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انواع روش ها و الگوهاي آموزشـی را تشـریح و بـا یکـدیگر     : باشدردر پایان این درس دانشجو قاد:هدف کلی درس

.مقایسه کند و علل نیاز انتخاب و کاربرد روش هاي جدید را با توجه به اهداف آموزشی بیان نماید

:اهداف جزئی
:باشددانشجو قادر 
اهمیت  درك مفهوم تدریس را شرح دهد و تدریس را توضیح دهد.
مبانی انتخاب روشهاي تدریس را بیان نموده و ارتباط آن را با اهداف بیان نماید.
الگوي عمومی تدریس  را توضیح دهد.
 یح را نام برده و توض) اصرارورزي، روش مرجع، روش پیشین، روش علمی) ( دانستن ( روشهاي شناخت

.دهد
 مشکل گشایی مراحل، انواع و کاربرد آن را در علوم پزشکی تشریح نمایدالگوي.
گیري و تعمیم کاربردي، نتیجه) تعیین راه حلها ( فرضیه سازي ،طرح مشکل مشل مسئله یا معما
اصطالحات آموزش، تدریس و یادگیري و فرایند آن را شرح دهد .
 شودبا نظریه هاي مختلف یادگیري آشنا.
روش تدریس سخنرانی، اصول، مراحل  و کاربردهاي آن را در آموزش شرح دهد.
روش تدریس پرسش و پاسخ، اصول، مراحل  و کاربردهاي آن را در آموزش شرح دهد.
روش تدریس نمایش و مراحل و کاربردهاي آن را در آموزش بیان نماید.
را توضیح دهدآموزش روش تدریس بحث گروهی و مراحل و کاربردهاي آن در.



دهدتوضیحراآناجرايچگونگیوشرحراطلبگیتدریسروش.
دالیل بکارگیري الگوها را در آموزش توضیح دهد.
الگوهاي تدریس را لیست نماید.
ویژگی ها و مشخصات الگوهاي تدریس را ذکر نماید.
 مدرس را ذکر نمایدخصوصیات مطلوب.
 ،مراحل و کاربرد آن ها را شرح دهدانواع روش هاي آموزش بالینی.
 و فضاي آموزشی را تحلیل نموده و عوامل مؤثر بر )اصول کلی، اصول مقطعی ( مدیریت کالساصول

.هاي مدیریتی را نام برده و توضیح دهدو نظریهآن را توضیح دهد
نام برده را) انیفعالیتهاي قبل از سخنرانی، مقدمه، بخش اصلی سخنرانی، پایان سخنر( اصول سخنرانی

.شرح دهدو
الگوي مناسب موقعیت هاي مختلف آموزشی را تشخیص دهد.
مدل تدریس تفکر استقرایی ، مراحل و کاربرد  آن را در علوم پزشکی شرح دهند.
مدل تدریس کاوشگري علمی ،  مراحل و کاربرد  آن را در علوم پزشکی بیان نماید.
پذیري، روشهاي متداول و مقایسه روشهاي ی، پایاي اعتبار امکاناصول ارزشیابی، گزینش روش ارزشیاب

.ارزشیابی را ذکر کند

: روش تدریس

سخنرانی)1

پرسش و پاسخ)2

بحث گروهی)3

حل مسئله)4

استفاده از وسایل کمک آموزشی)5

:وظایف دانشجو
 حضور فعال در کالس
پشتکار و جدیت در ارائه سریع و بموقع تکالیف
با استناد به مطالعات و منابع موجودشرکت در بحث گروهی



:نحوه ارزشیابی
حضور فعال و منظم در کالس

تدریس نمونه در کالس با حضور همساالن
شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم

:منابع اصلی تدریس
زاده، آخرین چاپروشهاي نوین تدریس، محرم آقا
  دکتر فریدون عزیزي، آخرین چاپروشهاي یادگیري و تحقیق در علوم پزشکی
راهنماي تدریس براي اساتید علوم پزشکی و بهداشتی، کریستین ایوان، آخرین چاپ
اهللا صفوي، آخرین چاپکلیات روشها و فنون تدریس، امان


