معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد توانمند سازی

کارگاه آموزشی مبانی روش تدریس مقدماتی

زمان6991/99/29 :
مکان :مرکز همایش های بین المللی روزبه
مدسین:


دکتر مسعود وکیلی



دکتر فرهاد رمضانی بدر

اهداف کلی کارگاه:
 .6آشنایی با تعاریف و مفاهیم پایه آموزش و یادگیری
.2

توضیح اصول برنامه ریزی آموزشی

 .9آشنایی با انواع اهداف آموزشی و اهداف رفتاری
.4

آشنایی با حیطه های سه گانه یادگیری بلوم

 .5آشنایی با انواع روش های تدریس در حیطه های مختلف یادگیری
 .1آشنایی با مواد و وسایل کمک آموزشی
 .7آشنایی با انواع روش های سنجش و ارزیابی فراگیران
 .8آشنایی با فرم های طرح درس و نحوه تکمیل آن
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معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد توانمند سازی

برنامه کارگاه مبانی روش تدریس مقدماتی
زمان

مدت

عنوان

مدرس

8/51 - 8/02

1

تلاوت آياتي از قرآن مجيد

---

8/02 - 8/51

51

معارفه و بيان انتظارات
شرکت کنندگان اهداف کارگاه

شرکت کنندگان

8/51 - 9/21

52

تعاريف و مفاهيم پايه در آموزش و يادگيری

دکتر رمضاني بدر

9/21 - 9/52

01

اصول برنامه ريزی آموزشي

دکتر وکيلي

9/52 - 52/52

41

اهداف آموزشي و حيطه های سه گانه يادگيری
و اصول تدوين اهداف رفتاری

دکتر وکيلي

52/52-52/41

51

استراحت و پذيرايي

---

52/41 - 55/51

52

کارگروهي ()5
تدوين اهداف آموزشي برای يک واحد درسي شامل
اهداف کلي و اختصاصي ( رفتاری)

شرکت کنندگان

55/51 – 55/41

52

ارائه و بحث گروهي

نماينده گروه ها

55/41 – 50/51

52

انواع روش های تدريس:
اصول کلي آموزش ،روش سخنراني،

دکتر وکيلي

50/51 – 55/51

02

نماز ،ناهار

---

55/51 - 54/51

02

روش بحث گروهي ، PBL ،روش ايفای نقش،
بيمار استاندارد شده ،آموزش باليني

دکتر رمضاني بدر

54/51 - 54/41

52

مواد و وسايل کمک آموزشي
تعريف ،طبقه بندی ،معيارهای انتخاب

دکتر وکيلي

54/41 – 51/52

01

تعاريف سنجش ،اندازه گيری و ارزشيابي ،جدول
مشخصات آزمون

دکتر وکيلي

51/52 - 50/52

02

انواع روش های سنجش و آزمون ها
« عيني ،تشريحي ،کوته پاسخ ،سنجش های باليني،
سنجش عاطفي ،تحليل آزمون»

دکتر رمضاني بدر

50/52 -50/52

02

کار گروهي ()0
انتخاب روش آموزش ،مواد آموزشي
و روش ارزيابي

شرکت کنندگان

50/52 -51/22

52

ارائه و بحث گروهي

نماينده گروه ها

51/22 -51/52

52

چگونه طرح درس بنويسيم؟
جمع بندی مطالب و ارزيابي برنامه

شرکت کنندگان ،مدرسين

2

