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 روش هاي تدريس

 

اگر كالس درس تنها براساس ارائه مطلب توسـط اسـتاد بـا سـاختار از      :سخنراني كالسيك �

و مشاركت دانشجو در حد پرسش ها در مـورد  ) از كل به جزء(پيش تعيين شده ارائه شود 

  .مطلب ارائه شده باشد، اين شيوه آموزش سخنراني كالسيك خواهد بود

ارائه درس مشاركت دانشجو جلب شـود و بصـورت پاسـخ     اگر در حين :سخنراني تعاملي �

دانشجو با استاد تعامل داشـته باشـد شـيوه ارائـه     .... سوال، حل موارد باليني، حل تمرين ، 

  .سخنراني تعاملي خواهد بود

 10تـا   5اگر كالس آموزش را بتوان تبديل به گروه هـاي كوچـك    :آموزش در گروه كوچك �

امل و مشـاركت دانشـجويان را افـزيش داد شـيوه آمـوزش در      نفره نمود و با اين شيوه تع

  گــــروه كوچــــك خواهــــد بــــود ايــــن امــــر مــــي توانــــد حتــــي در يــــك كــــالس  

لـزوم تـداوم مشـاركت دانشـجو در     . نفره انجام گيرد 8گروه  5نفره با تبديل كالس به  40 

  .طول كالس الزامي است

ه طراحـي گـردد آمـوزش،    اگر آموزش به فراگير براساس حل يك مسئل :آموزش حل مسئله �

مسئله محور است، در بهترين حالت اين امر توسط يك هماهنگ كننده در يك گروه كوچـك  

نفـر نيـز    40انجام مي شود اما مي توان آموزش مسئله محور را در يك كالس بـا جمعيـت   

بطوريكه يك مسئله مطرح گردد دانشجويان در گروههـاي كوچـك بحـث كننـد و     . انجام داد

طي يك سخنراني كوتاه مطالبي را ارائه كند كه كامل كننده بحث هاي دانشـجو   سپس استاد

  .بنابراين شيوه آموزش مسئله محور يك طيف مي باشد. باشد

  طرح مسئله  -1

  طرح مسئله و حل مسئله در گروه  -2

  آموزش بر مبناي حل مسئله  -3

و بـا آمـوزش انجـام     در زماني كه آموزش فراگير در يك آزمايشگاه: آموزش آزمايشگاهي �

  .يك فعاليت عملي باشد آموزش آزمايشگاهي خواهد بود

آموزشي كه عالوه بر آموزش دانش فراگيـر ملـزم بـه يـادگيري مهـارت      : آموزش كارگاهي �

فعاليت هاي علمي مـي توانـد   . هاي مورد نياز در گروه كوچك و حين انجام كار عملي باشد
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هي را به خود اختصاص دهد و يا آنكه تنها در حجم قابل توجهي از كل زمان آموزش كارگا

  .حد حل تمرين و ارائه كار گروهي باشد

ــاليني  � ــاي ب يــادگيري و انجــام پروســيجرهاي بــاليني توســط  : آمــوزش در مركــز مهارته

كارآموزان و كارروزان و حتي دستياران نيازمنـد آمـوزش بـر روي موالژهـاي آموزشـي      

ا هدف يادگيري پروسيجرهاي باليني اسـاس ايـن   آموزش و تمرين بر روي موالژها ب. است

  .نوع آموزش است

آموزش بر بالين بيمار با حضور كارآموز، كارورز، دستيار، پرستار صـورت   :راند باليني  �

مي گيرد در اين شيوه عالئم و نشانه هاي بيمار توسط فراگير بيان شـده و سـپس دربـاره    

  .بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد... شيوه هاي تشخيص و عالئم بيمار، رويكرد درماني، 

ويزيت بيماران در درمانگاه با حضور استاد در كنار كارآموز، كارورز : آموزش درمانگاهي �

يا دستيار شيوه اين آموزش با توجه بـه سـطح فراگيـر متفـاوت اسـت برخـي از فراگيـران         

يكه دستياران مستقالً بيمـار را ويزيـت   مانند كارآموزان تنها مشاهده كننده هستند و در حال

كرده و شرح و معاينه باليني را انجام مي دهند و سپس موارد را در حضور استاد توضـيح  

  .داده بررسي ادامه مي يابد

حضور كارآموز وكارورز اتاق عمل در كنار استاد بعنوان مشاهده كننده، حضور : اتاق عمل �

  كننده و يا دستيار دستيار در كنار استاد بعنوان مشاهده 

حضـور در عرصـه هـاي بهداشـتي درمـاني ماننـد فيلـدهاي بهداشـتي          :آموزش در عرصه �

كارآموز و كارورزان در حضور مداوم و يا متنـاوب اسـتاد در فيلـدهاي بهداشـتي حاضـر      

  .شده و با فعاليت هاي اين مراكز از نزديك آشنا مي شوند

اگـر بخشـي از آمـوزش فراگيـر      :"Peer assisted leashing"آموزش توسط همتايان  �

توسط دانشجويان هم سطح و يـا دانشـجويان سـالهاي بـاالتر انجـام گيـرد در ايـن شـيوه         

آموزش معموالً ميزاني از آموزش كه الزم است توسـط همتايـان انجـام گيـرد از محتـواي      

  .آموزش غير كليدي بوده و توسط استاد نظارت مي شود

وس مانند سمينار دانشجو يك پروژه تحقيقي را بعنوان برخي از در :آموزش توسط پروژه �

در اين شيوه دانشجويي كه روش تحقيق و تمـام مراحـل   . بخشي از آموزش انجام مي دهد
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كار را از قبل آموخته است يك بار اين كار را تحت نظارت اسـتاد انجـام داده و تنهـا بـراي     

  .رفع اشكال به استاد مراجعه مي نمايد

يك برنامه آموزش حاوي اهداف آموزشي آن درس اسـت كـه    :بر اهداف ارزشيابي مبتني �

روش ارزشيابي كه براساس . دانشجو مي بايست در پايان دوره آن اهداف را آموخته باشد

. ميزان دستيابي فراگير به اين اهداف طراحي و اجرا گردد ارزشيابي مبتني بـر هـدف اسـت   

  .يابي اجرا گرددارزشيابي دروني مي تواند با اين شيوه ارزش

برخي از برنامه هاي آموزشـي ماننـد كوريكولـوم     :عريف ارزشيابي مبتني بر استانداردت �

ايـن  . دستياري در رشته هاي بيهوشي، آسيب شناسي حاوي استانداردهاي آموزشي اسـت 

ــي اســت   ــواي آموزش ــانگر شــرايط و محت ــتانداردها بي ــه  . اس ــاي آموزشــي ك در دوره ه

شده باشد ارزشيابي دروني بايـد مبتنـي بـر اسـتاندارد صـورت       استانداردهاي ملي تدوين

در اين شرايط وضـعيت موجـود را بـا شـرايط اسـتاندارد مقايسـه نمـوده و فاصـله         . گيرد

  .موجود را تعيين مي كنيم

  
 


