
وند جان و خردهب انم خدا
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زوجل که طاعتش موجب قرب  ی را ع تستمنت خدا



وبینار آموزشی

مهارت های مقدماتی تدریس

دکتر بتول اقبالی
دکترای تخصصی آموزش پزشکی

استادیار گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
بیرجندپزشکی دانشکده 
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فعالیتهایمقدماتی•

اهدافآموزشی•

آشنایی•

ویژگیهاییکتدریساثربخش•

جعبهابزارمعلم•

نگاهی به برنامه

4

:مهم

 همراه داشتن نوشت ابزار برای یادداشت

توجه به تمام مراحل اجرای برنامه
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بهخودنقشاهمیتبهتوجهضمنمیرودانتظارشرکتکنندگاناز•

گیرییاد-یاددهیاصولازنقشاینایفایبرایدانشجویان،الگویعنوان

.کننداستفادهآموزشیمحیطهایدر

هدف کلی



:باآشنایی•

یادگیری-مفاهیمومقدماتیاددهی•

عمومیتدریسالگوی•

جعبهابزارمعلم•

نقشمعلم•

حیطه ی شناختی
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تدریسیادگیریدر-بهاصولیاددهیتوجه•

عالقمندیبهایفاینقشخودبهعنوانالگویدانشجویان•

حیطه ی عاطفی
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نظریتواناییاستفادهازآموختههادرتدریس•

حرکتی-حیطه ی روانی
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.خودتانرامعرفیکنید

درموردمهارتهایالزمبرایتدریساثربخشچهاطالعاتیدارید؟

ازایناطالعاتتاچهحددرتدریسخوداستفادهمیکنید؟

نامهیکپرسشطرحکنیدکهانتظارداریدامروزباشرکتدراینبر

.پاسخآنرابیابید
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آشنایی 



مقررات

نبایدهابایدها

حضوربهموقع

مشارکتفعالدربحث

...
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جمع بندی فعالیت های مقدماتی
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.تااینجابخشیازمهارتهایتدریساجراشد•

نجاندهدونکتهمرتبطبامهارتهایتدریسکهدرفعالیتهایمقدماتیگ.اندکیتأملکنید•

.شدهبود،بیانکنید
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رییادگی-مفاهیم اساسی در فرآیند یاددهی
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آموزش

یادگیری

تدریس



1فعالیت یادگیری 

:تعریف واژه ها

یادگیری، آموزش و تدریس
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یادگیری
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فاردکاه(قوهرفتاارباال)رفتاریااتاوانرفتااریدرنسبتاًپایدارتغییریادگیریبهفرآیندایجاد•

.است،گفتهمیشودتجربهحاصل

کسبوبازسازیساختارهایشناختیکهازطریقآناطالعااتپاردازوودرحافظاهرخیاره•

.میشود



تدریس
رددیگریتدریسعبارتاستازهرفعالیتیازجانبیکفردکهبهمنظورتسهیلیادگیریف•

.انجاممیپذیرد

تابا،)روندراهبردهایتدریسبرایواداشتنیادگیرندگانبهتفکردرفرآیندتدریسبهکارمی•

(.2020بهنقلازشیا،1964
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؟عوامل مؤثر در تدریس اثربخش کدامند



2فعالیت یادگیری 

:بازاندیشی

ویژگی های تدریس اثربخش

18



تدریس
مؤثر علم 

تدریس
هوش 
هیجانی

ر تسلط ب
محتوا



الگوی عمومی آموزشی 

(1988گیج و برالینر، )
ش

ششروع واحد آموز
وز

 آم
حد

 وا
ان

پای

1مرحله ی 
پیش از آموزش

2مرحله ی 
پیش از آموزش

و ضمن آن

3مرحله ی 
آموزش

4مرحله ی 
ضمن آموزش و 

پس از آن

گزینش و تدوین
هدف های 
آموزشی

تعیین ویژگی های
ورودی 

یادگیرندگان

مراجعه به 
روانشناسی 
یادگیری و 
اده انگیزش و استف

از آن برای بهبود 
-فرآیند آموزش 

یادگیری

انتخاب و 
کاربست 

روش ها و فنون 
مناسب آموزش

انتخاب و اجرای 
روش ها و فنون 
مناسب سنجش 

و ارزشیابی

بازگشت به مرحله ی اول و اجرای مجدد تمام مراحل در صورت لزوم



Facilitator

Role model

Information 

provider

Resource 

Developer

Planner

Assessor

Student 
contact

Medical 
expertise

Teaching 
expertise

Student at 
a distance

نقش های استاد

Adapted from Harden, R.M & Crosby, J (2000)
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اهداف یادگیری
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فعالیت یادگیری

سهموردازهدفهاییادگیریکهدرتدریسخوداستفاده

.کردهایدرابنویسید

24
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را برای بیماری که داروی ضد انعقاد مصرف می کند، به  BTو  CTدانشجوی پرستاری بتواند آزمایش های 
.طور کامل و صحیح انجام دهد

.کندرا تشریح 2بتواند علل بروز عوارض حاد دیابت نوع ( فیزیوپاتولوژی)دانشجوی پزشکی 

.لب شوددانشجوی کارشناسی مامایی برای مطالعه تغییرات فیزیولوژیک بدن مادر در دوران بارداری، داوط

.دانشجوی کارشناسی اتاق عمل بتواند انواع شوک را نام ببرد

.دانشجوی کارشناسی پرستاری بتواند یک گزارش پرستاری را نقد کند

1

2

3

4

5
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ت دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی هنگام ارائه ی مشاوره به مادر کودک دارای سوء تغذیه وضعی
.اقتصادی خانواده را در نظر داشته باشد

ری را احساس دانشجوی کارشناسی پرستاری به گونه ای پانسمان سوختگی را انجام دهد که بیمار درد کمت
.کند

.دانشجوی کارشناسی مامایی با آناتومی لگن آشنا باشد

.هنگام کار با جسد، مراقب باشد به آن آسیب نرساند( علوم پایه)دانشجوی پزشکی 

ه درستی دانشجوی بهداشت عمومی بتواند میزان کلر باقیمانده را در آب شهری با استفاده از کلرسنج ب
.تعیین کند

6

8

8

9
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دانش

درک

کاربرد

لتجزیه و تحلی

ارزشیابی

ترکیب

(cognitive domain)شناختی حیطه 

وکسبدانشواطالعات،رشدمهارتهایرهنیمثلقدرتتجزیهوتحلیل،تفکرانتقادی•

خالقیت
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(توجه)دریافت 

پاسخ

ارزش گذاری

سازماندهی ارزش ها

تبلور ارزش ها

(affective domain)عاطفیحیطه 

اصارزوها،عالیقونگروها،ایجادتوجهوافزایشعالقمندیوگرایشنسبتبهرفتاریخ•
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مشاهده و تقلید

اجرای مستقل

سرعت و دقت

هماهنگی حرکات

عادی شدن

(psychomotor domain)حرکتی -حیطه روانی

درجهتافزایشتواناییعضالتوایجادهماهنگیبینآنهامثلنوشتن،کارباوسایل•

...آزمایشگاهیو
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نکته هایی برای 
اثربخشی تدریس

آغازخوب

متنخوب

پایانخوب

داستان،شعر
..

طنز

ارتباطبین
فردی

ابزارهای
تدریس

(مجازی)

تصویرسازی



Teaching Toolbox



ابزارهای تدریس

الگوهای تدریس

روش  های تدریس

فنون تدریس



راهبردهای تدریس
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وریادگیرنده محمعلم محور

سخنرانی

لهمبتنیبرمسئنمایشی

ییادگیریمشارکت
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سخنرانی
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ارائه ی علمی

سخنرانی•

ارائهیمطلب•

فنبیان•
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تعریف

شناختهشدهترینرووتدریس•

ادیارائهیاطالعاتتوسطیکنفربرایتعد•

ازافراددیگر
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یادگیری در روش سخنرانی

اثربخشیبهاندازهیرووهایدیگر:انتقالاطالعات•

اثربخشیکمترازسایررووها:پروروفکریاتغییرنگرو•
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مزایا و محدودیت های سخنرانی

ودامکانآموزوتعدادزیادیادگیرندهدرفرصتمحد•

غیرفعالبودنشنونده•

هایمناسبنبودنبرایتغییرنگرووآموزومهارت•

عملی
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سخنرانیمراحل 

(تجهیزات،عاطفی،زمان)آمادگیبرایسخنرانی•

تعریفهدف•

تعیینمحتوا•

سازماندهیمطلب•
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سخنرانیمراحل 

مقدمهیسخنرانی•

مهمبرایایجادارتباطبینگویندهوشنونده•

مشکلترینقسمتسخنرانی•

استفادهازپیشسازماندهنده•
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سخنرانیمراحل 

متنومحتوایسخنرانی•

تهیهیساختارمناسببرایمتن•

اهمیتتوجهبهموضوعبهجایتوجهبهسخنران•

(دقیقهبعدازآغازسخنرانی20)تنفسیاتغییردرنحوهیبیان•
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سخنرانیمراحل 

پایاندادنبهسخنرانی•
بهاندازهمقدمه:اهمیتنتیجهگیری•
اشارهبهنکاتکلیدی•
take home messageنکتهمهمیادگرفتهشده•

راهنماییبهمطالعهیاضافی•
فرصتبرایمروریادداشتهایشنوندگان•

اهمیت مدیریت زمان در طراحی سخنرانی
43



فن بیان
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یاننکات کاربردی فن ب

45

مهارت ارتباطیروان سخن گفتن

صداسازی

دایرهواژگانکاربردی
زبانبدن

سخن

صهگوییوق
حاالتچهرهخاطرهگویی

لحنصدا

اعتماد به نفس

دصحبتکنی

کنترلاسترس

دتجسمکنی

اتسلطپید
کنید



ارائه ی مطلب
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ویژگی های مهم در طراحی اسالید

(شکل،اندازه،درشتبودن،رنگ،زبان،افکت)فونت•

...(رنگ)زمینه•

تصویروپویانمایی•

اسالیدبرایآموزومجازی•

محتوا•
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الگوی عمومی آموزشی 

(1988گیج و برالینر، )
ش

ششروع واحد آموز
وز

 آم
حد

 وا
ان

پای

1مرحله ی 
پیش از آموزش

2مرحله ی 
پیش از آموزش

و ضمن آن

3مرحله ی 
آموزش

4مرحله ی 
ضمن آموزش و 

پس از آن

گزینش و تدوین
هدف های 
آموزشی

تعیین ویژگی های
ورودی 

یادگیرندگان

مراجعه به 
روانشناسی 
یادگیری و 
اده انگیزش و استف

از آن برای بهبود 
-فرآیند آموزش 

یادگیری

انتخاب و 
کاربست 

روش ها و فنون 
مناسب آموزش

انتخاب و اجرای 
روش ها و فنون 
مناسب سنجش 

و ارزشیابی

بازگشت به مرحله ی اول و اجرای مجدد تمام مراحل در صورت لزوم
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جمع بندی
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:اینمواردرابنویسید•

.نکتهکهدراینکارگاهیادگرفتم3

.نکتهکهدراینکارگاهبهنظرمخیلیجالببود2

.سؤالکهدوستدارمپاسخشرابدانم1
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وجه شمابا سپاس از ت 


