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 51121998190غذایی، و مدیریت و اطالع رسانی پزشکی )آرادان(. تلفن: دانشکده تغذیه و علوم  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

این واحد درسی درصدد آشنا نمودن دانشجویان با روش صحیح مطالعه و یادگیری می باشد، روشی که از طریق آن 

بتوان در کمترین زمان ممکن به بیشترین سطح از یادگیری رسید و محتواهای آموزشی فراگرفته شده نیز دارای 

س، محتواهای آموزشی این درس بر اساس تجارب ماندگاری و اثرگذاری بیشتری در ذهن یادگیرنده باشد. بر این اسا

حاصل از از پژوهش های انجام شده در زمینه فرایند یادگیری و نیز تجارب ارزنده دانشگاه های معتبر جهان در این 

 رابطه طرح ریزی و سازماندهی شده است.  

 اهداف اختصاصی

 آشنایی با مدیریت زمان -

 فرایند صحیح مطالعه آشنایی با  -

 آشنایی با اصول و تکنیک های تندخوانی -

 آشنایی با شیوه صحیح یادداشت برداری -

 آشنایی با روش های یادآوری مطالب مطالعه شده -

 آشنایی با شیوه های کسب آمادگی برای امتحان -

 و پاسخگویی به سواالت آشنایی با شیوه مدیریت کردن جلسه امتحان -

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

 بکارگیری صحیح تکنیک های مطالعه اعتقاد به اثربخشی تکنیک های مطالعه فراگیری تکنیک های مطالعه

 روش های تدریس

و تدریس توسط استاد سخنرانی 

  
  نمایش عملی  سخنرانی توسط دانشجو

 کارگاه آموزشی   (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله پرسش و پاسخ

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   بیمار شبیه سازی شده  بحث گروهی

  موزش مجازیآ  Bedside teaching  ایفای نقش

 Concept یا نقشه مفهومی

Map  
  Project-Based Learning  یایادگیری مبتنی برپروژه 

   - سایر ) لطفا قید نمایید ( :

و  ضوابط آموزشی

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

       میان ترم            خالق دانشجویی ا           امتحانات         تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

  آمادگی درپاسخگویی به سواالت و ابهامات        مشارکت فعال در کالس           کویز 

 - سایر:

 منابع اصلی درس: 

 مطالعه و یادگیری، مهندس مرتضی نصرت؛ روش های مطالعه و یادگیری: دکتر علی اکبر صیفآئین 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

1 

مفهوم مدیریت زمان، اهمیت مدیریت  مدیریت زمان:

زمان، مزایای مدیریت زمان، فرایند مدیریت زمان، اولویت 

بندی فعالیت ها و اهمیت آن، عوامل اتالف زمان، نکات 

 مهم در مدیریت زمان

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

8 

اهمیت مطالعه و یادگیری علمی فرایند درس خواندن: 

و صحیح، فرایند یادگیری مرحله ای )بررسی مقدماتی 

چارچوب کتاب، بررسی کلی فصل مورد نظر، مطالعه 

 فصل و یادداشت برداری، مرور و کنترل متون، یادآوری(

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

9 

تعریف تندخوانی، اهمیت تندخوانی، دالیل تندخوانی: 

کندخوانی افراد، روش های ارتقای مهارت های تندخوانی، 

افزایش درک محتوای مطالب کتاب در سرعت های باالی 

 )همزمان با تندخوانی(مطالعه 

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

4 

یادداشت برداری صحیح، اهمیت یادداشت برداری: 

برداری، مختصر نویسی و روش های آن، مختصر یادداشت

نویسی بر اساس سازمان و قالب مطالب درسی، روش 

خالقانه در خالصه نویسی، نگهداری یادداشت ها، نکات 

 یادداشت برداری در کالس برایمهم 

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

های تکوینی آزمون 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

0 

روش های ارتقای یادآوری آموخته روش های یادآوری: 

ه مثبت، و فهم صحیح، داشتن روحی ها )توجه کردن

انگیزش برای یادآوری، داشتن خالقیت، ایجاد تصویر 

گیری از مخفف ها، حافظه با تداعی، بهرهذهنی، مهارت 

کنترل مزاحمت ها، مطالعه رعایت عدم تشابه دروس، 

 کلیت ها، تمرین کردن، استفاده از دنیای مجازی(

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

6 

هفته طول ترم ) اقدامات الزم درآمادگی برای امتحان: 

ترم، اواسط ترم، هفته قبل از امتحان، روزهای  اولهای 

آخر ترم، ساعات آخر قبل از امتحان، زمان امتحان، پس 

 از امتحان(،

  
، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

7 
تستی، کامل کردنی، ه سواالت: پاسخگویی بشیوه 

 مچینگ، تشریحی
  

، سخنرانی

 پرسش و پاسخ،

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 



 (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد. ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ(     -2 ، گسترده پاسخ -1الف : تشریحی )

    (صحیح  /غلط -3 ، جورکردنی -2ی،  چند گزینه ا -1عینی ) ب :   

 - )شفاهی( مصاحبه -  4 انجام تکالیف عملی و پروژه - 9 )چک لیست(مشاهده عملکرد  -8

 : ارائه کالسی دانشجویانسایر -  7 (کوئیزآزمون ) - 6 مشارکت کالسی -0

 تاریخ تکمیل فرم:                                                                           امضاء:  

                                                            

 


