
 راهکارهای ایجاد انگیزش کارگاه 
 1397 مهر19تاریخ برگزاری: 

 :هدف کلی برنامه 

 انگیزش در دانشجویان گروه پزشکی ارتقای دانش، نگرش و مهارت فراگیران در خصوص شیوه های ارتقای

 :اهداف رفتاری 

 پس از برگزاری این کارگاه فراگیران قادر خواهند بود:

  ای مزلو تحلیل هبرای موفقیت تحصیلی را بر مبنای تئوری سلسله مراتب نیازسطوح مختلف انگیزش دانشجو

 نمایند.

 دندانشجویان را بر مبنای تئوری سلسله مراتب نیازهای مزلو تحلیل نمایخود و  رفتارهای. 

  شرح دهند.  سطوح مختلف کیفیت انگیزش را بر مبنای 

 دانشجو برای موفقیت تحصیلی را بر مبنای تئوری خود سامانی ارزیابی نمایند.های مختلف انگیزش کیفیت 

  را با ارائه مثال کاربردی در راستای موفقیت تحصیلی دانشجو شرح دهند. برون زادانواع انگیزش 

  در دانشجویان بیان نمایند. درون زاد راراهکارهای ایجاد انگیزش 

  را فهرست نمایند.  ویژگی سبک تدریس 5حداقل 

 اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان هدف: گروه 

 دکتر الدن فتی :کارگاه دبیر علمی 

 

 انگیزشراهکارهای ایجاد  جدول برنامه زمانی کارگاه

 ارائه دهنده نحوه ارائه موضوع زمان ساعت عناوین اصلی

 فتیدکتر الدن  سخنرانی مقدمه و معارفه دقیقه ۱0 8:30 ----

هرم سلسله 

مراتب نیازهای 

 مزلو

8:40 

 الی

9:50 

 علی نوروزی سخنرانی کوتاه هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو دقیقه 30

 پخش فیلم و تحلیل آن دقیقه ۲0
نمایش فیلم و بحث 

 در گروههای کوچک

 دکتر الدن فتی

 دقیقه ۲0
کاربرد تئوری سلسله مراتب نیازهای مزلو در 

 آموزش

 فراگیران بارش افکار

 استراحت

 

۱۱:00 

 الی

۱۲:۱0 

 علی نوروزی سخنرانی   دقیقه 30

 پخش فیلم و تحلیل آن دقیقه ۲0
نمایش فیلم و بحث 

 در گروههای کوچک

 دکتر الدن فتی

 فراگیران کار گروهی در ارتقای انگیزش افراد SDTکاربرد  دقیقه ۲0

 استراحت

تدریس 

 انگیرشی

۱۲:۲0 

 الی

۱3:40  

 دقیقه 30
 

 های تدریس انگیزشیاستراتژی
 علی نوروزی سخنرانی کوتاه

 دقیقه ۲0
 ارائه بازخورد انگیزشی

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه

 دقیقه 30
های تدریس انگیزشی در کالس کاربرد استراتژی

 درس

 فراگیران کار گروهی

 دکتر الدن فتی سخنرانی کوتاه جمع بندی و اختتامیه دقیقه ۱0  ----

 


