداد واحد 
  

كسب مهارت در جستجو در شبكه جهاني اينترنت ، و استفاده از بانكهاي اطالعاتي  هدف كلي
Medline  وERIC 

  :در پايان دوره ياد گيرنده بايد بتواند اهداف اختصاصي
  .براي جستجو در وب استفاده كند Internet Explorer  از امكانات نرم افزار -
- Internet Explorer را براي ارتباط با اينترنت و ساير كاربردهاي آن تنظيم كند.  
  .از موتورهاي جستجوگر  وب استفاده كند-
از طريق ارتباط با كتابخانه كنگره آمريكا و نيز از طريق نرم (از بانك اطالعاتي مدالين -

  . براي جستجوي منابع استفاده كند)    Spirsافزار 
براي جستجوي ) از طريق ارتباط با سايت اينترنتي آن(  ERICاز بانك اطالعاتي -

  .منابع آموزشي استفاده نمايد
از جمله  ( تفاده از يكي  از  نرم افزارهاي كتابنامه با اس) در صورت امكان (-

Reference Manager, EndNote   ( كتابنامه  الكترونيك جهت يكي از موضوعات
 .آموزش پزشكي تهيه نمايد

 )1(كاربرد كامپيوتر پيش نياز

  )Internet Explorer, Netscape(   مقايسه كلي نرم افزارهاي مرورگر وب- عناوين مطالب
   Internet Explorer  امكانات نرم افزار -
 براي ارتباط با اينترنت و ساير كاربردهاي آن Internet Explorer تنظيم  -
  مقايسه  موتورهاي جستجوگر  وب -
  ساختار  بانك اطالعاتي مدالين و انواع دسترسي به آن-
  اپراتورها،دستورات و گزينه هاي مختلف در جسجوي مدالين-
از طريق ارتباط با كتابخانه كنگره آمريكا و نيز از طريق نرم افـزار  ( دالين جستجو در م-

Spirs    (  
  و انواع دسترسي به آن ERICساختار  بانك اطالعاتي -
بـراي  ) از طريـق ارتبـاط بـا سـايت اينترنتـي آن     (  ERICبانك اطالعاتي  جستجو در-

  دسترسي به  منابع آموزشي 
ــان  (- ــورت امك ــه     ) در ص ــاي كتابنام ــرم افزاره ــي از   ن ــي يك ــه  ( معرف از جمل

Reference Manager, EndNote  (    و چگونگي ايجـاد  كتابنامـه  الكترونيـك
 توسط آن 

انجـام عملـي    ارائه توضيح شفاهي توسط استاد و يا با استفاده از نرم افزارهاي آموزشـي،  شيوه تدريس
 )آموزش كارگاهي(دانشجويانتوسط استاد و 



 

  كتب و نرم افزارهاي آموزشي مورد تاييد ميكروسافت -1 منابع آموزشي
 .جزوات آموزشي كه توسط مدرسين تهيه و ارائه مي شود -2

شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

 آزمون عملي و انجام پروژه 

 علمي با مهارت و سابقه تدريس در زمينه هاي مرتبط هياتاعضاء  ناشرايط مدرس

تكاليف اجرايي 
 فراگيران

 .بر اساس نظر استاد و زمينه فعاليت دانشجويان تعيين مي شود

نحوه حضور  
 فراگيران

  يا استفاده از كتابها و نرم افزارهاي خودآموز  حضور تمام وقت  در كارگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  17درس شماره
   طراحي، اجرا و ارزشيابي كارگاههاي آموزشي: درسنام 

  )كارگاهي(واحد عملي  1: تعداد واحد 
 آشنايي  و كسب مهارت  در طراحي ، اجرا و ارزشيابي كارگاه هاي آموزشي هدف كلي

  :انتظار مي رود  دانشجويان در پايان دوره بتوانند اهداف اختصاصي
  .را ليست كنندمراحل و زمانبندي يك كارگاه آموزشي  - 1
  .يك كارگاه آموزشي را طراحي و تدوين نمايند يروش اجرا  - 2
قبل از برگزاري كارگاه ، طبق برنامه تنظيمي اقدامات الزم را انجام و امكانات  - 3

 .مربوط را فراهم سازند
بودجه بندي ، هزينه هاي كارگاه و چگونگي تامين اعتبار كارگاه را مشخص  - 4

 .نمايد
 .حضور شركت كنندگان برگزار نمايند كارگاه آموزشي را با - 5
 .با استفاده از شيوه هاي ارزشيابي مناسب كارگاه را ارزشيابي نمايند - 6
ل نظرات شركت كنندگان در كارگاه  آموزشي ،  گزارش پاياني كارگاه را يبا تحل - 7

 .تهيه  ارايه دهند
  ندارد پيش نياز

 
  مراحل اجراي يك كارگاه آموزشي .1 عناوين مطالب

 هاي آموزشي مؤثر در كارگاه هاي آموزشيشيوه  .2
 ارزشيابي  در كارگاه هاي آموزشي .3
 (Hand out)ويژگي ارايه مطالب آموزشي در كارگاهها  .4
  كار در گروههاي كوچك .5
 تعداد اعضاي گروهها .6
 در كارگاه) هماهنگ  كنندگان(نقش تسهيل گران  - .7

 به صورت كارگا ه آموزشي و كار گروهي شيوه تدريس

راهنماي شيوه و 
 ارزيابي فراگيران

  حضور فعال در كارگاه
 برگزاري كارگاه  

 Jeff E., Brooks –Harris. Workshops: Designing and Facilitating منابع آموزشي
Experiential Learning. Sage Publications,1999  

 تدريس و تخصص در زمينه هاي مرتبطاعضاء هيات علمي مراكز توسعه و اساتيد مدعو  با سابقه   شرايط مدرسان

تكاليف پروژه ها و 
فراگيران اجرايي  

 طراحي و اجراي يك كارگاه آموزشي 

  تمام وقت در كارگاهحضور نحوه حضور فراگيران
 حضور فعال در طول برگزاري كارگاه مورد نظر
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 )EBM(پزشكي مستند: درسنام 

  )و عملي نظري (واحد 2: تعداد واحد 
  (EBM)آشنايي و كسب مهارت فراگيران با پزشكي متكي بر مستندات  هدف كلي

  :بتوانند بايد درسشركت كنندگان در پايان  اهداف اختصاصي
  .پزشكي متكي بر مستندات را تعريف كنند - 1
  .مراحل رويكرد به پزشكي متكي بر مستندات را شرح دهد - 2
 .اين رويكرد فهرست كنند با  چگونگي استفاده  از بانك هاي اطالعاتي را - 3
در منابع و بانكهاي اطالعاتي   داده هاي ,با استفاده از شرح حال يك بيمار  - 4

 .مرتبط را استخراج كند
 .مقاالت و داده هاي استخراج شده را نقد  و ارزيابي كنند - 5
با توجه به سؤال باليني در تصميم گيري باليني درمانهاي مناسب  براي  - 6

 .انتخاب كنند رابيمار
 .در مورد قابليت تعميم  درمانهاي مناسب تصميم  گيري كنند - 7

 شيوه هاي تحقيق در آموزش پيش نياز

  EBMتاريخچه و  اصول علمي–مفاهيم -1 عناوين مطالب
  .چگونگي طرح سؤال باليني -2
 .استخراج اطالعات و داده هاي باليني -3
 .)مرور نظام مند ,متا آناليز,كار آزماييهاي باليني ,مقاالت مروري(بي انتقادي مقاالت ارزيا -4
 .تصميم گيري باليني  براي بيمار -5

  )توسط استاد  caseهمراه با استفاده از رايانه و معرفي (كارگا ه آموزشي  شيوه تدريس
راهنماي شيوه و 

 ارزيابي فراگيران
كـار عملـي و ارائـه    , ارائه مقاالت و تكاليف در كارگـاه , فعال در كارگاه مستمر وحضور

  نتيجه نهايي مربوط به شرح حال بيمار     
      EBMانجام پژوهش و يا برگزاري يك دوره كارگاه در زمينه , ارائه مقاله 

 EBM : Practical guide , David Sackett-1 منابع آموزشي
2-EBM: Workbook for health care worker 

طاني لسيد كامران س, ) طب مستندات(مراقبتهاي بهداشتي متكي بر مستندات– 3
دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه  .پيمان همتي ,آزيتا عجمي ,عربشاهي

   1380.علوم پزشكي ايران  
هاي مرتبطاعضاء هيات علمي مراكز توسعه و اساتيد مدعو  با سابقه تدريس و تخصص در زمينه   شرايط مدرسان

تكاليف پروژه هاو
فراگيران اجرايي  

 EBMانجام پژوهش و يا برگزاري يك دوره كارگاه در زمينه , ارائه مقاله 

  تمام وقت در كارگاهحضورفعال و  نحوه حضور فراگيران
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  )دور يادگيري الكترونيكي و يادگيري از راه( 3كاربرد رايانه در آموزش : درسنام 

  عملي واحد 2: واحدتعداد 
 از راه دور و يادگيري مبتني بر وب آشنايي فراگيران با كاربرد رايانه در آموزش هدف كلي

  :پس از پايان  درس فراگير بايد بتواند اهداف اختصاصي
  .را بيان كند مفاهيم و تعريف يادگيري الكترونيكي - 1
  .مزاياي يادگيري الكترونيكي را توضيح دهد - 2
 .يادگيري الكترونيكي را توضيح دهداساس استراتژيك  - 3
 .رويكردهاي نوين در يادگيري الكترونيكي را بيان كند - 4
را در امر آموزش نام  (WWW)قابليتهاي مختلف شبكه اطالع رساني جهاني  - 5

 .ببرد
 .قابليتهاي رايانه در امر آموزش را با قابليتهاي رسانه هاي  ديگر مقايسه نمايد - 6
 .آموزشي قابل استفاده در رايانه را طبقه بندي نمايدانواع بسته هاي نرم افزاري  - 7
 .اصول و مراحل طراحي يك دوره آموزش از راه دور را طراحي نمايند - 8
 .را طراحي كند DLCيك دوره آموزش از راه دور  - 9

  )2(كاربرد رايانه در آموزش  پيش نياز
 طراحي آموزشي در علوم پزشكي

  تعريف و مفاهيم , E- Learningيادگيري الكترونيكي  .1 مطالبعناوين 
  مزاياي يادگيري الكترونيكي .2
 اساس استراتژيك يادگيري الكترونيكي .3
 رويكردهاي نوين در يادگيري الكترونيكي .4
 WWWمديريت اطالعات، شبكه اطالع رساني جهاني  .5
 WWWمفاهيم و كاربردهاي مهم شبكه اطالع رساني جهاني  .6

ههاي خبري، فهرست نشاني ها، برقراري بانكهاي اطالعاتي، پست الكترونيكي، گرو   
، پروتكل انتقال (VON)، گفتگوي كالمي در شبكه  (IRC)ارتباط بوسيله شبكه 

  .FTP فايل 
  .قابليتهاي رايانه در آموزش و مقايسه آن با رسانه هاي ديگر .7
 DLCمباني و روشهاي طراحي آموزش از راه دور  .8

االمكان در محل آمـوزش رايانـه و يـا آمـوزش رسـانه      عناوين درسي حتي (كالس عملي  سيدرشيوه ت
برگزار گردد تا امكان نمايش عملي هر آنچه كه در مورد كاربرد رايانـه توضـيح داده مـي    

 ).شود وجود داشته باشد



 

 شيوه و راهنماي 
 ارزيابي فراگيران

تياز ارزيابي فراگيران با جمع امتيازهاي بدست آمده از كيفيت انجام تكاليف كالسي و ام
 :بدست آمده از امتحان پايان نيمسال تحصيلي صورت مي گيرد

 .J. Rosenberg, Marc. E- Learning . USA: Mc Graw Hill, 2001-1 آموزشي منابع
2-Ravet, Serge; Layte, Maureen. Technology- Based Training. 
London: Kogan page, 1997. 

 
واحد كاربرد رايانه در دانشگاه يـا برگـزاري كارگاههـاي آموزشـي در ايـن       تدريسسابقه  ناشرايط مدرس

كز مطالعات و توسعه آموزش پزشـكي در صـورت برخـورداري از ايـن     امري زمينه ، اعضا 
 .ويژگيها در اولويت مي باشند

تكاليف پروژه ها و 
 نفراگيرا اجرايي

 )طراحي يك برنامه آموزشي از راه دور(انجام يك پروژه 

نحوه حضور 
 فراگيران

 بصورت تمام وقت در جلسات آموزشي
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                                                          )2( انگليسيزبان : درس نام
  )نظري(واحد 2 :تعداد واحد

  
در پايان اين درس از دانشجويان انتظار مي رود كه با ساختار نگارش متون علمي  هدف كلي

اين گونه نوشته جات آشنا شوند و ترجمه و اصول و قواعد مورد استفاده در ) كتب(
ضمن دستيابي به تسلط و ديدگاهي نسبتا وسيع در اين زمينه قادر باشند كه 

مشخص و برطرف  اران خود رانوشته شده توسط همك متون اشكاالت موجود در 
 .نمايند

                                                         )1( انگليسيزبان  پيش نياز

 اصول و مباني نظري ترجمه .1 عناوين مطالب
 ماهيت ترجمه  .2
 خصوصيات يك مترجم خوبو مفهوم ترجمه .3
 شرايط موفقيت يك ترجمه .4
 انواع ترجمه .5
 خوب، سليس و قابل چاپويژگيهاي يك ترجمه  .6
 اشاره اي به مراحل تدوين متون مختلف بعد از ترجمه جهت چاپ .7
 مهمترين نكات در ويرايش متون علمي كه به زبان انگليسي نوشته شده اند .8

 فراگيرانتوسط  تمرينارائه توضيح شفاهي توسط استاد و انجام  شيوه تدريس

اهنماي رشيوه و 
 ارزيابي فراگيران

 شفاهيو  كتبيآزمون 

  معتبر در نگارش و ترجمه انگليسيكتب و نرم افزارهاي آموزشي   منابع آموزشي
 

 علمي با مهارت و سابقه تدريس در زمينه هاي مرتبط هياتاعضاء  انشرايط مدرس

تكاليف اجرايي 
 فراگيران

 تمرين هاي عملي  انجام 

  از كتابها و رسانه هاي ديداري شنيداري مرتبطالس و استفاده حضور تمام وقت  در ك نحوه حضور  فراگيران
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  پايان نامه : درسنام 

  نظري واحد 6: تعداد واحد



 

  
  


