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ٍ الگَّبی آى ٍ ًحَُ ایجبد  reflectionدر هحیظ ثبلیٌی،   breaking bad newsی هذیریت خشن، هْبرت ارائِ خجر ثذ ٍ اطَل شرح هْبرتْب هدف کلی:

reflection  ثیي هقطغ ػلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی  
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی
 . ثشٌبسذرا  هذیریت خشنهجوَػِ تَاًوٌذی ّبی  .1

 .ثشٌبسذرا ارائِ خجر ثذ ثِ ثیوبراى ٍ ّوراّبى اطَل هْبرتْبی  .2

 .ثشٌبسذرا  هفَْم ثبزاًذیشی ٍ الگَّبی آى در پسشکی .3

 

 حیطه نگرشی
 آًْب ثذاًذ.  کسترا هلسم ثِ  احسبض هسئَلیت کردُ ٍ خَد جْت هذیریت خشنًسجت ثِ کست تَاًوٌذی ّبی هَرد اًتظبر  .1

  شَد ٍ احسبض هسئَلیت ًوبیذ.  حسبض ًحَُ ارائِ خجر ثذ ثِ ثیوبراى ٍ ّوراّبى ًسجت ثِ .2

 در هطبلؼِ ٍ یبدگیری احسبض ًیبز ًوبیذ.  reflectionاستفبدُ از الگَّبی ًسجت ثِ  .3

 

 حیطه مهارتی

 خَد ثِ کبر ثجٌذد. هذیریت خشن را در رفتبر هْبرتْبی  .1

 را در هَاقغ هَرد ًیبز ثکبر گیرد.   breaking bad newsدر دٍرُ ثبلیٌی اطَل  .2

 از یکی از الگَّبی ثبزاًذیشی در یبدگیری استفبدُ ًوبیذ.  .3
 

http://vs.iaun.ac.ir/m3225


 Brain Stormingًفرُ(،  5-4سخٌراًی، ثحث گرٍّی)درقبلت گرٍُ ّبی شیوه تدریس: 

 وسایل کمک آموزشی: 
 ، ارائِ سٌبریَ آهَزشی هتٌبست ثب هَضَعفیلن ّبی آهَزشیپبٍرپَیٌت، 

 

 چگونگی فعالیت دانشجو:
 . ًوبیٌذّبی گرٍّی هشبرکت  ٍ در ثحث گردیذُن ًفرُ تقسی 4-5داًشجَیبى در گرٍُ ّبی 

 .ًوبیٌذهی طَرت گرٍّی ثرای جلسِ ثؼذ آهبدُ ٍ داًشجَیبى ثبیذ فؼبلیتْبی هحَلِ را ثِ  شَددر پبیبى ّر جلسِ ثرًبهِ ّبی جلسِ آیٌذُ تَضیح دادُ هی 

 . هی گیردثخشی از فؼبلیتْب ثِ طَرت هٌحظر ثِ فرد ٍ ثر اسبض تَاًوٌذیْب ٍ ٍیصگی ّب ٍ اًگیسُ ّب ٍ ػالیق ّر داًشجَ طَرت 

 . ارائِ کبرگرٍّی اقذام هی ًوبیذٍ ًوبیٌذُ گرٍُ ًسجت ثِ  شًَذدر شرٍع ّر جلسِ تؼذادی از گرٍُ ّب ثرای ارائِ فؼبلیتْبی گرٍّی اًتخبة هی 

 .گیردٍ جوغ ثٌذی ًْبیی طَرت هی  ًوبیٌذداًشجَیبى اًتقبدات خَد را در خظَص ًقبط قَت ٍ ضؼف پرٍشُ ارائِ شذُ ثیبى هی 

  تکالیف دانشجو:
بدُ سبزی هسئلِ هَرد ًظر اقذام کِ داًشجَیبى ثبیستی ًسجت ثِ تحقیق ٍ آه گرددی ثرای تحقیق ثیشتر هشخض هی یقسوتْبثب تَجِ ثِ هطبلت ارائِ شذُ در ّر جلسِ 

 .ًوبیٌذ

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 ًورُ  8ًورُ ٍ فؼبلیتْبی کالسی، پرٍزُ ّبی تحَیل شذُ ٍ حضَر در کالض  12ارزیبثی ًْبیی در قبلت آزهَى پبیبى ترم ثِ طَرت کتجی ٍ سَاالت تشریحی 

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)دول زمانبندی درس  ج

 رئوس مطالب ردیف

  هْبرتْبی ارائِ خجر ثذآشٌبیی داًشجَ ثب   1

 آشٌبیی داًشجَ ثب  هْبرتْبی ارائِ خجر ثذ  2

 آشٌبیی داًشجَ ثب  هْبرتْبی ارائِ خجر ثذ  3

 آشٌبیی داًشجَ ثب  هْبرتْبی ارائِ خجر ثذ  4

 هْبرتْبی هذیریت خشنآشٌبیی داًشجَ ثب   5

 آشٌبیی داًشجَ ثب  هْبرتْبی هذیریت خشن 6

 آشٌبیی داًشجَ ثب  هْبرتْبی هذیریت خشن 7

 reflectionاطَل آشٌبیی داًشجَ ثب   8

 reflectionاطَل آشٌبیی داًشجَ ثب   9

 reflectionالگَّبی آشٌبیی داًشجَ ثب   10

 reflectionالگَّبی آشٌبیی داًشجَ ثب   11

 ثحث گرٍّی  ٍ ارائِ فؼبلیتْبی کالسی  12

 ثحث گرٍّی  ٍ ارائِ فؼبلیتْبی کالسی  13

 ثحث گرٍّی  ٍ ارائِ فؼبلیتْبی کالسی  14

 ثحث گرٍّی  ٍ ارائِ فؼبلیتْبی کالسی  15



 ثحث گرٍّی  ٍ ارائِ فؼبلیتْبی کالسی  16

 ثحث گرٍّی  ٍ ارائِ فؼبلیتْبی کالسی  17

 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.:منابع درسی
- Develop Effective study Strategies. The booklet accompanies the skills for OU study website: www.open.ac.uk 

- General medical council. Tomorrows Doctors : outcomes & standards for undergraduate medical education 2014.  

- Kurts SM. The Calgary –Cambridge referenced observation guides: An aid to defining  the curriculum and organizing 

the teaching programmes. Med EDU. 1996.   

 

http://www.open.ac.uk/

