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 مقدمه: 

 د.شوبنیان و اساس تدریس موثر محسوب میبرنامه درسی نقش محوری در نظام آموزش عالی دارد و 

ب دانشگاه یا صوب موق چارچطبه فتسازمان یاو ق یرح دقطر ارائه ظومن ،ان شناسنامه درسمیا ه رهطرح دو

 باشد.دوره میسال تحصیلی یا یک برای آموزش یک درس نظری، عملی یا بالینی برای یک نیمه ددانشک

هایی است که مدرس از پیش، برای رسیدن به یک یا چند هدف آموزشی،در بینی مجموعه فعالیتپیش طرح درس

 بیند.یک جلسه تدریس، تدارک می

نسبت به طرح درس  یدوره از کلیت بیشتر . طرحو طرح درس مشابه بوده دوره عناصر تشکیل دهنده طرح 

 .برخوردار می باشد

 

 طرح دورهراهنمای تدوین 

مناسب و ی هان به مراحل و گامیک دوره معیدر  یک ماده درسی یم محتوایعبارت است از تقس طرح دوره

 یلیهر ترم تحص ید در ابتدایم طرح دوره مدرسان بایه و تنظیته یج آموزش. برایمشخص براساس هدف و نتا

 یآموزشی هاتیاتخاذ کنند که مجموعه فعال یبی، ترتیو برنامه هفتگ یآموزش یهان هدفین بیبراساس اصول مع

ک یم یو تنظ یطراح ین مقاصدیتحقق چن یاجرا شود. برا یلیا سال تحصیک ترم یبه موقع، بدون وقفه در طول 

جلو گام ند آموزش به یآتوان منظم و مؤثر، در فریم یرا هنگامید و مؤثر باشد؛ زیار مفیتواند بسیم یجدول زمان

 یمنظم داشته باشند. اگر مدرس یبه تناسب زمان مورد نظر، ساختار یآموزش یهاتیها و فعالبرداشت که برنامه

 یآموزش یهاتیم نکند و فعالیتقس ید آموزشیط، به جلسات مفیرا با توجه به مجموعه شرا یطول دوره آموزش

 یریادگیس خود و حداکثر یمؤثر از تدر ییانتظار کارآ تواندید، هرگز نمیم ننمایهر جلسه را براساس اهداف تنظ

شده با  یبندک جدول زمانیطول دوره را به صورت  یهاتیه فعالید کلیان را داشته باشد. مدرس بایاز دانشجو

ان یه و به دانشجویته یانیو پا ینی، تکویصیتشخ یابیخ ارزشیهر جلسه به انضمام تار یو هدف کل یدرج عنوان اصل

ک جلسات و یطول سال به تفک یهاتیان از مجموعه فعالیدانشجو یید. آشنایت ارائه نمایز شروع و آغاز فعالقبل ا

 یان را دو چندان کند. برایدانشجو یریادگیزه یس مدرس و انگیتدر یتواند اثربخشیآنان با مدرس م یهمفکر

 کرد: یب طیر را به ترتیتوان مراحل زیم ین جدولیم چنیتنظ



که در طول سال  ییهاها، روزها و ساعتبا محاسبه تعداد هفته یلیک ترم تحصی ید برایطرح را بام یتقو (1

  م کرد.یشده است محاسبه و تنظ ینیبشیس درس مورد نظر پیتدر یبرا یلیتحص

ت، یس را نه برحسب کمین مورد تدریا عناویدرس  یس، محتوایپس از مشخص شدن زمان خالص تدر (2

م کرد. یبر کل ساعات و جلسات تقس یآموزش یهات مطالب و تحقق هدفیفیو کت یبلکه برحسب اهم

 یآموزش یهاتیر فعالیس و ساین مورد تدریا عناویدرس  ی، الزم است ابتدا محتواین کاریانجام چن یبرا

 یهاتیر فعالیها و مباحث و سافصل ین محاسبه شود و سپس محتوایتمر یبا احتساب فرصت الزم برا

متناسب با تک تک جلسات  یا محتوای یتر درسکوچک یدر نظر گرفته شده در طول سال، به واحدها

 م گردد.یتقس

هر جلسه  یهادر نوشتن هدفقاً مشخص شود. ید با توجه به عنوان درس، دقیهر جلسه با یهدف کل (3

درس، هدف  یمورد نظر و محتوا یهاتیها و فعالتید با توجه به قابلیدرس، مدرس باعالوه بر عنوان 

اهداف نحوه نوشتن انواع  سد.یان بنویدانشجو یروشن و قابل فهم برا یهر جلسه را با زبانتاری و رف یکل

 شرح داده شده است. و مشخص کردن حیطه یادگیری در ادامه به تفصیل

ت یتقو یان را که برایدانشجو یلیتکم یهاتیهر جلسه، الزم است مدرس فعال ین هدف کلییپس از تع (4

د. ینما ینیبشیانجام آنها در کالس درس وجود ندارد پ یبرا یآنها الزم است و فرصت کاف یریادگی

قاً مشخص ید دقیبا یفین تکالیانجام چن یل الزم برایامکانات و وسا یها و حتتین نوع فعالیا ینیبشیپ

 یچه بخش یهانیا تمریمطالعه شود و  یا منبعین شود چه بخش از چه کتاب یقاً معیشده باشد؛ مثالً دق

 یهاتیه و نوشته شود. فعالید تهیبا یبا توجه به چه امکانات یا چه نوع گزارشیحل گردد  یاز کتاب درس

-تیان شود. از ارائه فعالیدانشجو یریادگیت یفیکننده کتیکالس و تقو یهاتید مکمّل فعالیبا یلیتکم

 شود. یربط با موضوع و نامتناسب با زمان، جداً خوددار یکننده، بخسته یلیتکم یها

ت و زمان یتوان به تناسب موقعیز میرا ن یس(، جلساتیشده تدر یبندا ساالنه )جدول زمانیضمناً در طرح دوره 

از ینشیگذشته که پ یهاو مرور درس یانیو پا ینیو تکو یصیتشخ یابیارزش یان ، اجرایس به شناخت دانشجویتدر

  اختصاص داد. یصیتشخ یابیمشخص شده در ارزش یم کمبودهایباشند و ترمید میجد درس

-هدف،تعداد واحد، پیش اگر در قسمت ابتدای طرح دوره اطالعات مربوط به موضوع تدریس، مدت تدریس،گروه

 .طرح دوره از وضوح بیشتری برخوردار خواهد بود ،گنجانده شود محل اجرا نیز و نیاز،گروه مدرسین

 



 طرح درس روزانه تدوین یراهنما

 

شود که توسط استاد برای جلسات درس یک دوره آموزشی تدوین به خط مشی آموزشی اطالق می طرح درس

کند و شود. به عبارتی دیگر طرح درس، نقشه آموزشی است که استاد بر اساس شرایط و امکانات طراحی میمی

کند در هنگام تدریس با هدفی کمک میبه آنها  است کهاستاد و فراگیر  یبراو به منزله راهنمایی ، طبق آن 

 :اشاره کرد توان به موارد زیرداشتن طرح درس روزانه می ی. از مزایامشترک و مشخص به یک سو حرکت کنند

 :استاد یطرح درس روزانه برا یمزایا

 درسی اصوال تمرین خوبی است و نشانه مهارت استاد است یهااداره کالس یبرا یریزبرنامه. 

 یهاآموزش را به ترتیب و در مراحل و زمان یضرور یهاشود که استاد فعالیتطرح درس روزانه سبب می 

آموزش مورد استفاده  یمنطقی پیش ببرد و نتایج حاصل از آن را در مراحل بعد یاو به شیوه مشخص

 .قرار دهد

 رود و یا بودن مطالب به هدر می یبه دلیل تکرار یآموزشی، گاهی وقت و تالش زیاد یهادر طول برنامه

دهد. طراحی آموزشی از تکرار مطالب بیهوده و به دلیل کمبود وقت رخ می یبعضی مطالب ضرور حذف

 .کندمی یجلوگیر یضرور حذف موارد

  بینی کنداحتمالی تدریس را پیشدر جریان تدوین طرح درس استاد فرصت خواهد داشت تا مشکالت. 

 ها به عمل تهیه وسایل آموزشی و رسانه یالزم را برا یبینی هاکند تا پیشطرح درس به استاد کمک می

 .آورد

 گردد عوامل اصلی جریان تدریس در نظر گفته شوند و فراموش نگردندطرح درس موجب می. 

 ن در درس گنجانده شده استدهد که کلیه اطالعات مورد نیاز فراگیرااطمینان می. 

 :دانشجو یطرح درس برا یمزایا

 کندگیرندگانی خودکفا تبدیل میفراگیران را به یاد. 

 شوندشریک می یدانشجویان در فرآیند یاددهی و یادگیر. 

 رود در آن به خوبی مشخص شده استانتظارات و تکالیفی که از دانشجویان انتظار می. 

 نمایند یریزدوره برنامه یرسیدن به اهداف مشخص شده از ابتدا یتوانند برادانشجویان می. 



 

 :تواندبه طور خالصه طرح درسی که خوب تهیه شده باشد می

 آموزشی را نظم دهد و وظیفه استاد و دانشجو را مشخص کند یهافعالیت. 

 مناسب آموزشی جلب نماید یهاتوجه مدرس را به انتخاب روش. 

  مدرس را آسان کندارزشیابی دانشجو توسط. 

 سرکالس درس حاضر شوند یشود که مدرس و دانشجو با اعتماد بیشترباعث می. 

 شود.مختلفی نگارش می یهابه شکلدارای چند جز است و طرح درس روزانه 

 اجزای طرح درس:

 اطالعات عمومی

 شرح درس

 هدف کلی

 اهداف اختصاصی

 حرکتی-در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی اهداف رفتاری

 روش تدریس

 وسیله کمک آموزشی

 جدول زمان بندی ارائه مطلب

 فعالیت حین تدریس

 های تکمیلیفعالیت

 ارزشیابی

 منابع

 :است یزیر در نگارش طرح درس خوب الزم و ضرور یهارعایت گام 



 تنظیم اهداف آموزشی جلسه و تحلیلاول: گام       

 آموزشیتعیین محتوا، روش تدریس و وسیله کمک تحلیل و :دوم گام     

 تعیین نظام ارزشیابی تحلیل و :گام سوم     

 

 تنظیم اهداف آموزشی گام اول: تحلیل و

مفید و قابل  یهاآموزشی هستند. هدف کننده وضعیت مطلوب یادگیرنده در یک رویدادآموزشی، بیان یهاهدف

 .باشند یتوصیفی از نتایج یادگیر و یگیراندازه صریح و قابل فهم، قابل مشاهده وباید فراگیر محور،  وصول

 

 :آموزشی یهاانواع هدف

 (General) اهداف کلی-1

  .دهندانجام می یرسیدن به نتایج یادگیر یهایی که اساتید و فراگیران برافعالیت

 :کلی یهاخصوصیات مهم هدف

 (...آشنا شدن و ،دانستن ن،درک کرد یدن،)فهم یرفتار با افعال و عبارات کلی غیر .1

 تحقق آن در مدت زمان نسبتا طوالنی .2

 دانشجویان جهت رسیدن به هدف کلی یها و تجارب متعدد برادر بردارنده یا انجام فعالیت .3

 یدر بردارنده یک نتیجه یادگیر .4

 کلی:  یهامثال هدف

 شایع داخلی آشنا شود یهافراگیر در پایان دوره آموزشی با بیماری. 

 عروق کرونر قلب یهاآشنایی فراگیران با بیماری 

 

 (Specific) اهداف اختصاصی -2



آیند و مجموعه اهداف اختصاصی باعث تحقق اهداف اختصاصی از شکستن و ریز کردن اهداف کلی بدست می

 :شوند. مثال اهداف اختصاصیاهداف کلی می

 عروق کرونر را تعریف نماید یهابیماری پایان دوره قادر باشندرود در از فراگیران انتظار می. 

 عروق کرونر را بفهمد یهابیماری یولوژیاپیدم. 

 عروق کرونر آشنا شود یهابا تظاهرات بالینی بیماری. 

 عروق کرونر را درک کنند یهاتشخیص بیماری یهاروش. 

 عروق کرونر آشنا شود یهادرمان بیماری. 

 :اختصاصیانواع اهداف 

 :پیش نیاز است. مثال یمتوالی یا پلکانی یا سلسله مراتب: هر هدف جزئی نسبت به هدف جزئی بعد-1

 سل آشنا شود یفراگیر تشخیص بیمار. 

 سل آشنا شود یفراگیر با درمان بیمار. 

 :دیگر پیش نیاز نیست یعنی ارتباط افقی دارند. مثال یهاهدف ی: آموختن هدف جزئی برا یمواز-2

  د.سل آشنا شو یظاهرات بالینی بیمارتفراگیر با 

  آسم آشنا شود یظاهرات بالینی بیمارتفراگیر با. 

 :مثال  د.باشن یاهداف از دو نوع ارتباط یعنی متوالی و مواز:ترکیبی-3

 یسل ریو یآشنایی فراگیر با تشخیص بیمار 

 یسل ریو یدرمان بیمار یهاآشنایی فراگیر با راه 

  تب مالت یتشخیص بیمار یهابا راهآشنایی فراگیر 

 

 Objective))  یاهداف رفتار-3



 .شوندبیان می یعینی یا اهداف رفتار یهادر قالب هدف یگیرانتظارات اساتید برحسب رفتار قابل مشاهده و اندازه

 :یمزیت تدوین اهداف رفتار

 آموزشی و  یآموزشی، وسایل و ابزارها یروش تدریس، محتو یانتخاب و بکارگیر یکمک به اساتید برا

 بیروش ارزشیا

 فراگیر یمشخص شدن انتظارات دقیق برا 

 یرفتار یهاهدف یگیرقابلیت اندازه 

 ایجاد زبان مشترک بین دانشجو، اساتید و مسئولین 

 فدر اختیار داشتن مستندات الزم در صورت تحقق اهدا 

 یبا غیر رفتار یتفاوت اهداف رفتار

 :شوند. مثالبیان می یگیربا عبارات مبهم و غیر قابل اندازه یرفتاراهداف غیر 

 فهمدحسی را میفراگیر اصول بی. 

 :شوند. مثالبیان می یگیربا عبارات واضح وافعال قابل اندازه یاهداف رفتار

 گیردفراگیر از بیمار شرح حال می. 

 بردحسی را در اتاق عمل نام میفراگیر مراحل بی. 

  دهدرا نشان می یوسایل هوشبرفراگیر. 

 

 :کامل ییک هدف رفتار یهاویژگی

 یشرح دادن و باید دارا، رسم کردن، حل کردن، دهد مانند: نام بردنعملی است که فرد انجام می یهدف رفتار

 .زیر باشد یهاویژگی

حسب عملکرد ، یعنی بر یگیرو قابل مشاهده و قابل اندازه(objective)  یبیان هدف به صورت عین (1

 ددانشجو انجام شو

 



 .یا شرایطی که با توجه به آن یادگیرنده باید عملکرد خود را نشان دهد(Condition) توصیف موقعیت  (2

 :را کمک خواهند کرد توجه به سه سوال زیر در تعیین شرایط ما

  )امکانات( گیرنده در هنگام عملکرد چه وسایل و منابعی در اختیار خواهد داشت؟یاد( الف

 )محدودیت( هنگام عملکرد از کاربرد چه وسایل و منابعی محروم خواهد بود؟ یادگیرنده در( ب

 )اوضاع و احوال عملکرد( تحت چه شرایط یا اوضاع و احوالی یادگیرنده به عملکرد خواهد پرداخت؟( ج

 

ها سنجیده که به وسیله آن، میزان پیشرفت یادگیرنده در رسیدن به هدف ییا معیارCriteria) ) مالک (3

 .شودمی

 الف( با استفاده از محدوده زمانی

 درست یهاب( با توجه به تعداد پاسخ

 ج( با توجه به درصد یا نسبت

 :یاز اهداف رفتار ییهامثال

  انجام دهدصحت ۹۰ %دیستوسی شاخه را با  سه مورد زایمان حضور استاددستیار سال چهارم زنان در. 

 یفعل رفتار              معیار                          محتوا               شرایط                                    

  فرآیندفراگیر قادر باشد در پایان دوره آموزشی CPR  اجرا نماید موالژ یرو خطا ۵%را با حداکثر. 

  یفعل رفتار        شرایط         رمعیا                     محتوا                                                       

 .بیان شوند حرکتی-عاطفی و روانیشناختی، یادگیری شامل اهداف بایستی بر حسب ضرورت در سه حیطه 

 یسطوح یادگیر یبندطبقه

گیرند و متناسب با پیچیدگی و ماهیت سطوح مختلفی قرار می یمختلف یادگیر یهادر طبقه یرفتار یهاهدف

تغییراتی که اند. کرده یتربیتی را در سه حیطه تقسیم بند یهاگیرند. دانشمندان تعلیم و تربیت هدفرا در بر می

اند. شود ماهیت آن دانش و معلومات است در حیطه شناختی قرار دادهدر ذهن ایجاد می در اثر تعلیم و تربیت

حرکتی ارتباط  یهاشود در حیطه عاطفی و آنچه که با مهارتاحساسات مربوط می ها وها، نگرشآنچه که به ارزش

 .اندداده یجا حرکتی-کند در حیطه روانیپیدا می

 (Cognitive)  حیطه شناختی



در حیطه  ییادگیر  سطوح اساسی تفکر با ییندهاآکند. فرنجامین بلوم تفکر را به شش فرایند تقسیم میب

 :شناختی به ترتیب عبارتند از

 .صرفا جنبه حفظی دارد(  (Knowledgeدانش -1

  عروق کرونر قلب رانام ببرد یهایمورد از علل قابل تعدیل بیمار ۵فراگیر در پایان دوره آموزشی بتواند. 

 فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی سه شیوه اصلی درمان بیماران مبتال به سرطان را نام ببرد. 

 قبل از ترانسفوزیون خون را  یراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی سه مورد از اقدامات پرستارف

 .بیان کند

 ها با بیان خود فردارائه آموخته Comprehension ) ) فهمیدن -2

 ۵۵%را با  عروق کرونر یهابیماری  یفراگیر باید قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، فیزیوپاتولوژ 

 .صحت توضیح دهد

 و  یاصطالحات مربوط به واحد سرطان مانند متاپالز یفراگیر قادر باشد پس از پایان دوره فیزیوپاتولوژ

 .به درستی از یکدیگر تفکیک نماید را یدیسپالز

 صها در شرایط خادستورالعمل توانایی بکار بستن مفاهیم و (Application)کار بستن  -3

  فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، نتایج آزمایش CBC خطا تفسیر  1۰%را در بالین بیمار با

 .نماید

  فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی نوع اختالل اسید و باز را بر اساس نتایج آزمایش ABG و

 .بیمار با صحت کامل تشخیص دهد بالینی وضعیت

 دهنده آنهاتشکیل یتوانایی تجزیه وتحلیل مطالب به اجزاAnalysis)   (تجزیه و تحلیل -4

  صحت تفسیر  ۵۰%با  را یآموزشی نتایج حاصل از یک نمودار آمارفراگیر قادر باشد پس از پایان دوره

 .نماید

 صحت تفسیر نماید ۵1%قلبی را با  یهافراگیر قادر باشد پروتکل درمانی آرتیمی. 

  فراگیر قادر باشد بر اساس شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی، دستورات دارویی صحیح را در پرونده بیمار

 .نماید ثبت



 جدید یاعناصر جداگانه همراه با ایجاد نتیجه و یبه هم گره زدن اجزا توانایی اتصال و Synthesis))ترکیب -۵

  فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، یک مقاله در رابطه با آموزش به بیماران مبتال به صرع

 .بنویسد

  بیمار دیابتیک را براساس مطالب آموخته فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، طرح مراقبت از خود

 .درستی تدوین نماید شده به

 بیرونی درونی و ینظرات با استفاده از معیارها توانایی نقد آثار و ((Judgmentقضاوت یا ارزشیابی  -۶

 را براساس  یسل ریو یدرمان دارویی بیمار یهافراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، شیوه

 .بیمار خود تجویز نماید یمعتبر پزشکی با هم مقایسه نماید و بهترین درمان را برای هارفرنس

 اورم  یفراگیر قادر باشد تئور Oremیرو یرا با تئور Roy مقایسه نماید. 

 حیطه عاطفی

و سطوح آن عبارتند  شودشامل رفتارهایی است که به عالیق ، احساسات، ارزش ها، اخالقیات و عواطف مربوط می

 .کردن، متبلور ساختن یبند، سازمانیگذارکردن، واکنش نشان دادن، ارزش از: توجه

  (Attending or Receiving) دریافت یا توجه کردن-1

در این سطح منظور این است که فرد نسبت به وجود پدیده ها یا محرکات اگاه و حساس بوده و مایل به دریافت 

 .باشدیآنها م یا توجه به

 ارتباط چشمی نسبت به موضوع آنمی فقر  یتمام مراحل مختلف تدریس با حرکات سر و برقرار فراگیر در

 .توجه نشان دهد آهن

 Responding)) نشان دادن واکنش -2

در سطح واکنش از توجه صرف عبور کرده و به اندازه الزم نسبت به پدیده انگیزه پیدا کرده است و درواقع توجه 

 .استعمیق شده  او فعاالنه و

 گروهی فعاالنه شرکت  یفراگیر در مراحل مختلف تدریس بررسی سیستم قلب و عروق در بحث ها

 .کندمی



 Valuing)) کردن یگذارشارز-3

در این مرحله فرد به پدیده توجه دارد، میل شدید نسبت به پذیرش آن در او بوجود آمده است و آن را می پذیرد 

 .شودتبدیل میبه عقیده او و   کندیا درونی می

 شویدهایش را با تکنیک صحیح میفراگیر قبل از هر تماس با بیمار دچار ضعف سیستم ایمنی بدن، دست. 

  فراگیر سایر همکاران را به رعایت اصول ایمنی قبل و بعد از تماس با بیمار مبتال به ایدز تشویق وترغیب

 .کندمی

 (Organization of Values) هاسازماندهی ارزش -4

نها ، رفع تعارضات بین آنها و رسیدن  یبنددرونی شده با همدیگر توسط فراگیر ، سازمان یهاادغام کردن ارزش

 .پایدار یا نظام ارزشی منسجم و به یک قالب

 کندفراگیرجهت مداوا و بهبود وضعیت بیمار بد حال در مواقع غیر کشیک از بیمار عیادت می. 

 (Characterization by a value complex) ها در شخصیتتبلور ارزش -۵

یابند و نظام ارزشی که فرد آن را در یافته، در رفتار فرد انعکاس میشده و سازماندرونی یهادر این مرحله ارزش

 .شودسازمان داده است به فلسفه زندگی او تبدیل می درون خود

  سایر کارکنان بخش و بیمارستان فراگیر در جهت کسب مجدد سالمتی بیماران، همیشه صادقانه با

 .نمایدمی یهمکار

 حرکتی-حیطه روانی 

عضالت و  یهاشود که در جهت افزایش تواناییآموزشی را شامل می یهاحیطه روانی حرکتی آن بخش از هدف

است که انجام آنها نیازمند  یاآموزشی به گونه یهاهماهنگی بین آنها. به زبان دیگر این بخش از هدف ایجاد

هایی مانند : نوشتن، دویدن، خیاطی کردن، رانندگی )سیستم عصبی( و ماهیچه هاست. مهارت اعصاب یهمکار

 گیرند. سطوح آن عبارتند از : مشاهدهانجام دادن ، نقاشی کردن و... در این حیطه قرار می کردن ، کار آزمایشگاهی

 .شدن یدقت کردن همراه با سرعت، با هماهنگی انجام دادن، عاد و تقلیدکردن، مستقل اجرا کردن،



 

 (Imitationتقلید ) -1

را که جنبه حرکتی دارد درست انجام دهد.  یتواند کارحالتی است که که فرد بدون کمک و راهنمایی دیگران نمی

 .تقلید نموده و آن را انجام دهدشود، تواند با مشاهده مراحل مختلف یک مهارت که توسط مربی انجام میاما او می

  خطا انجام 11%فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک، شیوه صحیح پانسمان به روش استریل را با

 .دهد

 % خطا عمال نشان دهد11فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک نحوه کنترل فشار خون را با. 

 

 (Independent performance) مستقل یاجرا -2

باالتر است و میزان وابستگی یادگیرنده به مربی بسیار ناچیز  یاز مرحله قبلی مقدار یاین مرحله سطح یادگیر در

 . تر انجام عمل بدون وابستگی به مربی اما با نظارت اونظارت و هدایت مربی ادامه دارد. به زبان ساده است. اما

 خطا تعویض نماید11%تومی را با فراگیر قادر باشد تحت نظارت مربی، پانسمان ناحیه کلس. 

  بیمار  یمناسب برا یخطا یک مسیر ورید۵%فراگیر قادر باشد بطور مستقل و با نظارت مربی، حداکثر با

 .برقرار نماید

 (Acceleration and Accuracy) سرعت و دقت -3

دهد اشتباهات خود را کاهش میدهد، در این مرحله فراگیر کار را با سرعت و ظرافت بیشتر از مرحله قبل انجام می

نظارت و راهنمایی مربی همچنان کارساز است، این مرحله در واقع انجام عمل با سرعت و رقت بیشتر از مرحله  اما

 .همچنان با نقش داشتن مربی در انجام کار قبل اما

  صحت و عرض دو دقیقه انجام دهد 1۰۰%فراگیر قادر باشد تزریق عضالنی را با. 

 (Coordination of Actions) هماهنگی حرکات -4



از اعمال ، بارعایت نظم و کارایی الزم .در این سطح  یهماهنگی بین مجموعه ا یهماهنگی حرکات ، یعنی برقرار

فراگیر توانایی انجام دادن هماهنگ چندین حرکت را بطور همزمان دارد. مثالً در حالی که متنی را  یاز یادگیر

کیبورد کامپیوتر ، تایپ می کند. درواقع ایجاد هماهنگی بین مجموعه  یبه دکمه ها نگاه کردنمی خواند، بدون 

 .از اعمال مرتبط است یا

 درستی و در عرض یک دقیقه معاینه کند هفراگیر قادر باشد بوسیله اتوسکوپ گوش بیمار را ب. 

  فراگیر قادر باشد به کمک دستگاهSlit-lamp  چشم بیمار در عرض دو دقیقه وجود جسم خارجی را در

 .تشخیص دهد

 (Normality) شدن یعاد-۵

پردازد. مانند رانندگی می یدر این سطح فراگیر بطور خودکار به انجام کار یا فعالیت مورد نظر به راحتی و عاد

 .شرایط به صورت خودکار یو انجام عملیات الزم به اقتضا یعاد کردن بطور

 اینه چشم با افتالمسکوپ، از بیمار شرح حال دقیق بگیردفراگیر قادر باشد در حین مع. 

 گام دوم: تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسایل آموزشی

شود. همچنین مدرسین آموزشی بر اساس منابع معرفی شده از طرف مراجع مربوطه انجام می یتعیین محتوا

تعیین  یحسب محتوا و اهداف رفتار ارائه مطالب استفاده نمایند. بر یتوانند برحسب مورد از منابع تکمیلی برامی

هر جلسه نیاز به  یشده براگیرند. بر اساس اهداف تعیینتدریس مورد استفاده قرار می یهاروش شده انواعی از

انجام  همچنین قبل از .باشد که باید در طراحی طرح درس روزانه در نظر گرفته شودمواد و وسایل متفاوتی می

باید تعیین  آنان یدانشجویان از طریق ارزشیابی رفتار ورود یرفتار یرسیدن به هدف ها ینیازهاتدریس پیش

 را پیش بینی کند و سپس براساس دانش یشوند. مدرس بر اساس تخصص و مهارتی که دارد باید ابتدا رفتار ورود

شده باید در ستون ارزشیابی طرح درس نوشته طرح یهاهایی طرح نماید. سؤالنیاز درس مورد تدریس، سؤالپیش

ها قبل از تدریس باید از فراگیران پرسیده شوند، تا وجود یا عدم وجود پیش نیاز مشخص شود. در سؤال شود. این

نیاز درس مورد تدریس، مخصوصاً زمانی که موضوع درس با موضوعات قبلی فراگیران بر پیش صورت عدم تسلط

 .ترمیم گردد یباشد، حتماً باید رفتار ورود سلسلی داشتهت ارتباط یو بعد

 گام سوم: تحلیل وتعیین نظام ارزشیابی



، الزم است معلم از چگونگی تحقق اهداف، آگاه شود. اگرچه این عمل یگیرو نتیجه یبندبعد از ارائه محتوا و جمع

آموزشی به طور ضمنی انجام شود؛ اما ضرورت دارد معلم پس از پایان ارائه محتوا،  یهااست در طول فعالیت ممکن

 یاند، میزان یادگیرمهارتی که انتظار دارد فراگیران به آن برسند و آنچه فراگیران عمالً به آن رسیده با مقایسه سطح

گی به مدت زمان تدریس دارد؛ اما روش تدریس خود را ارزشیابی کند. زمان ارزشیابی، بست فراگیران و مؤثر بودن

 یهااین کار در نظر گرفت. سؤال یبگیرد. به طور متعادل می توان ده دقیقه برا این مرحله نباید زیاد وقت کالس را

توانند ارزشیابی انجام شده می یدرس طرح شوند. مدرسین بر مبنا یرفتار یهامرحله ارزشیابی باید بر اساس هدف

توان از انواع مختلف تعیین شده انجام دهند. برحسب مورد می یرسیدن به اهداف رفتار یرااصالحات الزم را ب

 .باشدنوع رفتار مورد نظر می یمبنا انتخاب شیوه ارزشیابی بر .ارزشیابی استفاده نمود یهاروش

 


