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 :  مقدمه

برای تغییرات بنیاادین و   راسخ ای اراده تجلیگذشته آموزش علوم پزشکی در کشورمان شاهد  در طی چند دهه

هاای مختلاف علاوم پزشاکی باه       اظ محتوا بوده است. گرایش رشتهچه به لحاظ ساختاری و چه به لح ،زیربنایی

چه به صورت افقی و چاه باه    ،سمت فراگیر محوری و یادگیری مستقل به روشنی آشکار است. تالش برای ادغام

های پزشکی آغاز شده است و نوید اصاال  سااختار آماوزش     صورت عمودی در رشته پزشکی در برخی دانشکده

های انجام شده در این راه پر فراز و نشایب، جاای    دهد. در بین تمامی تالش های آتی می پزشکی را در طی سال

گیری از جدیدترین اطالعاات   رو مؤلفین بر آن شدند تا با بهره از این .شد احساس می" راهنمای یادگیری"خالی 

را  "راهنمای یاادگیری "های دنیا،  دانشگاهو مستندات موجود و با بررسی آموزش چندین رشته علوم پزشکی در 

ها و مؤسسات آموزش عالی در کشاور   یادگیری در دانشگاه _به عنوان الگو و مدلی برای انتخاب راهبرد یاددهی 

 تدوین نمایند. ،های علوم پزشکی کشور و به ویژه توسط مدرسین محترم در دانشگاه

از کااربرد   راهنمای یاادگیری واقع ایده اولیه  ارتباط بسیار نزدیکی به راهنمای سفر دارد و در راهنمای یادگیری

جایگاه و  ،در بین تمامی انتشارات "راهنمای سفر"اخیر انتشار  های در سال برگرفته شده است. "راهنمای سفر"

ناشی از نیاز مساافرین بارای راهنماایی و حمایات باه       راهنماییمقبولیت چنین  اهمیت خاصی پیدا کرده است.

از  بیشاتر مسافرین برای اساتفاده  باشد.  می ،به ویژه در اولین سفر ،کشور یا ناحیه نا آشناهنگام مسافرت به یک 

را تارین مسایر    درست که باشند می نیازمند دریافت راهنمایی ،زمان یا موقعیت محدودی که در اختیارشان است

چناین   تواناد  مای  مناسب، رسفراهنمای  انتخاب کنند. ،د از نقاط جذاب، دیدنی یا مناظر مورد عالقهجهت بازدی

سافر خاود    تا بیشترین بهره را از کند میبه مسافرین کمک این راهنما سافرین برآورده سازد. برای منیازهایی را 

در ارتبااط   پیشنهاداتیمعموالً  ی سفرراهنمادر درک بهتر و عمیق تری از دیده های خود داشته باشند. ببرند و 

گنجانده شاده   ،های رایج بر اساس قیمت ،لف نقل و انتقال از مقصد مورد نظرمخت های شیوهبا چگونگی اسکان و 

را بارای هار بخاش از     و مساافر  شود میقبل از انجام هر بازدید خوانده  ،سفرراهنمای اطالعات موجود در است. 
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دهناد،   اطالعات موجود در راهنمای سفر، به ویژه برای بعضی از مسافرین کاه تارجیم مای   سازد.  سفر آماده می

 نهایت حائز اهمیت است. بی ،سفر را انجام دهندخود طراحی برنامه 

را در  نقاش هماان   راهنماای یاادگیری  ، شاود  مای تلقی برای هر مسافر منبعی مناسب سفر که اهنمای همانند ر

بیاین  روشانی ت هدف یادگیری برای دانشجو باه   راهنمای یادگیریدر نمایند. مثالً  می ءارتباط با دانشجویان ایفا

به هدف مورد نظر نائل گاردد.   ،در طی برنامه درسی ،شده است و او موظف است با کار و تالش سازماندهی شده

عالقه بیشتر دانشاجویان را باه   هایی که ممکن است  های اصلی و حوزه حیطه راهنمای یادگیریعالوه بر این، در 

مورد تادری    موضوعاتالزم برای پیش نیازهای جو دانش ،راهنماگیرد. در  ر میمورد تأکید قرا ،خود جلب نماید

 هاای  فرصات شاکل از  بهتارین  تا به  سازد میدانشجو را قادر  ،راهنمای یادگیرینماید. عالوه بر این  میکسب را 

ای کاه نیازهاای    باه گوناه   ،دا برای خود طراحای نمایا  یادگیری ر های فرصتو مهمتر از آن یادگیری بهره جوید 

هاای   گردند تا مهارت دانشجویان تشویق می ،راهنمای یادگیری. با استفاده از یز تأمین گرددفردی یادگیری وی ن

 رشد و پرورش دهند و فراگیری مستقل را بیاموزند.مطالعه مؤثر را 

 های مختلاف  برای گروه راهنمای یادگیریسازی  در آماده و مطالعات فراواناز تجربیات  ،مجموعه تحریر اینایده 

مؤلف مسئول این کتاب، در  .نشأت گرفته است آموزشی تحقق اهداف متفاوت در جهتانشجویان و از دمخاطب 

روند فلوشیپ آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئولیت تادری  مبحاث راهنماای یاادگیری را در     

یاادگیری،  هاای مختلاف راهنماای     دار بوده است. لذا برای تأکیاد بیشاتر بار اهمیات جنباه      چندین دوره عهده

هاای کااربردی از    های عملی در این مجموعه گنجانیده شده اسات. همچناین ساعی شاده اسات باا مثاال        مثال

های متفاوت و متنوعی از کاربرد نظری و بالینی راهنماای یاادگیری، پاساخگوی     ها جنبه تجربیات سایر دانشگاه

 نیازهای مخاطبین خود در مباحث آموزش پزشکی باشد.

 

ها را یک به یک مطالعه نمایید  ید به صورت منظم بخشتوان میده بخش تقسیم شده است. شما  این مجموعه به

 یا به طور مجزا هر بخش را منطبق بر عالئق خاص خود مطالعه نمایید.  
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 ؛مقدمه -1

 .کند می بیانو مفاهیم موجود در این مجموعه را  راهنمای یادگیریاین بخش مفهوم 

   ؛یتعریف راهنمای یادگیر -2

 راهنماای یاادگیری  هاای کلیادی     بخشباره قسمت توضیم مختصری در در اینهنمای یادگیری چیست؟ را

 گردد. از کتاب درسی مشخص می راهنمای یادگیریهای  گردد و تفاوت ارائه می

  ؛اهمیت کاربرد راهنمای یادگیری -3

رشاد  پاسخی به  تواند یم راهنمای یادگیریشرایطی که استفاده از راهنمای یادگیری در آن مهم می باشد؛ 

 در آموزش باشد. و گسترش موجود

 علت کاربرد راهنمای یادگیری؛ -4

 ،موزش باشاید مستقیماً درگیر آاگر شما  .روشن است آندلیل چرا باید از راهنمای یادگیری استفاده کنیم؟ 

ه این کتاب، دالیل با مطالع تر درک خواهید نمود. عمیقرا  راهنمای یادگیریقطعاً اهمیت و لزوم استفاده از 

 روشنی برای لزوم استفاده از راهنمای یادگیری و چگونگی آماده سازی آن خواهید یافت.  

 محتوای راهنمای یادگیری؛ -5

در درون سااختار   ،طیاف وسایعی از محتویاات   چه مواردی بایاد در راهنماای یاادگیری گنجانیاده شاود؟      

 گیرد. قرار می راهنمای یادگیری

  ری؛انواع راهنمای یادگی -6

رو  از ایان  ،گوناه داشاته باشاد    باید نگاهی قصه راهنمای یادگیریچه نوع راهنمای یادگیری باید تهیه شود؟ 

 تأکید کنید. راهنمای یادگیریدر تصمیم بگیرید که روی کدام موضوع شما باید 

 سازی راهنمای یادگیری؛   آماده -7

ماورد اساتفاده    راهنمای یاادگیری  تهیهای های عملی بر ؟ یادداشتشود میآماده  راهنمای یادگیریچگونه 

 .گیرد قرار می
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 گیری:  نتیجه -8

 .نددگر می مطر  راهنمای یادگیریو استفاده از  تهیهپایانی در مورد  چند عبارت

 :  خالصه -1

 اند. سازی و استفاده از راهنما به طور خالصه ذکر گردیده در این قسمت موضوعات کلیدی در آماده

 : منابع  -11

 .شود میکه برای مطالعه بیشتر در اختیار خواننده گذاشته  است مراجعیشامل 

 

، اساتفاده شاده اسات   حیطاه آماوزش پزشاکی     در مصور کاربردی و های مثال از در این مجموعهبا وجود اینکه 

 ارزشمند باشد.نیز  های آموزشی  رشته سایربرای تواند  می ،راهنمااین  بکارگیری که اعتقاد راسخ داریم
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 :دومبخش    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تعریف راهنمای یادگیری
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     چیست؟ راهنمای یادگیری

تساهیل  بارای   ،طراحای شاده   هاای چااپی و   یادداشات  در قالاب ابزاری کمکی  " را به عنوان راهنمای یادگیری

بر اساس ایان تعریاف باا     ،به عبارت دیگر. (Laidlaw & Harden 1990) اند تعریف نموده " یادگیری دانشجو

توان دریافت که چه چیزی باید آموخته شود )محتوا(، چگونه باید یادگیری صاورت   می راهنمای یادگیریکمک 

های  ها منجر به یادگیری شده است )فعالیت توان تشخیص داد که آموزش گیرد )مدیریت یادگیری( و چگونه می

به عنوان یک ابازار   تواند می راهنمای یادگیری"که  ندپیشنهاد نمود (1111)و لیدال هاردنانجام شده یادگیری(. 

مهمای   تمرین کند و در عین حاال وظیفاه  های خود را  مسئولیت دهد میمدیریتی تلقی گردد که به معلم اجازه 

باه خاوبی   بیه باا یاک تشا   ( این نظریه را 1116) رونتری ."به دانشجو واگذار می کند برای ایفای نقش یادگیری

نشساته و   دانشجوکنار  شانه شانه بهمعلمی تشبیه نمود که را به  راهنمای یادگیریاو استفاده از  .متصور ساخت

 راهنماای یاادگیری  . کناد  میبه او گوشزد  باید در هر مرحله انجام دهد،در مورد آنچه که را ساعته نصایحی  22

هاا در   د. ایان تفااوت  آن را به شکل الکترونیک نیز ارائه نماو  توان میگردد، اما  ارائه میمعموالً به شکل نوشتاری 

 چهارچوب کار بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت.

را تساهیل  تعامل دانشجویان با اجازای مختلاف برناماه درسای      است که ابزاری طراحی شده ،راهنمای یادگیری

 یانآموزشی باه دانشاجو   ابزاراین  ه شده است.نشان داداجزاء مختلف مرتبط با آن  ،شکل شماره یک کند. در می

 تا:   کند میکمک 

  نتایج مورد انتظار یادگیری طراحی نمایند. راستایخود را در یادگیری 

 های یادگیری پیش آمده بهترین استفاده را نمایند. از فرصت   

 .راهبردهای یادگیری مناسب را تشخیص دهند 

  آماده شوند. ،(باشند میرنامه آموزشی بخشی از بخود که )ارزیابی  های شیوهبرای 

  واکنش نشان دهندبه شکل مناسبی آموزشی موجود در مؤسسه  محیطدر (Genn & Harden 1986) 
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تا با اجزاء مختلف برنامه درسی به شکل  کند میبه دانشجویان کمک  راهنمای یادگیری :1تصویر شماره 

 مناسبی تعامل ایجاد کنند.
 

 .دهد میهای مناسبی را در ارتباط با موارد زیر در اختیار دانشجو قرار  زینهگ راهنمای یادگیری

 اید مطالعه کندآنچه که دانشجو ب 

 و یادگیری شیوه مطالعه   

 توالی یادگیری 

هاای مشخصای را    . با وجود این باید تفااوت شود میبا کتاب درسی اشتباه گرفته  راهنمای یادگیریگاهی مواقع 

ات باا تأکیاد بار روی محتاوای آن     ای از اطالعا  مجموعاه  ،در نظر گرفت. کتاب درسیوزشی بین این دو ابزار آم

هاایی از   بخش ا به صورت منظم مطالعه کنند یاند اطالعات موجود در کتاب درسی رتوان میباشد. دانشجویان  می

رد نظر خود را بیابناد  موضوع مو ،موجود در کتاب ضمیمهآن را بخوانند یا با استفاده از صفحات فهرست اولیه یا 

عملکرد خاص خاود را بارای تساهیل یاادگیری      راهنمای یادگیری، که در حالیخاص پاسخ دهند.  تو به سواال

یا نکات و اطالعات کلیدی هر موضوع را به صاورت   مراجعه کند راهنما مورد نظرد به بخش توان میدارد. دانشجو 
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بار   راهنماای یاادگیری  . تأکیاد  سیدن به هدف مشخص آشنا گرددیا آنکه با وظایف تکالیف و راه ر خالصه بیابد

اگر چه ممکان اسات در موقعیات هاایی الزم شاود ماتن و محتاوا نیاز          .است و نه بر محتوا "فرآیند یادگیری"

در جادول   راهنماای یاادگیری  برخی تمایزات باین کتااب درسای و     مستقیما در اختیار دانشجو قرار داده شود.

 اند. شماره یک خالصه شده

کند که چه چیزی را باید فراگیرد و چگوناه بایاد آنهاا را بیااموزد و      را راهنمایی می انشجود ،راهنمای یادگیری 

آنچاه مهام اسات هادف اصالی از تهیاه        .کناد  عمل می )مانند کتاب( مطلق نوان یک منبع اطالعاتیکمتر به ع

با چه سطحی از نیاز های آموزشی راهنما تهیه است و این که بدانیم برای کدام گروه هدف و  راهنمای یادگیری

   می کنیم.
 

 که آموزش دندانپزشکی یراهنمابر اساس  ،راهنمای یادگیریهای بین کتاب درسی و  : تفاوت1جدول شماره 

 است. تهیه شده  ،التحصیالن پزشکی و دندانپزشکی اسکاتلند فارغکمیته توسط 
 

 

 راهنمای یادگیری کتاب درسی

 در ارتباط با موضاوع یاا موضاوعات     محتویاتی را

 .کند میخاص ارائه 

 

  دهد میدانش مربوط به محتوا را ارائه. 

 

 .تنها فعالیت مورد نیاز خواندن متن است 

 

 ًبه حیطه دانش مربوطه مرتبط است.  عمدتا 

  د تبحار الزم را  توان میگوید که چگونه  می دانشجوبه

داشتی اجرای نقش به نحوهانجام وظایفی از قبیل  در

 ها کسب نماید. در درمان بیماری

  باار اساااس  دانشااجونقطااه آغااازین یااادگیری را کااه

 .کند می مشخص ،دنک تجربیات خود بنا می

  ی را که احتماالً منجار باه   های فعالیتطیف وسیعی از

 .کند میمشخص گردد،  یادگیری ثابت و پایدار می

 به ویژه آنچه که در ارتباط باا   ،طیف اهداف یادگیری

 .کند میبه روشنی بیان را  ،ارت و نگرش استمه

 

  .Abdel Fattah et al. (1991), Scottish Dental Vocational Training Committee (1993)منبع: 
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 :سوم شبخ   
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   راهنمای یادگیری اهمیت کاربرد

 ،در آماوزش  زیار  مقولاه شاش  توجه باه  باشد.  در فرآیند آموزش می ینبنیادابزاری کلیدی و  راهنمای یادگیری

 .در آموزش پزشکی را برای ما بیش از پیش روشن می سازد راهنمای یادگیریکاربرد  اهمیت

 

 حجم اطالعاتبالقوه ( افزایش 1)

در اختیاار   اماا مادت زماان    ،های آموزشی وجاود دارد  نامهانتظارات فراوانی از بر ،ر و دوره انفجار اطالعاتصدر ع

رود کاه   از دانشاجویان انتظاار مای   های مختلف دانشگاهی  در رشته. استمحدود  نیزبرای تحصیالت دانشگاهی 

بدون آنکه طول دوره زمانی افزایش یابد. افزایش روزافزون دانش در بسیاری مقاالت به عناوان   ،بیشتر یاد بگیرند

% 21در سال و با احتمال افزایش تاا  دانش افزایش % 12 با شکلی کهشده است، به  قلمدادآموزش  مشکل عمده

ناه  پزشک همواره در سطم بسیار باالیی باوده اسات. پزشاکان     مهارتدر سال روبرو هستیم. انتظارات جامعه از 

اید نگرش و مهارت خاود را  ب می بلکه ،باید دانش خود را به موازات گسترش دانش پزشکی افزایش دهند تنها می

هاای   آوری دانش و سایر جنبه ها، ارتقاء سالمت، فن پیشگیری از بیماری در ادراک باالیی از نیز گسترش دهند و

را  بیاموزناد  بایدآموزند و آنچه که  پزشکان باید قادر باشند آنچه که می ،علم پزشکی برخوردار باشند. نتیجه آنکه

 انتخاب کنند.  

 

 ت در برنامه درسیتغییرا( 2)

ای پیچیاده شاده اسات. باه وجاود آمادن        به شکل فزاینده ،ادغام افقی و عمودی به لحاظبرنامه درسی پزشکی 

یاادگیری   -یااددهی   و تغییرات فرآیندهای (PBL)یادگیری بر اساس حل مسئله  همچونراهبردهای آموزشی 

غنی متنوع و یادگیری  های فرصت. (Harden et al, 1984) باشند مییی از این دست ها نمونه ،در متن و محتوا

ایناک باه راحتای در اختیاار دانشاجویان قارار        ،که بسیاری از آنها در گذشته در دسترس نبودناد  محتوااز نظر 

اتفاقاات   کتب درسای اساتاندارد و پیگیاری   دودی معتعداد  ،. در گذشته دانشجویان از طریق سخنرانیگیرند می

های چاپی  دانشجویان به منابع اطالعاتی بسیار غنی از قبیل متن ،پرداختند. اینک به کسب دانش میبیمارستان 
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هاای کاامویوتری و    های آموزشی بسیار گسترده از قبیل ویدئو، برناماه  رسانههای متفاوت،  در اشکال و چهارچوب

بلکاه مراکاز آماوزش     ،باشاند  مای بیمارستان قابل دسترسی . تجربیات بالینی نه تنها در دسترسی دارند اینترنت

راهنماای  د. نا ده مای  نیز چنین اطالعاتی را در اختیاار دانشاجو قارار   های بالینی و جامعه  کز مهارتاسرپایی، مر

بهتارین اساتفاده را از    و به یاادگیری برساند  تا در یک برنامه درسی ادغامی  کند میبه فراگیران کمک  یادگیری

 های یادگیری موجود نمایند.   رصتمنابع و ف

 

 ( برنامه درسی مارپیچی3)

و مراحل مختلف آموزش و تقسیمات موضوعی  ها بخشو موانع مابین  ها فاصلهرو به رشدی برای شکستن  تحول

درک  باه  راگیاران ف ،گیری است. در برناماه ماارپیچی   در حال شکلپیچیده برنامه آموزشی و در سطو  مختلف 

 (Harden & Stamper 1999).د نا یاب مای دسات  موفقیات در هار مرحلاه    عمیقی از موضوع درسی مبتنی بر 

نقشاه راه را   راهنمای یادگیریدر واقع  نقش بسیار مهمی در گذر دانشجو از این فرآیند دارد. راهنمای یادگیری

هر لحظه باه   راهنمای یادگیریدهد.  به او نشان میبرای عبور دانشجو از هرم مارپیچی در برنامه درسی ادغامی 

چقدر از راه را پیش رفته است و چقدر دیگر از راه باقیمانده است و او  .دنبال چیست که کند دانشجو گوشزد می

 در کجای نقشه یادگیری قرار دارد.

 

 ( یادگیری مستقل4)

دانشجویان را با دانش و مهاارت الزم بارای    تواند میبه سختی عمول برنامه درسی م ،تحصیلی عمومی در مقاطع

پزشکی مهیا سازد. برنامه درسی باید این اطمینان را ایجاد نماید که دانشاجویان تواناایی   های علوم  زمینهکار در 

ر معلام محاو   های شیوهاز سوی  برای گذر حرکت د.نکن را پ  از فراغت از تحصیل حفظ می تداوم آموزش خود

با انتقال مسئولیت بیشتر به فراگیر برای یادگیری ایجاد شاده اسات.    ،های فراگیر محور کالمی به سمت آموزش

برای ارائاه ایان کماک،     راهنمای یادگیری .باشند میدانشجویان در این شیوه نیازمند دریافت راهنمایی و کمک 

 نماید. ایفاء می ینقش بسیار مهم
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 ( یادگیری مبتنی بر کار5)

 (Kolb, 1994; Boud et al, 1993)بر کارمبتنی ای بر یادگیری  تأکید فزاینده ،در آموزش نوین علوم پزشکی

در  و فاصاله تعاار   هماواره  وجاود دارد.   (Harden, et al, 1996a, 1996b)و یادگیری مبتنای بار وظیفاه     

پزشکان نیاز دارند تا یاد بگیرند چگوناه در  است.  وجود داشتهنی های بالینی بین آموزش و خدمات درما موقعیت

باه ویاژه در چناین     راهنماای یاادگیری  و  حین کار و انجام وظیفاه بیشاترین یاادگیری را نیاز داشاته باشاند      

 .(Mitchell et al, 1998) باشد هایی کمک کننده می موقعیت

 

 ( یادگیری از راه دور6)

. ویژگی کلیدی آماوزش از راه  گردد تلقی میای  پذیرفته شدهو مرسوم شیوه آموزشی  ،یادگیری از راه دورامروزه 

گیارد   یادگیری دانشجو را مدیریت نموده و تعامل بین معلم و شاگرد از راه دور انجام مای  ،آن است که معلمدور 

(Harden, 1998) .راهنماای یاادگیری  رو  از ایان باشاد.   ین تعامل میای برای انجام ا وسیله ،راهنمای یادگیری 

 شود. یکی از ابزارهای اصلی در آموزش از راه دور محسوب می
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 :چهارم شبخ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علت کاربرد راهنمای یادگیری
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 استفاده کنیم؟ راهنمای یادگیریچرا از 

       مقولاه در  اسات کاه  بای نظیاری   نقاش کمکای    ،راهنماای یاادگیری  محبوبیت فزاینده  علت گردد که تصور می

راهنماای  هاای باالقوه    باه نقاش   ،م بیشاتر جزئیاات  یشار تدر این قسمت ما با باشد.  میدارا یادگیری  –یاددهی 

 بندی گردد:   در سه گروه دسته تواند میاین امر . پردازیم میدر تسهیل آموزش  یادگیری

 مدیریت یادگیری دانشجویان (1

 دانشجویان در ارتباط با یادگیری   های فعالیتتمرکز بر  (2

 تأمین اطالعات در مورد موضوع یا عنوان مورد نظر  (2

 

 :مدیریت یادگیری دانشجویان -1

 ک بسیار مهمی در موارد ذیل نماید.کم تواند می ،در ارتباط با مدیریت یادگیری ،راهنمای یادگیری

به افزایش اشتیاق دانشجویان به موضوع درسی کمک کند.  تواند می راهنما: عالئق دانشجویان 1-1

 انگیز یا جالب خاصی وجود دارد؟ انچرا موضوع یا دوره حائز اهمیت است؟ آیا جنبه هیج

 

باشاد. یکای از    خاص خود می راهنمای یادگیریاخالق پزشکی دارای  برنامه آموزش، Mercerدر دانشگاه مرکر 

یادگیری مستقل  ،راهنمای یادگیریباشد. در این  آموزش اخالق می ،عناصر مهم آموزش پزشکی در این دانشگاه

 اخالق در آموزش پزشکی مدنظر بوده است.

عات مورد مطالعه و منابع مورد نظار در  دانشجو اهداف اصلی و فرعی، لیستی از موضو ،راهنمای یادگیریدر این 

 اند. شده ذکررتبط با اخالق پزشکی م یها فهرستی از کتاب ،منابعقسمت . در می یابدارتباط با هر موضوع را 

 

حدوداً  .دهد میمحتوای برنامه درسی را به طور منظم نشان  ،راهنمای یادگیری :معرفی دوره  2-1

کی عماومی باه   برنامه درسی ادغامی در رشته پزش ،شگاه دندی اسکاتلندده سال پیش در دان

 ای تحت عنوان: ( در مقاله1111. هاردن و همکارانش در )مورد اجرا گذارده شد

 "The new Dundee curriculum – the whole is greater than the sum of the parts"   
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اهمیت وجود دید گسترده در دانشاجویان   ،الهرا معرفی نمود. وی در این مق این برنامه درسی

راهنماای  باه اعتقااد هااردن و همکاارانش     و پرسنل درگیر در برنامه آموزشای را نشاان داد.   

 .بوددر این برنامه درسی به عنوان یکی از ارکان مهم در موفقیت برنامه  یادگیری

 

ان باه دانشاگاه ایالات کاانزاس در درس     تاو  مای  ،راهنماای یاادگیری  ای دیگر از معرفی دوره از طریاق   در نمونه

 شود که: بیوشیمی با این مقدمه آغاز می راهنمای یادگیریدر دانشگاه ایالت کانزاس بیوشیمی اشاره نمود. 

باشد که به کشف و توصیف فرآیندهای مولکولی اختصاص دارد کاه   پایه می  بیوشیمی یکی از علوم

هااای  را باارای همااه جنبااه بنیااادی ،بیوشاایمی دهنااد. از ایاان رو، هااای زنااده ر  ماای در سیسااتم

 . نهد بنا میشناسی هم به صورت مبنایی و هم کاربردی  زیست

اناد. در دپارتماان    های دانشاگاه ایاالتی کاانزاس معرفای شاده      دپارتمان ،راهنمای یادگیریدر این 

ار تحات پوشاش قار    ،بیوشیمی مقاطع کارشناسی علوم، کارشناسی ارشد علوم و دکترای بیوشیمی

 دارند.

ایان  گردناد و   هاای موجاود در بیوشایمی تادری  مای      در این دانشکده طیف وسیعی از تخصاص 

تواند انتظاار داشاته باشاد تاا      دانشجو می ،رو باشند. از این ها در غالب پژوهش و آموزش می فعالیت

 آموزش کاملی را از حقایق بیوشیمی کسب نماید.

امکاان کساب    ،اعضای هیأت علمای با التر به همراه کار ها، آموزش در سطو  با عالوه بر این کالس

 کند. تجربیات عملی در ارتباط با بیوشیمی را برای دانشجویان فراهم می

 

ریزی درسی بیوشیمی توضایم داده شاده اسات     در ارتباط با برنامه ،دانشگاه ایالتی کانزاس راهنمای یادگیریدر 

 :که

ها در عمل مورد توجه بوده است. برای دساتیابی باه    شهای تئوری و مبنایی و کاربرد آموز آموزش

هاایی در زمیناه زباان، کاالم، علاوم انساانی، علاوم         آماوزش  ،اهداف از پیش تعیین شده دانشاگاه 

در زمیناه   یهای گردند. عالوه بر این دوره اجتماعی و برخی علوم مرتبط با بیوشیمی نیز تدری  می
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گردند. در هار یاک از ایان دو     فیزیک نیز تدری  میشناسی، شیمی، بیوشیمی، ریاضیات و  زیست

 گستردگی متفاوتی مدنظر بوده است. ،الذکر در مقاطع مختلف حیطه فوق

های باالتر از لیسان  در مدرسه پرساتاری   برای کلیه دوره راهنمای یادگیری ،در دانشگاه اوکلند در کشور زالندنو

باه   ،سازی اهداف برای دانشجویان منتشر شده اسات  دف شفافکه با ه ،راهنمای یادگیریدر این  .به چاپ رسید

 موارد زیر اشاره دارد:

 راهنمایی در مورد زمان مطالعه 

   فرآیند ارزیابی 

 هایی در مورد تکالیف راهنمایی 

 نحوه تحویل تکالیف 

 مرجع نویسی 

 های آکادمیک و دانشگاهی فعالیت 

 بندی معیارهای درجه 

 تقاضا برای ارتقاء 

 ز تأخیر در ارائه تکالیفجرایم ناشی ا 

 حفظ اسرار بیماران و پرسنل 

 دانشجویان دارای مشکل 

 آگاه سازی دانشجویان جدیدالورود نسبت به دانشگاه 

   برگزاری کارگاه آموزشی نوشتن تکالیف 

 کتابداری موضوعات مربوط به پرستاری 
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ده اسات و در پایاان نیاز ناام و     هاای الزم باه دانشاجویان ارائاه شا      الذکر راهنمایی در هر یک از موضوعات فوق

که به معرفی هار چاه بهتار دوره بارای دانشاجویان کماک        مشخصات مسئول دوره همانند ذیل ذکر شده است

 .کند می

 

کلای و  اهاداف   تواناد  مای  راهنماای یاادگیری   :روشن نمودن نتاایج ماورد انتظاار یاادگیری     3-1

دوره را تعیین نماید و باه دانشاجویان توضایم دهاد کاه در ارتبااط باا نتاایج         هر  اختصاصی

باا   درسای  های . در برنامه(Harden, et al 1999)چه انتظاراتی از آنان وجود دارد  ،یادگیری

نسابت باه   یکی از شکایات دانشاجویان آن اسات کاه آنهاا      ،راهبردهای مبتنی بر حل مسئله

چگوناه  " ستند. سؤالی با این مضامون تکاراری کاه    توجیه نی ،دانتظاراتی که دوره از آنان دار

در  اهاایی ر  نگرانای " روم؟  دانم کجاا مای   در صورتی که نمی ،بفهمم که چطور به هدفم برسم

 ایجاد نموده است. مشابه درسی  های ارتباط با برنامه

 

هایی را باه شار     راهنمائی ،زیت متحده آمریکا در راهنمای خود برای انجام خودآموانجمن آموزش پزشکی ایاال

آوری مستندات برای انجاام خودآماوزی، همچناین     ذیل ارائه نموده است. در این راهنما اهداف، اقدامات و جمع

بیشتر در زمینه مدیریت یادگیری  راهنمای یادگیریاند. این  توضیم داده شده  تحلیل خودآموزی به طور مشرو

 باشد.   و درسی خاص میآموزشی  یهرگونه محتوابوده و فاقد 

هسته اصلی برنامه درسی را برای دانشجو روشن نموده و به او بگویاد چاه چیازی را     تواند می راهنمای یادگیری

 بیاموزد.   ندارد، ضرورتاست یاد بگیرد و چه چیزی را  خوبچه چیزی را  ،یاد بگیرد باید

 

دانشاجویان   (های آخر دوره پزشاکی  سال )مثالًشی های آموز در برخی موقعیت: سازی یکسان  4-1

در برخای از  کاه دانشاجویان   . از ایان رو، ضارورت دارد   نمایناد  تجربیات متفاوتی کساب مای  

صول اطمینان برای رسایدن باه   ح تواند می راهنمای یادگیرییکدیگر سهیم گردند.  تجربیات
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ن را ترغیاب نمایاد تجربیاات    وحدت رویه در برنامه را تأمین نماید و در عین حاال دانشاجویا  

 جانبی خود را نیز کسب کنند.  

 

برای گرفتن شر  حال پزشکی انتشار یافته است. در این راهنما چگونگی  راهنمای یادگیری ،در دانشگاه فلوریدا

. عاالوه بار ایان چگاونگی آغااز      اسات  انجام مصاحبه به دو صورت بیمار محور و پزشک محور توضیم داده شده

 پزشکی قبلی بیمار مورد توجه قرار گرفته است.  سابقه و ها   بیماری فعلی، مروری بر سیستممصاحبه، شر

 

چارچوبی مشخص یا ساختاری واحد برای یادگیری  ،راهنمای یادگیری: ایجاد چارچوب واحد  5-1

گاردد.   فه مای آورد. در چنین چارچوبی یاادگیری بار داناش قبلای اضاا      دانشجویان فراهم می

راهنماای   ،برای مثال. ند بر روی چنین چارچوبی دانش خود را ارتقاء دهندتوان میدانشجویان 

مباحاث  تاا بار اسااس فهرساتی از      کند می دانشجویان را ترغیب ،سیستم آندوکرین یادگیری

د و مطالعات مرباوط باه مشاکالت سیساتم     ندانش خود را شکل ده ،غدد درون ریزمربوط به 

 ،یا تولید طبیعای هورماون   و بیشتر یا کمتر از حد نیاز ،ها تولید هورمونراجع به  را نآندوکری

استفاده از شر  وظایف پزشکان یا مشکالت پزشک در کاار عملای    ،شیوه دیگر د.نسازمان ده

 باشد. می

 

هاای   مناابع را از دیادگاه   تواناد  می یادگیری راهنمای: کمک به طراحی و ارائه برنامه ادغامی  6-1

به دوره مرتبط ساخته و دانشاجویان را تشاویق نمایاد باه موضاوع از       ،هم آورده مختلف گرد

نوشاته   "درد"که در ماورد   ای راهنمای یادگیریدر  ،رو د. از اینننقطه نظرات مختلف نگاه کن

ماکولوژیسات و  ولوژیسات، فار ، فیزیمتخصص بیهوشای شده باشد دیدگاه جرا ، انکولوژیست، 

 د.  گرد مطر  می پزشک عمومی

 

اغلاب  عمودی را تسهیل نماید. انجام ادغاام عماودی در برناماه درسای      افقی و ادغام تواند می راهنمای یادگیری

باالینی باا اصاول     مفااهیم  بر ارتباط تواند می ،های اول بویژه در سال راهنمای یادگیری. شود میتر حاصل  سخت
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 یهاا  مهاارت داناش و  دهد که چگوناه   مینشان  راهنمای یادگیریهای پایانی نیز  ورزد. در سال تأکید یهوم پاعل

از طریاق ترغیاب    راهنمای یاادگیری در کار بالینی کمک نماید. فراگیر را  تواند می ،های قبل کسب شده در سال

ماورد حمایات قارار    یاادگیری را   شیوه سااختارمند  ،های جدید در دانش فعلی دانشجویان برای سازماندهی ایده

اغلاب نقایصای کلای یاا جزئای در ماورد ادغاام تجربیاات یاادگیری           ،نگار  های درسی جامعاه  در برنامه. دهد می

 .  دیآ به وجود می گیرند میدانشجویان در جامعه و آنچه که در بیمارستان فرا 

ارائاه شاده    برای پرساتاران  (Hyperbaric Oxygen)در ارتباط با درس اکسیژن با فشار باال  راهنمای یادگیری

 هدف مربوط به این راهنما بدین شکل نوشته شده است.  ،در قسمت مقدمه راهنمای یادگیریاست. در این 

 

 

 

 

 

 

 

ای از طب زیر دریایی و فشار باال در زیار دریاا توضایم داده     تاریخچه ،راهنمای یادگیریدر بخش دیگری از این 

 :ته شده است کهشده است. در این قسمت گف

 

 

 

 

 

مهاارت مطالعاه    برخاورداری از : روشن شدن شیوه مناسب مهاارت مطالعاه در دانشاجویان    7-1

گاردد.   راهبردهاای آموزشای ناآشانا تلقای مای     ر دیکی از مسائل بسیار حائز اهمیت  ،مناسب

تساهیل آماادگی شاما بارای شارکت در آزماون جهات اخاذ مادرک           راهنمای یادگیری،هدف از این 

بخش تقسایم شاده    12به  راهنمای یادگیریباشد. این  ستفاده از اکسیژن با فشار باال میپرستاری در ا

گردد که در آن دالیل مرتبط با موضوع و اهمیات آماوزش    هر بخش با یک متن خالصه آغاز می .است

باه   ،دوره پرستاری اکسیژن با فشار باال تشریم شده است. مثالً در قسمت مرباوط باه داناش بنیاادین    

 اکسیژن را تعریف نموده است. . . . . باخوریم که بدین شر  مسمومیت  می فی برتعری

 

، هاای حااد و مازمن    بیمااری مباتال باه    با مشاهده تعادادی از بیمااران   هایورباریکطب بالینی تاریخچه 

اناد. در   رار گرفتاه قا درماان   ، تحات اکسایژن و باا فشاار بااال     از غنی شدههوای با  که گردد مشخص می

اکسایژن   بارای بااال باردن فشاار    هایورباریاک   ات اخیر چنین گزارش شده است که تأثیر اکسایژن مطالع

رماان بیمااری دریاازدگی در    با درجه اشباع باال به مجارای تنفسای بارای د   سیژن اکورود تنف  شده و 

 تحده بسیار قابل توجه بوده است. . . ملوانان ایاالت م
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( مطر  نماود  1111) هاجکینسون. (Davis & Harden, 1999) باشد می PBLای از آن  نمونه

هاای   نیازمناد دریافات حمایات    ،گیرند میکه دانشجویانی که حجم وسیعی از کار را به عهده 

دانشاجویان را در ماورد شایوه     تواناد  مای  راهنمای یادگیری. باشند میروانی بسیار زیادی نیز 

همچناین   راهنماای یاادگیری  نمایاد.   مطالعه آگاه سازد و روش مناسب را بارای وی تعیاین  

 . بهترین استفاده را ببرندبه دانشجویان کمک کند از زمان در دسترس خود  تواند می

 

 ،به هنگاام نیااز   تواند میچگونه دانشجو که  کند میتعیین  راهنمای یادگیری :دریافت حمایت 8-1

را در ماورد   مدرس و گروه همکااران وی  گیریراهنمای یادهای الزم را دریافت نماید.  حمایت

ند از توان میگوید چگونه  و به دانشجویان می کند میراهنمایی  ،در برنامه ایشانهای  مسئولیت

 د. ناین افراد کمک بگیر

 

 دارای راهنماای یاادگیری  : های یادگیری در دساترس  مشخص نمودن جدول زمانی و فرصت  9-1

نمایاد.  های یادگیری در دسترس را به دانشجویان معرفی  فرصت تواند میجدول زمانی است و 

و  شارکت در گزارشاات صابحگاهی   هاای رسامی،    سخنرانیجلسات شامل  هایی فرصتچنین 

 که چگوناه  دهد مینشان  راهنمای یادگیریباشد.  های فردی برای کار و خودآموزی می فرصت

 د.  نکمک نمای صول نتایج مورد انتظار یادگیریحبرای  تواند میهایی  چنین فرصت

 

آورد کاه دانشاجویان بهتارین اساتفاده را از زماان       این اطمینان را به وجود مای  راهنمای یادگیریعالوه بر این، 

سایعی از مناابع   د. به ویژه هنگامی که حجم وسیعی از اطالعات بارای مطالعاه و طیاف و   نمطالعه خود انجام ده

. کناد  مای  ویکماک زیاادی باه     راهنمای یادگیری ،گیرد ای( در اختیار دانشجو قرار می )چند رسانه مولتی مدیا

 ،باا وجاود ایان    .زمان مطالعه در برنامه درسی نداشته باشند کنترلبرای تمایل چندانی ممکن است دانشجویان 

باه آنهاا نشاان     راهنمای یادگیری .باشند میرنامه درسی زمان در طول ب کنترلبرخی از دانشجویان عالقمند به 

اساتفاده حاداکثر از    راهنماای یاادگیری  . کند میکه چگونه برنامه درسی به درک آنان از موضوع کمک  دهد می
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منابع و مأخذ مرتبط به برنامه درسی را باه شاکل    ،و عالوه بر این کند میرا تضمین از جمله زمان منابع موجود 

  .  دهد میختیار فرد قرار مناسب در ا

 نباشاد. بارای معلمای    گیر مای  ای بسیار وقت های چندرسانه به ویژه برنامه ،تولید منابع و مواد آموزشی یادگیری

بارای   راهنماای یاادگیری  تهیاه   جهتد و زمان خود را ناست که منابع در دسترس را تعیین نمای تر راحت بسیار

 .  صرف کنندین منابع از امؤثر نشان دادن چگونگی استفاده 

 

باه دانشاجویان    راهنماای یاادگیری  : توصیف کتابخانه و سایر تسهیالت در دسترس دانشاجو  11-1

فضااهای مطالعاه و ساایر    تاا از چگاونگی دسترسای باه تساهیالت کتابخاناه،        کند میکمک 

 د.  نیادگیری اطالع یاب تسهیالت در دسترس برای بهبود محیط

 

   باه دانشاجو کماک     تواناد  مای  ،راهنمای یاادگیری : تطابق برنامه با نیازهای فردی دانشجویان 11-1

دانش  ،راهنمای یادگیریکند تا نیازهای فردی خود را در ارتباط با برنامه درسی مرتفع سازد. 

در صاورتی کاه   نمایاد.   د به دوره نیاز دارند را مشاخص مای  جویان برای وروو مهارتی که دانش

تا ایان کمباود را    کند میکمک  راهنمای یادگیری ،دانشجویی به تبحر الزم دست نیافته باشد

هر موضوع درسی را باا عماق و    کند میبه دانشجویان کمک  راهنمای یادگیری. برطرف سازد

د و شیوه متفاوت یادگیری را در ماورد هار یاک بکاار     آن مطالعه نماین خاص سطم پیچیدگی

بارای هماه فراگیاران     برند. مثالً ممکن است استفاده از شیوه یادگیری بر اساس حل مسائله 

ممکن است تمایالت متفاوتی در ارتباط با انتخااب ماواد    فراگیران مناسب نباشد. عالوه بر این

 . (Harden et al, 1975) .آموزشی یادگیری خود داشته باشند

 

 در ماورد  از طریاق توضایم   راهنماای یاادگیری  : آماده کردن دانشاجویان بارای امتحاناات     1 -12

را برای آنها  تواند می ،دانشجویان و چگونگی ارزیابیهای مختلف در طی دوره  چارچوب آزمون

تی به صاورت نموناه در اختیاار دانشاجویان     ممکن است سواالهمچنین آماده سازد. ها  آزمون
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های در دسترس دانشجو بارای کساب    فرصت راهنمای یادگیریدر یا ممکن است قرار بگیرد. 

 د.  نهای موردنظر منظور شده باش مهارت

 

را تدارک دیاده اسات کاه در     راهنمای یادگیری ،برای صاحبین حرف بهداشتی ، سیستم آزمون دانشگاه ایلینویز

در ارتبااط باا    راهنماای یاادگیری  ایان   2-2یان اهداف و استانداردهای کاری پرداخته است. در صافحه  آن به ب

ها در ارتبااط   هایی را تعریف نموده است. دو مورد از این زیر مجموعه زیر مجموعه ،اهداف آزمون حرف بهداشتی

راهنماای  ط باه آنهاا کاه در    و ساؤاالت مارتب   ساالمت  بهداشات و  های مربوط به موضوعات و مهارت ،با مفاهیم

 .اند ذکر شدهنیز  سؤاالتپاسخ  مبحثهر گردند. توجه نمائید که در پایان  اند عیناً نقل می ذکر شده یادگیری

 

Illinois Certification Testing System Study Guide–Health Careers 

SUBAREA I—HEALTH CONCEPTS, ISSUES AND SKILLS 

0001 Understand important health concepts and issues. 

For example: 

 Demonstrate knowledge of concepts of wellness and illness and basic health-

maintenance practices. 

 Analyze how family, peers, and community influence the health of individuals. 

 Recognize how environmental factors influence the health of the community. 

 Analyze how public health policies, safety legislation, government regulations, 

socioeconomic factors, research, and medical advances influence health promotion 

and disease prevention. 

 Recognize the structure and operation of the modern health-care industry (e.g., 

systems of reimbursement, health-care plans, organizational hierarchy). 

 Analyze issues involving access to and availability of health care. 

 Analyze ethical issues related to health care (e.g., Health Insurance Portability and 

Accountability Act [HIPAA], consumer rights, genetics). 
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0002 Understand the use of goal-setting, problem-solving, and decision-making skills in 

developing, implementing, and evaluating health and wellness plans. 

For example: 

 Recognize principles and techniques for goal setting, problem solving, and decision 

making 

 in relation to personal and family health and wellness. 

 Apply procedures for creating, implementing, and maintaining a plan to attain health 

and wellness goals and lifelong fitness and health. 

 Analyze health concerns that require collaborative decision making. 

 Evaluate the immediate and long-term effects of health-related decisions and 

activities. 

 Apply methods for evaluating progress toward achievement of health goals. 

 

0003 Understand the development and use of risk-assessment skills in relation to 

individual and family health. 

For example: 

 Apply strategies that promote self-assessment of behavioral risk factors. 

 Recognize the impact of biological, environmental, cultural, socio-economic, and 

technological factors on health and wellness. 

 Recognize principles and techniques for reducing personal risk factors (e.g., cessation 

of smoking, stress management). 

 Analyze consequences of risky behaviors throughout the life cycle and strategies for 

reducing risky behaviors. 

 Apply strategies for making health-related decisions based on the assessment of the 

risks and benefits associated with various choices. 
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0004 Understand the development and use of health advocacy and communication skills. 

For example: 

 Utilize effective oral and written communication. 

 Apply basic math and measurement skills in health-related situations. 

 Demonstrate the ability to use oral, written, graphic, and technological media to 

convey ideas and research findings about health-related issues. 

 Demonstrate the ability to adapt health information and communication techniques to 

a particular audience. 

 Evaluate the effectiveness of communication methods for accurately expressing 

health information and ideas. 

 Recognize techniques for working cooperatively with others when advocating for 

healthy communities. 

 

1. In which of the following ways did the passage of the Omnibus Budget Reconciliation 

Act of 1987 affect the staffing of long-term health-care facilities? 

A. by requiring training and competency evaluation for all nursing and geriatric assistants 

B. by increasing the number of patients that could be assigned to each health-care worker 

C. by requiring that all routine patient care be provided by registered nurses 

D. by prohibiting the refusal of services based on a patient's inability to pay fully for them 

 

2. In developing a fitness plan, it is most important to consider which of the following 

questions? 

A. Is the plan consistent with national health objectives? 

B. Does the plan address each component of fitness adequately? 

C. Will the fitness plan still be appropriate in five years? 

D. Does the plan extend the range of athletic skills of the individual using it? 

D. Is this patient infected with a contagious disease? 
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3. In deciding whether a procedure involving a patient calls for the use of disposable 

gloves, which of the following questions should a health-care worker ask? 

A. What are the chances that normal flora would be transferred between the patient and 

myself? 

B. Could this procedure bring me in contact with bodily fluids or non-intact skin? 

C. Will I be interacting with more than one patient while I am performing this task? 

 

4. A particular medication should be stored between 18º and 26º Celsius. Which of the 

following is another way of conveying this information to a patient? 

A. "Store at room temperature." 

B. "Keep this medication refrigerated." 

C. "This medicine should be kept frozen." 

D. "Keep this medication at body temperature." 

 

Question Correct  

Number Response   Test Objective 

1.       A   Understand important health concepts and issues 

2.        B   Understand the use of goal-setting, problem-solving, and       

                                              decision-making skills in developing, implementing, and              

                                              evaluating health and wellness plans 

3.        B   Understand the development and use of risk-assessment         

                                              skills in relation to individual and family health 

4.                 A             Understand the development and use of health advocacy and  

                                               ommunication skills 
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عماومی در ماورد    اطالعیاه به عناوان یاک    تواند می ،راهنمای یادگیری: انتشار جزئیات دوره  13-1

و ارزیاابی  یاادگیری   –یااددهی   هاای  شیوهانتظار یادگیری، محتویات دوره، دوره، نتایج مورد 

برای معلمای کاه باا همکااری چناد تان از همکااران خاود در یاک          مورد استفاده قرار گیرد. 

برقاراری ارتبااط باا    شااید   ،باشاد  حاد مساتقل مای   تدری  یک وا دار دپارتمان آموزشی عهده

هاای   باا زمیناه   مدرساین در برناماه ادغاامی   اماا  د. سایرین و با جامعه چندان مهم تلقی نگرد

به در مراکز آموزشی به دانشجویان کمک کنند تا نه تنها ند توان می ،تخصصیمختلف ذهنی و 

های کوچاک و حتای در جامعاه نیاز باه       بلکه در بیمارستان ،تجربیات کاری خود دست یابند

تاری   تاا دیاد وسایع    دهد میاجازه به معلم  راهنمای یادگیرید. در اینجا نکسب تجربه بورداز

یادگیری مناسب منطبق ساازد. همچناین    –یاددهی  های شیوهیافته و محتوای آموزشی را با 

 راهنمای یادگیریکه به شکل موثری به روند اجرای برنامه کمک کنند.  کند میبه آنها کمک 

ماواد   سازی غنی در طول سال ثبت گردد و چگونگی ،گردد تا توسعه برنامه یا دوره موجب می

 .مستند شود ،جدید یادگیری ارائه شدههای  آموزشی، فرصت

چگونگی اخذ این  2116جهت اخذ مدرک فناوری رادیولوژی در سال  CAMRTدانشگاه  راهنمای یادگیریدر 

 ،صفحه اول این راهنماا در ماورد چگاونگی اخاذ آزماون مربوطاه       2مدرک به تفصیل شر  داده شده است. در 

در این قسمت مناابع ماورد نظار کاه در آزماون ماورد        ،برای داوطلبان داده شده است. عالوه بر اینتوضیحاتی 

های درسی و مجالت مورد نظار باه هماراه ساایت هار یاک معرفای         گیرند شامل مقاالت، کتاب استفاده قرار می

تی بارای خودآزماایی در   هایی برای یاادگیری باه هماراه ساواال     پودمان ،راهنمای یادگیریاند. در ادامه این  شده

 اختیار فراگیران گذاشته شده است. 
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پاسخ موردنظر و منبع استخراج سوال نیاز ذکار شاده     ،شود بالفاصله پ  از هر سوال گونه که مشاهده می همان

 است.

 

 

 

 

 

  

 :دانشجویان در ارتباط با یادگیری های فعالیتتمرکز بر  -2

عنصار   ،راهنمای یادگیریموجود در  های فعالیت: تشویق دانشجویان برای تعامل با دوره 1-2

از ممکان اسات   . کناد  میرا تأمین دانشجویان و تقویت تجربیات یادگیری  یادگیریبا تعاملی 

نظارات  های کسب شده خود فکار کنناد،    مورد دانش و مهارتدانشجویان خواسته شود تا در 

چناین فعاالیتی منجار باه     انعکاس دهند و آنها را در کار عملی پزشکی به کاار برناد.   خود را 

 گردد. تعمیق یادگیری به جای یادگیری سطحی می

Sample Standard Questions 

Module A: Imaging Procedures 

COMPETENCY: A 5.7 Select/modify exposure factors on the basis of technical 

considerations 

1. The exposure factors for a lateral cervical spine using a 8:1 grid are 70 kv, 35 mAs. 

What new exposure should the technologist select if a non-grid technique is required? 

A. 70 kV, 10mAS 

B. 70 kV, 5 mAs 

C. 80 kV, 10mAs 

D. 80 kV, 5 mAs 

Correct Answer: A 

Ref: Curry, Dowdey and Murry, Christensen’s Introduction to the Physics of Diagnostic 
Radiology, 4th ed., Lea and Febiger, page 104 

 

به ویژه برای دانشجویی که در صدد ثبت  .دهد شمای ارزشمند از دوره را ارائه مییری گراهنمای یاد

 راهنمای یادگیری، نهایت سودمند خواهد بود. نمونه نام در یک دوره آموزشی می باشد، این راهنما بی

مشاهده  و استفاده شد راهنمای یادگیریاز  ،که در برنامه پودمانی خاصی آن در دانشگاه دندی بود

به دوره از راهنمای یادگیری )به جای  گردید که دانشجویان دید بهتری نسبت به اطالعات مربوط

 استفاده از بروشور دوره( دریافت کردند.
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مکان اسات در طاول دوره نیااز باه ثبات       م: دانشاجویان  هاای  فعالیات به عناوان ثبات    2-2

انجام شده توسط دانشجویان و تجربیات آنها باشد. ایان ممکان اسات باه شاکل       های فعالیت

پورت فولیاو  مجموعه شواهد یادگیری یا ، Logbook روزنگار یا نوشتن یک دفترچه خاطرات،

 منظاور  یادگیریراهنمای در داخل  تواند میچنین مستنداتی یا ثبت نتایج بدست آمده باشد. 

یاادگیری دانشاجویان    ابا  مورد نیااز مارتبط   های فعالیتگردد. مزیت این کار در آن است که 

 ارزشیابی تکوینی و نهایی مورد استفاده قرار گیرد.   در تواند میاین مستندات باشد.  می

 

جدیدی که مورد استفاده قرار  مفهوم نسبتاً: به عنوان پایه یا مبنایی بر قرارداد یادگیری 3-2

 راهنماای یاادگیری  . (Parsell & Bligh, 1996)گیارد، قراردادهاای یاادگیری اسات      مای 

)در ایان    به عنوان سندی مناسب برای قرارداد یادگیری ماورد اساتفاده قارار گیارد     تواند می

 ورد بعداً توضیحاتی داده می شود(.م

 

 در مورد موضوع یا عنوان مورد نظرین اطالعات تأم -3

گاه با کمباود یاا تاأخیر ورود اطالعاات جدیاد در کتاب        ،به دلیل گسترش علوم بنیادین و کاربردی در پزشکی

ان دسترسای باه بعضای مناابع     کا مممکن است به دلیل برخی مشاکالت ا  ،دیگر سویشویم. از  درسی روبرو می

های دیگری جز زبان ماادری دانشاجو نوشاته شاده      خاص وجود نداشته باشد و حتی ممکن است منابع به زبان

معلماین احسااس   گااه   ،عاالوه بار ایان   باشد و لذا امکان استفاده از کل منبع برای دانشجو وجود نداشته باشد. 

در اختیاار دانشاجویان    ،اناد  ر آنچه که در کالس سخنرانی نمودهکنند که نیاز دارند اطالعات تکمیلی افزون ب می

در پایاان کاالس در اختیاار    " نوشاته  دسات "یاا   "جازوات "قرار دهند. به طور سنتی چنین اطالعاتی به صورت 

 :  دهد میگیرد. معموالً نیاز به در اختیار گذاشتن اطالعات اضافی در موارد زیر ر   دانشجویان قرار می
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 و منابع آموزشی  ب کمبود کتا 

  مهمنیاز به تأکید و روشن ساختن اطالعات کلیدی و (Core) 

 قدیمی شدن اطالعات در دسترس مرتبط با موضوع 

 نیاز سخت بودن یا وقت گیر بودن دسترسی اطالعات مورد 

 نیاز به وجود گستره دید و نگرش که ممکن است در منابع موجود قابل دسترسی نباشد 

  در معلمین( علمی )احساس تملک رائه اطالعات بیشتر به دانشجویانبرای اخواست معلم 

 

باه   را فعالیت دانشاجو(  و )محتوا، مدیریتبتواند هر سه عملکرد  راهنمای یادگیریمحتمل نیست که  منطقی و

پاسخگوی نیازهای خاص هار دوره   باید چنان طراحی گردد که می راهنمای یادگیریتأمین نماید.  صورت مطلق

عملکارد ماورد انتظاار هار     اسات.    راهنمای یادگیریمسئول تولید چنین یا هماهنگ کننده دوره،  مدرس باشد.

ایان موضاوع   های بعدی راجع به  در بخش .دهد میر قرار محتویات آن را تحت تأثیطراحی و  ،راهنمای یادگیری

  بحث خواهیم کرد.بیشتر 
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 :پنجم بخش   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوای راهنمای یادگیری
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 ؟گنجانیده شود راهنمای یادگیریچه مواردی باید در 

شاکل   .باید هادف خاود را باه روشانی درک کارده باشاد       می راهنمای یادگیریهر مدرس پیش از آماده سازی 

 راهنماا موضوعات بر اساس اهاداف هماان ماورد خااص در      بر هر بخش از عملی آنو تأکید  راهنمای یادگیری

گیاری   باید راجع به محتویاات راهنماا تصامیم    می ،راهنمای یادگیریپ  از مشخص شدن هدف تهیه باشد.  می

 بندی گردند.   گروه فوق الذکرحول سه محور  تواند می راهنمای یادگیریمحتویات نمود. 

 مدیریت یادگیری دانشجویان (1)

شامل آشنایی عمومی باا دوره باشاد و مشاتمل بار      تواند می راهنمای یادگیری :مروری بر موضوع یا دورهالف( 

 موارد زیر طراحی شود:

 دوره   نظرهای خاص مورد جنبه 

  ارتباطاات هار موضاوع باه      شاود  مای مرباوط  که به کال برناماه    عناوینیجزئیاتی از چگونگی مطالعه(

 موضوعات قبلی و موضوعات بعدی در دوره(

  بر ارتباطات فیمابینها برای تأکید  مورد استفاده در برنامه راهنماهایمنابع مشترک با سایر 

  نظرمورد چهارچوب مطالعه موضوع نده یاسازمان دهپیش 

در کاالج سالطنتی جراحای     ،ی آماوزش جراحای  برای انتخاب دوره پودمان راهنمای یادگیریکادر پایین مقدمه 

 .دهد میرا نشان  "تغییر در سطح هوشیاری / گیجی"تحت عنوان ادینبرو و مرکز آموزش پزشکی دندی 

 

 

 

 

 

 

 گردد. نسبت به خود، محیط و پاسخ به محرکات تعریف می به عنوان حالتی از ضعف در آگاهی "گیجی"

باشاند. طیاف وسایعی از تغییارات در حالات بیاداری و        تغییر سطم هوشیاری حالتی متداول است که جراحان با آن روبرو می

 باشند که شامل کما، نیمه هوشیاری، خواب آلودگی، هوشیاری و فراهوشیاری است. هوشیاری قابل تعریف می

 اند: تأخیر در ارزیابی و درمان ممکن است به عوار  منجر گردد. متعددی برای تغییر سطم هوشیاری مطر  شدهدالیل 

را در نظار   "تشخیص افتراقی تخریب سططح هوشطیاری  "و  "پاتوفیزیولوژی"این پودمان به شما کمک خواهد کرد تا 

 د. یرا انجام دهکند تا در شروع درمان اقدام مناسب  داشته باشید و به شما کمک می

ای اسات کاه    عارضه "مرگ مغزی"گیری حائز اهمیت بسیار است.  بینی نتایج در راهبردهای مدیریتی تصمیم های پیش شیوه

 ای دارد. دهد و در بحث اخالق و کاربردهای قانونی آن اهمیت ویژه ر  می گاهی اوقات
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 اند.  تر نوشته شده مدرس با حروف درشتئز اهمیت از نظر م و موضوعات حایهامف در این کادر

هاا باه تعریاف موضاوع، عالئاق       کوتاه آورده شده است. این مثالشش مثال بالینی  از ای مجموعه ،پ  از مقدمه

ما در این قسمت تنها به ذکار یاک ماورد از    نماید.  خواننده و تأکید بر اهمیت موضوع در حیطه بالینی کمک می

 پردازیم. ها می این مثال

 ای حوادث جاده                                       

کیه در حالیت میمیه یورییار در سیه  ی  ه        بدون بیماری قبلیی  ،ساله 22 است ییآقابیمار 

بارید و در نی  ا او    بیمار دچار خومهیزی از زخم ماحیه فهومتال میی  .استحادثه پیدا رده 

 رسد. بوی الکل به مشام می

 

مربوط به سیستم قلبی عروقی آماده شاده بارای دانشاجویان ساال دوم      راهنمای یادگیریبخش مقدمه در زیر 

 .شود میدیده پزشکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1شماره  مورد    

 آقای ج . د

 مقدمه:

عروق خوش آمدید . در طی چهار هفته آینده، هدف من آن نیست که به شما بیاموزم تا متخصص به دوره سیستم قلب و 

کنم تا هر آنچه شما در مورد قلب نیاز دارید، به شما بیاموزم. بلکه هدف مان آن   قلب شوید. حتی این هدف را تعقیب نمی

 .نمائیداستوار  را بر آندر بحث پزشکی قلب بالقوه خود ریزی کنم که شما قادر گردید دانش  یی را پیاست که زیربنا

بسیار خرسندم  که تمامی تیم خود را در ایان دوره آموزشای بارای کماک باه شاما در اختیاار دارم. رانناده آمباوالن ،          

متخصص بیهوشی، بیوشیمیست، تکنسین قلب، کارشناس تغذیه، متخصص قلب، اپیدمیولوژیست، پزشک عمومی، آموزش 

وبیولوژیست، پرستار، پاتولوژیست، داروشناس، فیزیوتراپیست، متخصص اعصاب، جرا  و پزشک عروق دهنده پزشکی، میکر

ای این افراد شاهدی بر ماهیت چناد تخصصای باودن پزشاکی      های تخصصی حرفه اند. زمینه همه در ارائه این دوره سهیم

که قلب در میان آن اسات، در پزشاکی نیاز    همانند زندگی  ن،نوین می باشد که در این دوره مد نظر ما می باشد. همچنی

 کاردیولوژی نیز در قلب پزشکی است.

تری را نیز پیش رو دارید اما ایجاد بنیه علمای   های سخت امید دارم از این چهار هفته لذت و بهره کافی را ببرید. شما دوره

        تنای بار سیساتم در پزشاکی     عروقی مرحله بسیار مهم در این سافر شاما بارای طای مسایر دوره مب      –قوی در طب قلبی

 باشد. می
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و گاردد   تعریاف مای   "آنچه کاه بایاد در دوره پوشاش داده شاود     "نتایج به صورت : محتویات و نتایج دورهب( 

 به صورت یک یا چند مورد ارائه گردد.   تواند می

 .فهرستی از نتایج یادگیری مورد انتظار 

  (a 1111پیشنهاد شده توساط هااردن و همکااران )    ای فاده از مدل سه دایرهبا است توان میرا این فهرست 

ماثالً در  )" شایوه انجاام آن  "  دایره میانی، "آنچه که باید دانشجو فرا گیرد "توصیف نمود که دایره درونی 

 .  دهد میرا نشان  "ای حرفهمتخصص فردی به عنوان  رشد"و دایره بیرونی  (نظر گرفتن مالحظات اخالقی

 فهرست جزئیات از اهداف اختصاصی و ویژه. 

طوالنی بسیار تعیین برنامه اصلی درسی در دانشکده پزشکی که  ند( گزارش نمود1111)هولزگرو و همکاران 

راهنماای  درون اهداف یادگیری در  سسه است.درون مؤ اختالف نظرهای موجود درو دشوار است و مملو از 

 گردند.   می بندی تقسیمجالب برای یادگیری  ، یامهم در یکی از سه دسته ضروری، یادگیری

 مثالی آورده شده است.  2ای از موضوعات یادگیری. در جدول شماره  خالصه 

  تحت مطالعه  حوزه یمفهومنقشه 

   فهرستی از محتویات 

 ها یا مواد آموزشی و منابع پوشش دهنده موضوع ای از کتاب موعهمج 

 انند آنچه در یادگیری بر اساس وظیفهای از مشکالت یا وظایف هم مجموعه (task-based learning) 

 .شود میگفته 

  رسیده است.جزئیات چگونگی ارزیابی برای تعیین آنکه دانشجو به تسلط در آن موضوع 
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زنان و زایمان خالصه  راهنمای یادگیریدر بخشی از  "زایمان"موضوعات یادگیری درباره  :2 جدول شماره

 .شده است

 

 عالئم و نشانه هایی پیش آهنگ شروع زایمان هستند؟چه  (1

 گردد؟ چگونه تشخیص زایمان تأیید می (2

 مرحله زایمان را تعریف کنید؟سه  (2

 ؟شود میچگونه پیشرفت زایمان ارزیابی  (2

 های مراقبت از مادر نیاز به بررسی در طی زایمان دارد؟ کدام یک از جنبه (1

 ؟شود میچگونه در طی زایمان سالمت جنین ارزیابی  (6

 چه شکلی از تسکین درد در طی زایمان قابل استفاده است؟ (1

 های اپیزیاتومی چیست؟ اندیکاسیون (1

 اقدامات انجام شده برای اداره مرحله سوم زایمان کدامند؟ (1

 ؟شود میبه هنگام زایمان ارزیابی  نوزادچگونه   (11

 لد کدامند؟در هنگام تو آنها منفی و فرزندان RHآزمایشات خاص انجام شده در مادران  (11

 

    Mires et al, 1998: منبع

تا پاسخ دانشجویان در  شود میای در نظر گرفته  بین هر یک از این موضوعات فاصله راهنمای یادگیریدر توجه: 

 آن منعک  شود.

 

اسات کاه شاامل    دانش و مهارت الزم در هر فرد پیش از آغاز مطالعاه هار موضاوع     ،نیازها پیش :نیازها پیشج( 

 ،هاای پیشاین دانشاجویان    آموخته است. بارای ارزیاابی آموختاه   ها و مفاهیمی است که دانشجو قبالً آنها را  واژه

 انجام پیش آزمون در نظر گرفته شود. ممکن است 
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گیرد و هر یاک از   برای دانشجویان در نظر می جدول زمانی را ،راهنمای یادگیریاین بخش از  :جدول زمانید( 

 در برناماه درسای   . هنگامی کهشود میهای دانشجویان از نظر توالی موضوع در این جدول در نظر گرفته  انتخاب

. کناد  مای زمان تخمینی برای مطالعه هر موضوع را مشاخص   راهنمای یادگیریتعیین نشده باشد، جدول زمانی 

که فراگیران چهار هفتاه بارای اتماام ایان دوره در نظار      در دوره آموزشی دندانوزشکان پیشنهاد شده است مثالً 

 .  (Abdel Fattah et al, 1991)بگیرند 

یادگیری بر اسااس  راهبردها باید با موضوع مورد تدری  مطابقت یابند. مثالً تأکید بر  :راهبردهای یادگیریهط( 

 حل مسئله، یادگیری مستقل، و یا ادغام.

برای فراگیران دندانوزشکی که توسط کالج سلطنتی جراحان ادینبارو، گالساکو و ایرلناد و باا      یادگیریی راهنما

عماومی بارای دانشاجویان از نظار      پیشانهادات  ،نوشته شده استهمکاری مرکز آموزش پزشکی دانشگاه دندی 

 گردد. ذکر می ای از آن نمونه کادر زیردر  .است مطالعه داده شدههای  مهارت

 

 

 

 

 

 

راهبرد یادگیری خاص خود را دارد. لذا پیشنهادات شما نباید باا راهبردهاای    ،توجه داشته باشید که هر دانشجو

 یادگیری شخص دانشجو مغایرت داشته باشد. سعی کنید پیشنهادات شما جنبه عمومی داشته باشد.

در  تواناد  مای ن رد اساتفاده و چگاونگی اساتفاده از آ   و موا های یادگیری توصیف فرصت :های یادگیری فرصتو( 

مثالً موضوع درس به صورت سخنرانی ارائه می شود یا بحث گروهی یاا دانشاجو باا    موارد زیر پوشش داده شود. 

 تجربه بالینی روبرو خواهد شد.

 نکته

گیرد. این  % از زمان مطالعه صورت می21% مطالعات شما معموالً در 11

زمان اوج می باشد. دوره اوج مطالعه خود را تعیین کنید )مثالً صبم %، 21

 و در همین هنگام سراغ منابع مطالعاتی خود بروید. (زود یا اواخر غروب
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با حضور در  ،اعرما باید در پهوسیجهیای مهبوط به دستهسی به مخ

 نجهبه کسب ممایید. ،ک ار متخصص بیهوری در اناق عمل

یایی را بهای کسب آموزش بهای خود مهیا ک ید. رما  در رهوع آموزش رما، باید فه ت  

دید به یادگیهی خود کمک ممائید.  باید با ثبت کهدن آمچه که در یه جلسه بهای رما رخ می

 ر مواجهه با مشکالت در اولین مهحله عجله مک ید.بهای کمک گهفتن از مدرسین خود د

  یان ؟ آیا الزم اسات قبال از حضاور در ساخنرانی دانشاجو     شود میسخنرانی: چه موضوعی پوشش داده

آیا باید دانشاجویان در هنگاام ساخنرانی    ؟ یا آمادگی خاصی را پیدا کنند فعالیت خاصی را انجام دهند

 یادداشت بردارند.

بارای   راهنماای یاادگیری  انجاام ساخنرانی در سیساتم قلاب و عاروق در      نمونه داده شده در زیر منبعی بارای  

 باشد. پزشکی در دانشگاه دندی میسال دوم دانشجویان 

 

 

 

 

 

 هدف از جلسه چیست و چه انتظاراتی از دانشجویان وجود دارد؟های کوچک:  جلسات گروه 

 ؟ تجربیاات باالینی،   کناد  مای ها چگونه به دساتیابی نتاایج یاادگیری کماک      های عملی: این دوره دوره

ممکان اسات باه دانشاجویان      راهنمای یادگیریهای بالینی.  مرکز مهارتهای سرپایی، کار در  مراقبت

   د.نهاد نماید که چگونه تجربیات بالینی مورد لزوم را به صورت استخراج از برنامه کسب نمایپیشن

 

 

 

باه آن  نیاز به توجاه دانشاجو    ضرورتآیکن  شمایل یا رشته دندانوزشکی با استفاده از یک راهنمای یادگیریدر 

 شده است.  مورد خاص تأکید

 

 

  

برای معرفی دوره و توضیم راجع به اهم  21/1تا  1رانی در صبم روز دوشنبه نخستین سخن

شود قبل از حضور در این جلسه سخنرانی  عروقی می باشد. توصیه می -های قلبی بیماری

 عروقی خود را در مرحله دو مطالعه نمایید. –راهنمای یادگیری قلبی 
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را برای حمایت از راند آموزشی سااختارمند در مشاکالت    ی یادگیریراهنما( استفاده از 1111)هیل و همکاران 

   مورد تأکید قرار دادند.و بالینی معرفی 

     یادگیری فردی، مثالً مطالعه کتب، مجالت، نوارهای ویدئویی و مواد آموزشی وابساته باه کاامویوتر. در

آیکان  شامایل یاا    متن کناار . اند مثال زیر دانشجویان دندانوزشکی برای دیدن نوار ویدئویی ارجاع شده

مفید واقع شود و دانشجویان موقع دیدن فیلم باید به چاه   تواند میکه نوار چگونه  دهد میفیلم توضیم 

 نکاتی توجه کنند.

 از سوء ن ایم:   بت با بیمار اجت اب"فیلم ویدئویی آموزری بهای دامشجویان دمدامپزرکی ن ت ع وان" 

 این فیلم به ع وان ابزاری بهای  .(0991دمدامپزرکی اسکانل د )آماده رده نوسط کمیته آموزش 

 دقیقه 22یای بین فهدی بسیار سودم د است. این موار ویدئویی حدود  بهبود مهارت

 .دید مینعامل اساسی بین بیمار و دمدامپزرک را به ما مشان  8بوده و 

 مختصهاً چگومگی نعامل قسمت پذیهش  9در    ه رماره 

 .رود میدر دو بخش مجزا مشان داده با بیمار 

 

         باشاد.  های مناسب می متن به سمت استفاده ازهدایت دانشجویان  ،راهنمای یادگیریبسیار مهم  یکی از وظایف

ها به شاکلی گنجانیاده شاوند کاه      الؤس ،راهنمای یادگیریدر که  ند( پیشنهاد نمود1111) هورتون و همکاران

االت طر  شده کتبی پاسخ دهد و پاسخ خاود را  ؤو به متن اصلی مراجعه نموده و به سدانشج ،برای یافتن پاسخ

مهمی از متن را از کل ماتن جادا    بنویسد و یا بخش راهنمای یادگیریدر فضای مناسب در نظر گرفته شده در 

ند و قابال  ی و درسی موردنظر را به شاکل سااختارم  طریق، مواد آموزش این و اهمیت آن را درک کند و از هدکر

 این موارد شامل: خلق نماید. ،درک

 های مناسب نمودارهای خاصی که در هر صفحه ارائه شده و یا جداول و  صفحات یا پاراگراف (1

 ، مثالً:به دست آوردآنچه که دانشجو باید از خواندن متن  (2



 Study Guide 22                                                                                      راهنمای یادگیری      

 ای از مفاهیم مشکل توضیم ساده 

 مروری خوب و دقیق 

 عک  و تصاویر سودمندجداول ، 

  های بیشتر یا مثال ها کی 

 در مورد موضوع موردنظر تر مطالعه عمیق 

 ساایر افاراد تایم درماانی یاا مارتبط ماثالً        ها، مثال از دیدگاه  مروری بر عناوین در سایر متن

 یا مدیران پرستاران

 کسب نگرش عمیق در موضوعات و مواردی که اختالف نظر وجود دارد 

 شده است.دیمی و یا در مواردی که کتاب ق موضوعاتکاربرد  (2

 .شده در کتاب با موقعیت محلی توافق و سازگاری نداردموارد مطر   در مواقعی کهکاربرد  (2

 :، مثالًای و موضوعات جانبی برنامه درسی های حاشیه بوط به چگونگی تطابق کتاب به متنمراطالعات  (1

   مروری بر آنچه که باید دانسته شود 

 همطالعآغازین ای یا نقطه  مقدمه   

 ش عنوان در برنامه درسیگستر 

سیساتم   در زمیناه  ماثالً ، مطالعاه ماتن اساتاندارد    را بارای  راهنمای یاادگیری کنندگان از  استفادهممکن است 

 ارجاع داد. ،آندوکرین

 کتاب 818   ه  01-20یای نیهونوکسیکوز که در رکل  به عالئم و مشامه 

 کومار و کالرک آمده است مگاه ک ید 

  مگاه ک ید را کتاب آمدروود 215 یمچ ین نصویه    ه
 

آموزش دندانوزشکی آورده شده است. اولی منبع مفید بارای باازنگری را    راهنمای یادگیریدو قسمت از در زیر 

 دومی به صفحات خاص در مورد یک موضوع جدید اشاره دارد.   و کند میتوصیف 



 Study Guide 21                                                                                      راهنمای یادگیری      

 های مربوط به این موضاوع احتمااالً در ذهان شاما      بیشتر تئوری

توانید با نگاه به ایان کتااب باازنگری     وجود دارد، اما در صورت تمایل می

 کتاب:الزم را در ذهن خود انجام دهید.

 kidd E A M and Joyston-Bechal S (1987) 

Essentials of Dental Caries: the Disease and its Management 

Bristol. (Wright. (184 pages)  

 دانید،  مطالعه مجدد آنچه که در مورد برقراری ارتباط با بیمار می

بااارای شاااما ساااودمند خواهاااد باااود. باااه فصااال زیااار از کتااااب                       

Kidd and Joyston- Bechal's  مراجعه کنید. 21در صفحه 
 Patient education: PP 171-178 

Diet and Caries: PP 68-82 

Fluoride supplementation: PP 83-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخاش ارجااع داده    هاای  دساتورالعمل هاا و   ن به متنفراگیرا ،آموزشی تهیه شده برای طب کودکان راهنمایدر 

 .شود میشوند. این کار با گنجاندن آیکن مخصوص انجام  می

 های دشوار از نظر اخالقی باید در مورد مراقبت از نوزادان  گیری گاهی اوقات برخی تصمیم

 اشته است:ن همکاران را به بحث گذمیا اختالفنارس گرفته شود. مقاله زیر برخی مباحث مورد 

Doyal L and Wilsher D, Towards guidelines for withholding and withdrawal of life 

prolonging treatment in neonatal medicine. Arch Dis Child 1994; 70:p66-70. 

 

  اند. با جزئیات اشاره شده 211و  111صفحات  6عالئم بالینی در کتاب نلسون فصل 

 

کند میهای دیابت به شما کمک  ل )پروتکل( بخش مربوطه در درمان اورژان العمدستور. 
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 مطمئن شوید که اطالعات مربوط به تصویربرداری                   

  اید. بالینی در سالمت فرد را خوب فرا گرفته                       

 برخی اطالعات مبنایی در مورد ژنتیک مولکولی                  

 سرطان نیز مورد انتظار است.                       
  

 ند و رفتار غیرمحترمانه داشته باشد و ک احترامی  نسبت به بیمار بی اگر فردی                   

 دوره مردود خواهد نسبت به راحتی و احساسات او بی توجه باشد، قطعاً در این                       

 داشته باشدشد. حتی اگر همه اطالعات الزم را از نظر علمی                       

 جرا  ارشد
  

 

 

های جزئی را به صاورت ماتن بارای دانشاجویان دارناد. یقینااً        غه تهیه راهنماییبرخی مدرسین دغد

 ،باا وجاود ایان    .باید خود برخی اطالعات را از کتاب، مجله یا اینترنات کساب نمایناد    دانشجویان می

در این مواقاع  یان فرصت کافی برای تکمیل چنین تحقیقاتی در مطالعات خود ندارند. معموالً دانشجو

الزم است فعالیت دانشجویان توسط مدرس هدایت شده و در مدت زمان مشخص طراحی شود. ایان  

 ،کنناد  میهایی غیر از زبان مادری مطالعه  هایی را به زبان ویژه در مورد دانشجویانی که متن مسئله به

 ست.صادق ا

 :  شود میدر برنامه درسی گنجانده  دانشجویان در طی دوره یا ارزیابی های شیوهجزئیات  :ارزیابیز( 

  ارزشیابی مورد استفاده و چگونگی پاسخ به سواالت آناطالعاتی در مورد ابزار 

  به بهترین شکل ممکن برای آزمون آماده شد توان میچگونگی 

هاا گنجاناده    ای در مورد هر یک از پودمان ویان دندانوزشکی سواالت چندگزینهدانشج راهنمای یادگیریدر 

تاا داناش    کناد  میها به فراگیران کمک  ا و جوابه الؤهای آن نیز ارائه شده است. این س شده است و پاسخ

 خود را درباره موضوع خاص ارزیابی نمایند و با سوال و جواب تمرین کنند.  

همانند مثاالی کاه در برخای     .ها نیز ممکن است اضافه شود مورد آمادگی برای آزمون خاص در های توصیه

   .شود میها ارائه  برنامه
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کدهای اخالقای ماوردنظر    ،جهت اخذ مدرک فناوری رادیولوژی CAMRTدانشگاه  راهنمای یادگیریدر پایان 

این کدهای اخالقای هار یاک از اعضااء ایان      های طب اشعه کانادا ذکر شده است. بر اساس  انجمن تکنولوژیست

انجمن موظفند تا مالحظات اخالقی زیر را مد نظر داشته باشند. عدم تمکین از این اصول اخالقی منجر به سلب 

 صالحیت فرد خواهد شد.

نظر از نژاد، ملیات، قومیات،    الف( خدمات خود را با وجدان کاری و احترام به مددجویان صرف

سن، نوع بیماری و یا هر گونه تبعیض دیگر در اختیار  ،تمایالت مذهبیرنگ پوست، جنسیت، 

 مددجویان قرار دهد.

ای  ب( نهایت تالش خود را برای کسب اعتماد و اطمینان جامعه از طریق اجرای مهارت حرفاه 

 به کار بندد.

 ج( در حین کار استانداردهای ایمنی تشعشع را در مواقع لزوم به کار بندد.

باشاند و مطاابق باا     قداماتی را که هر یک از اعضاء این انجمن مجاز به انجاام آن مای  ا ،د( تنها

 های کاری خود اجرا نماید.   توانمندی

 ها( با تمامی همکاران در حرف بهداشتی دیگر همکاری کامل نماید.

 ای به کار گیرد. تمام سعی و تالش خود را برای پیشبرد هنر و علم طب هستهو( 

 د.ای خود سهیم گرد های حرفه بوط به انجمن و مسئولیتدر امور مر ز(

 

به صورت پرسانل آموزشای و    ،اصلی مشارکت کننده در دورهگنجاندن نام اعضاء و پرسنل  :تماس با پرسنل( ح

ان در رساد. جزئیااتی را در ماورد زما     ساودمند باه نظار مای     ،کنند پرسنلی که برای مشاوره در دوره فعالیت می

دسترس بودن ایشان و چگونگی برقراری ارتباط با آنان از قبیل تلفن، پست الکترونیک یاا مالقاات حضاوری در    

 ایشان بگنجانید. کار دفتر
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به فراگیران توصیه شده است که چه زماانی بارای دریافات کماک مراجعاه       ،دندانوزشکی راهنمای یادگیریدر 

 ایند.نم

 در باب موضوعات و عناوین   .ادل نظر از مدرس خود استفاده کنیداز این فرصت برای بحث و تب

 .  را از مدرس خود کسب نمائیداطالعاتی  یدتوان می ذیل 

 دهنده نقش دندانوزشک به عنوان آموزش 

 ها نقش سایر اعضای تیم در آموزش سالمت دندان 

   آموزش اقتصاد در بهداشت دندان به صورت عملی 

  داندن پوسیدگیکودک مبتال به 

 ذکر شده است. ،در مثال زیر نحوه تماس با افراد مورد نظر در برنامه درسی در دانشگاه ایالتی کانزاس

 برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

For more information about biochemistry, contact: 

Department of Biochemistry 
Kansas State University 
141 Chalmers Hall 
Manhattan, KS 66506–3702 
785-532-6121 
E-mail: biochem@k-state.edu 
www.k-state.edu/bchem 

 

 برای کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با دانشگاه ایالتی کانزاس به آدرس ذیل مراجعه نمائید.

For more information about Kansas State University, contact: 

Office of Admissions 
Kansas State University 
119 Anderson Hall 
Manhattan, KS 66506–0102 
785-532-6250 
E-mail: k-state@k-state.edu 

 

ای دانشجویان معرفی  برای رفع مشکالت کتابخانه Lorraine Nielsenدر مدرسه پرستاری دانشگاه اوکلند، خانم 

 شده است.
Lorraine’s contact details are:  

Lorraine Nielsen 
Subject Librarian - Nursing and Allied Health  
Philson Library 
First Floor, Medical and Health Sciences Building 503 
Tel 09 373 7599 Extn 86158  
Email lm.nielsen@auckland.ac.nz  

mailto:lm.nielsen@auckland.ac.nz
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 راهنماای یاادگیری  در  تواناد  مای های شخصی معلمین یا متخصصین در این موضاوع   نظریه :نظرات پرسنل( ط

 ممکن است : راهنماتر شدن موضوع گردد. نظریات ارائه شده در  گنجانده شود و باعث واقعی

 ساوء تفااهم    " ماثالً  تواند نظر شخصی خود را بیان کناد  مدرس می ،ر مورد محتوای درسید

  "اختالف نظراتی در بااب ایان موضاوع وجاود دارد ...    "  "رایج در این موضوع آن است که ...

 .  "...  مربوط است بهایجاد شده در این موضوع  تغییراحتماالً مهمترین "

 توساط  در کسب تبحر در آن موضوع اشکال داشاته باشاد    مواردی را که ممکن است دانشجو

بسایاری از   " گاردد کاه   ذکر میمثالً  .دهد میو به او قوت قلب شود  میمدرس تشخیص داده 

گردد به محض مواجهاه باا    توصیه می .شوند در این قسمت با این مشکل روبرو میدانشجویان 

تاری از موضاوع خواهیاد     رک شافاف قطعااً د  .این مشکل به منابع معرفی شده رجوع نماییاد 

 ."یافت

 

بدهد. در اینجا  دانشجوبهتری را در مطالعه موضوع خاص به  نگرش تواند مییه نظرصاحبنظران معتقدند که این 

 گردد. ارائه می SELECTدو مثال از برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  هایی است که درک آناتومی مرتبط با   یکی از حیطه ،فکر می کنم موضوع درس امروز           

 کند. مطالعه این مطلب  لینی کمک میکند و به تفسیر یافته های با موضوع را روشن می          

   .های بالینی آن درک کنید کند تا آناتومی را در ارتباط با تفسیر یافته به شما کمک می          

 جرا  ارشد

 که در هر سال  ،عده کثیری از یک میلیون بیمار مبتال به ضربه مغزی یا صدمه سر          

 شوند، نیازی به پذیرش ندارند. ولی بسیار حائز  تان بستری میدر بریتانیا در بیمارس          

 % که باید بستری شوند را به درستی تعیین نماییم.11اهمیت است که همان           
 

 مشاور جراحی مغز و اعصاب 

’’ 

’’ 
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باه اشاکال مختلاف گنجانیاده      نظریات مؤلاف  ،در برنامه آموزش از راه دور برای پرستاران راهنمای یادگیری در

 چنین گفته شده" کیفیت زندگی "مان در پود ،مثالً در نمونه زیر شده است.

 

 

 

 

 ی یاادگیری در پایاان راهنماا   ،درس پرستاری همودیالیز در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود راهنمای یادگیریدر 

 مدرس نظرات خود را چنین نوشته است:

 

 

 

 

 

 : دانشجو در ارتباط با یادگیری های فعالیت( 2

دانشاجویی و   هاای  فعالیتهایی برای تمرین  آموزش شتمل برم به عنوان کتاب کار توان میرا  راهنمای یادگیری

دانشجو ممکن است شامل ماوارد   های فعالیت در نظر گرفت. ،رود تا بدان نائل شود آنچه که از دانشجو انتظار می

 زیر باشد:

 راهنماای یاادگیری  رچوب ا( چا 1111) هورتاون و همکااران   : آموزشی موادمنابع و با متن یا سایر  تعاملالف( 

های مناسبی را برای تعامل باا ماتن ماورد مطالعاه در      به دانشجویان فرصتکه در آن  ندپویایی را پیشنهاد نمود

 شود.  میباالترین سطم فعالیت مستقل داده 

تاوان گرفات آن اسات کاه      ای که می تنها نتیجه

گونه پاسخ قطعی بارای ایان پرساش وجاود      هیچ

 چیست؟ "زندگی کیفیت "ندارد که 

باشید، ذهان شاما آمااده فراگیاری هار مفهاوم        اینک که در شرف اتمام دوره پرستاری همودیالیز می

تبحار   ،بلکاه  .ایاد  فرآیند همودیالیز است. شما تنها شیوه پرستاری همودیالیز را فارا نگرفتاه   مرتبط با

هاای مراقبات    رد شایوه اصلی شما آمادگی برای رفع نیازهای فردی یاادگیری خاود و قضااوت در ماو    

 باشد. اساس استدالل بالینی میپرستاری از بیمار بر
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دانشجویان را به سمتی هدایت نمود که متن را در داخال کتااب درسای مطالعاه     توان  می ،یادگیریراهنمای در 

یاا جادول را    نموداراز دانشجویان خواسته شود تا ممکن است  کنند و سواالتی در ارتباط با متن استخراج کنند.

 م دهند.را برای تعمیق یادگیری انجاذیل  های فعالیتبه دقت وارسی نمایند و هر یک از 

 خالصه کنند 

 تفسیر کنند 

  ،د.نها بیاب های مورد نظر را در سایر متن یا جنبهاصول را به کار بندند 

شاناخته   " ؟ " آیکان یاا  شمایل باشد سواالت با  می راهنمای یادگیریبخش الینفکی از متن اصلی در  ،سواالت

ارزیاابی   ،کنناد  ه طای مای  در پودمانی ککنند تا درک خود را در موضوع خاص  کمک می انفراگیرشوند و به  می

 . پاسخ سواالت بالفاصله در زیر سوال نوشته شده است.نمایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواسته شود تا موقتاً کار خود را متوقف کنند و بازخورد یا  راهنمای یادگیریکنندگان از  استفادهممکن است از 

    :توجه نمائید نمونه زیر بهنند. مثالً انعکاسی در مورد موضوعی که قبالً گفته شده ارائه ک

 

 م ل دقیق موک سوزن را نعیین ک ید.                      

 نهین عارضه این پهوسیجه چیست؟ عمده                
 

  2و  2فضای بین مهره های لومبار 

 CSF، نشت  ICPکاهش ناگهانی 

 اغلب  ،چها در بیماران دچار کایش سطح یوریاری                 

 ضهورت دارد نا بهای بیمار عکسبهداری سی ه ممود؟                            

دهناد . در ایان    اغلب صدمات سر و سینه با هام ر  مای   ،در بیمار صدمه دیده

هایووکسمی با منشاء ریوی ممکان اسات اخاتالل عملکارد مغازی را       ،بیماران

 مند نماید. ا آن را عارضهپنهان نموده ی

 ؟

 ؟
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 از روی توضیحات آناتومی فکر کنید که چرا پیش بینی                            

                 وجود قطعی ناشی از نتایج انسداد هر یک از عروق مغزی                        

 ندارد.                           

 مالحظات و کاربردهای اخالقی موجود در این مورد                                    

 خاص را  در نظر بگیرید                                    
 

 

  

  

 

 

 

 

 ،گیارد  و برای انجام کار بالینی صورت میی که در ارتباط با مطالعه دانشجهای فعالیت: کاربرد تئوری در عملب( 

جنبه کلیادی   تواند می" م دادنانجا به همراهیادگیری "باشد.  می راهنمای یادگیریدر اجزای  مهمیجزء بسیار 

 باشد. راهنمادر 

 هایی که در ذیل آورده شده است نگاه کنید:   به مثال

 ییها فعالیت ،اند ه که در کارورزی جراحی فرا گرفتهبرای تشویق فراگیران برای کاربرد آنچ SELECTدر برنامه 

 . مثال آن را در زیر ببینید.اند تعیین شده

 

 

 

 

 

 

  بیماری که مبتال به کاهش سطم هوشیاری هساتند   11برای

افتراقی ممکن را بنویسید و آنهاا را در   های پاتوفیزیولوژی و تشخیص

   .بندی باال جای دهید طبقه
 

  باید با استفاده از معیاارGCS،     انجاام معایناات عصابی را در

بیماران تمرین کنید. توجه داشته باشید که در صورت بروز هر گوناه  

به همکار متخصص یا ارشاد خاود مراجعاه     ،مشکل یا نیاز به مشاوره

 کنید.
 

 فکر کنید

 فکر کنید
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      هاا و اقادامات خاود را مساتند سااخته و باه صاورت        شوند تا فعالیات  فراگیران دعوت می ،دگیریراهنمای یادر 

 های خود، ثبت نمایند. آموختهارزشیابی  در روزنگاریک  صورتیا به  ،پورت فولیو شخصی

 شند.خود را به همراه داشته با روزنگاردر جلسه آزمون هم پورت فولیو و هم  شود میاز فراگیران خواسته 

باه   ،اسات  انتخاب شدههای ارتباطی  دوره دندانوزشکی در ارتباط با مهارت راهنمای یادگیریاز که در مثال زیر 

 فراگیران توصیه شده تا نوار ویدئویی از چگونگی برقراری ارتباط خود با بیمار تهیه کنند.

 

 

 

 

 

 

هد تا در ماورد کاار تیمای فکار     خوا اگیر میاز فر ،گرفته شدهپزشکی کودکان  راهنمای یادگیریاز که مثال زیر 

 کند.

 

 

 

 

در کاارورزی باالینی    "کیفیت زنادگی "در مثال زیر از پرستاران خواسته شده تا برخی اصولی را که در ارتباط با 

 به کار گیرند. ،اند خود آموخته

 

 

    امانات   ،از هماهنگ کننده دوره )مسئول آماوزش( دورباین پرتابال

را در نظر گرفته و در اولین جلسه مالقات با او و جلساات   بگیرید. بیماری

چارا   ،پیگیری نوار ویدئویی تهیه کنید. جلسات پیگیری حائز اهمیت است

 که در این جلسات نوع دیالوگ متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که حتماً برای انجام این کار از بیماار رضاایت ناماه    

 کتبی دریافت نمایید.

 

 متخصص زنان،   ی از یک تیم متشکل از راجع به کار به عنوان عضو                   

هاای   دارای ویژگای  ،پرستار نوزادان و ... فکر کنید. آیاا باه نظار خاود                  

 باشید.   شخصیتی برای خوب کار کردن در یک کار تیمی می

 

از  مااوقعیتی را توصاایف کنیااد کااه شااش مااورد 

کیفیطت  "موجاب بهباودی    لی شاما اقدامات اص

 بیمار شده است و یا خواهد شد. "زندگی

 ؟؟
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با پاسخ دادن باه ساواالتی کاه در راهنماای     گردند تا  ن تشویق میدانشجویا :هایی برای خود ارزیابی فرصتج( 

هاای خاود را باا پاساخ      درک خود را از موضوع مورد نظر ارزیاابی نمایناد و پاساخ   یادگیری گنجانده شده است، 

ند به صورت باز نیز طراحای  توان میاما  ،ای دارند صحیم ارائه شده مقایسه کنند. سواالت معموالً شکل چندگزینه

طر  این سؤاالت در راهنمای یادگیری، این امکان را برای دانشجو فراهم می آورد تا با پاسخ به سؤاالت و وند. ش

 .محاسبه نمره به دست آمده، سطم یادگیری خود را ارزیابی و تعیین نماید

رویادادها و مساتنداتی در ارتبااط باا      شامل ثبت ،راهنمای یادگیریجنبه دیگری از : مستندات دانشجویاند( 

ای بارای پاورت فولیاو     پایاه  تواناد  میباشد. چنین مستنداتی  میتجربیات دانشجویان و تفسیر آنها از آن رویداد 

 ارزیابی نیز مورد استفاده قرار گیرد. برایدانشجویان یا سندی برای دستیابی به اهداف تلقی شده و 

  ارزش .(Snadden & Thomas 1998) شاود  میی به استفاده از پورت فولیو ا توجه فزاینده ،در آموزش پزشکی

. (Dolmans et al; 1999) مورد تأکید قرار گرفته اسات  ،یاد گرفته شده توسط دانشجو های فعالیتثبت منظم 

ر د ،شاود  مای یاادگیری برقارار    –باا برناماه و فرآیناد یااددهی      راهنمادر مواقعی که ارتباط کلی  اتندتسماین 

 .  (Mires et al., 1998) شود میگنجانده  راهنمای یادگیری

ممکن است به عنوان زیربنایی برای ایجاد باناک اطالعاات فاردی     راهنمای یادگیری :بانک اطالعات فردیهط( 

ماورد  پویاا و ناه ایساتا    به عنوان یک وسیله یاادگیری   راهنمای یادگیری ،مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر

خود اضاافه کنناد و مناابع یاادگیری      راهنمای یادگیرینکاتی را به  ،مروربه استفاده قرار گیرد. دانشجویان باید 

 زنده خود را در آن خلق نمایند.  

نظریاات خاود را    راهنما رتا د شود میخواسته دانشجویان  از راهنمای یادگیریدر قسمتی از  :راهنماارزیابی و( 

و  هاا  ی مختلاف در دانشاگاه  هاا  باا دعاوت از گاروه    تاوان  می"( پیشنهاد نمود که 1112) هوجکینساون  .بنویسند

. "دوبهتری را در استفاده از آن ایجاد نما  نتایج ،راهنمای یادگیریسازی  برای یکسان لوم پزشکیع دانشکده های

تا نسابت باه    شوند میتشویق  ،مبنایی برای دوره سال بعد خواهد بودهای آنها  دانستن اینکه پاسخدانشجویان با 



 Study Guide 11                                                                                      راهنمای یادگیری      

ی که در باال ذکر شاد باه قارار ذیال     های فعالیتاز  مختلفیهای آن تعهد یابند. انواع  و خواسته ی یادگیریراهنما

 است:

  راهنماا بخاش الینفکای از    ،راهنماای یاادگیری  ضروری ارائه شاده در   های فعالیتکامل کردن 

به ویژه هنگامی که کار دانشجو مبنایی برای پورت فولیو و ارزیابی پیشارفت وی تلقای   باشد.  می

 .  شود می

 ها به منظور ذیال اساتفاده    که این فعالیتکاربرد دارند اضافی یا انتخابی در مواقعی  های فعالیت

 :شود می

 عنوان مورد نظر  دانشجویان در ارتباط با درک و فهمتقویت  (1

 ها   جویان به سایر حیطهمطالعات دانش گسترش (2

 کاربرد مطالعات نظری در موقعیت عملی (2

 

 اطالعات در مورد موضوع یا عنوان (3)

این کار باا اشاکال    .برای مبادله اطالعات با دانشجویان خود استفاده کند راهنمای یادگیریمعلم ممکن است از 

کاه   خاوریم  به مواردی بار مای   اند انتشار یافتهدر منابع مختلف اطالعاتی که ر اساس بپذیرد.  مختلفی صورت می

 :باشند میمشتمل بر موارد زیر  اهم آنها

 از کتاب درسی یا مقاله و مجله؛ بخشی هب ارجاع خواننده 

  کوتاه از کتاب یا مجله جمالتاستخراج 

 استخراج متن از منبع 

  راهنمای یادگیری در دروناز یک مجله کامل مقاله متن 

ر دانشاگاه  د "(Palliative)تساکینی   مراقبات "و  "آموزش از راه دور پرستاری"در دوره  راهنمای یادگیریر د

کننادگان دوره   که شارکت  ندعالقمند بود مسئولین دانشگاهارائه گردید. چرا که  متن کامل مواد آموزشی ،دندی

 های توصیه شده داشته باشند.   دسترسی فوری به متن
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ممکان   ،شاوند  استخراج مای  به صورت کامل و بدون ذکر منبع هایی که از بعضی مجالت یا کتب درسی در متن

اناد.   مطالبی که در جاای دیگاری چااپ شاده     به ویژه در مورد ،گردددر زمینه حق چاپ مطر  اشکاالتی است 

 برای رعایت حق چاپ مجدد ضروری است. به مسائل قانونی  بنابراین توجه دقیق

 ممکن است شامل موارد زیر باشد: ،کند میارائه  راهنمای یادگیریطالعات جدیدی که معلم در ا

 این کار باعث ملموس شدن موضوع یا نقل قول بارای   ؛نظریه کوتاه یا نقل قولی کوچک در یک موضوع

 .انگیزد ق انسانی را برمیئدانشجو شده و عال

 های کوتاه در باب یک عنوان یادداشت 

 دنکن میجلب نظر  "به خاطر داشته باشید"با استفاده از آیکن ، کلیدی در هر برنامه بالینیهای  پیام. 

 

 

 

 

   اطالعات کلیدی یا اصلی در ارتباط با عنوان 

  یا موضوع موردنظرگسترش بیشتر عنوان 

 های جدید مطر  شده در عنوان به همراه تعاریف آنها نامه به صورت ارائه فهرستی از واژه واژه 

 

 اند. در صفحه بعد خالصه شده 2شماره  جدولکلیه اجزاء تشکیل دهنده احتمالی که تاکنون توصیف شده در 

 

 

 

 

 

 زمان صرف شده برای انجام معاینات بالینی بسیار                                   

 مهم است. به خاطر داشته باشید که نتایج معاینات                                                        

 بالینی شما در تکمیل پروژه ارزش حیاتی دارد.                                              

 به خاطر

 داشته باشید
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 خالصه شده است. در این جدول راهنمای یادگیریاجزای توصیف شده در : 2شماره  جدول

 حذف ممکن اساسی 

A مدیریت یادگیری    

    مروری بر عناوین دوره 1 

    ینتایج یادگیر 2 

    پیش نیازها 2 

    بندی جدول زمان 2 

    راهبردهای یادگیری 1 

    های یادگیری فرصت 6 

    ارزیابی 1 

    تماس با پرسنل 1 

    نظرات شخصی مولف 1 

 

B فعالیت ها    

    تعامل با سخنرانی ها و مواد آموزشی مرجع 1 

    کاربرد تئوری در عمل 2 

    خود ارزیابیتمرینات  2 

    ثبت اهداف دستیابی شده یا پورت فولیو 2 

    بانک اطالعاتی فردی 1 

    نظرات دانشجویان 6 

 

C اطالعات    

a قبالً انتشار یافته    

    ها یا مجالت ارجاع به متن 1 

    ها و مجالت سواالت از متن 2 

    تهای قبلی و مجال های طوالنی تر از متن متن 2 

    ها یا مقاالت کامل کردن متن 2 

b انتشارات جدید    

    نظریه کوتاه 1 

    یادداشت کوتاه 2 

    اطالعات کلیدی یا بنیادی 2 

    گسترش موضوع 2 

    واژه نامه 1 
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 :ششمبخش    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع راهنمای یادگیری
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 ؟اید تهیه شودب  راهنمای یادگیریچه نوع 

 راهنما( سه عملکرد 1

عملکارد   چنادین در برگیرناده   راهنماای یاادگیری  مفهاوم   ،های قبلی مشخص گردید گونه که در قسمت همان

دانند که در آن برخی حقایق مورد تأکید  یم آموزشی را ارائه محتوای راهنماباشد. برخی معلمین عمل اصلی  می

عاده  باه روز در آنهاا ارائاه شاده اسات.       اطالعاتاند و  مفاهیم دشوار توضیم داده شده یا مصور شده ،قرار گرفته

کنناد کاه نصاایحی در     را به عنوان ابزاری برای مدیریت یادگیری دانشجویان تلقی مای  راهنمای یادگیری ،دیگر

یان اهاداف   آموزد که چگوناه باه ا   د و به آنها میکن می ارائه را یاناز دانشجویری مورد انتظار ارتباط با نتایج یادگ

هاای   و چگاونگی اساتفاده از فرصات    می نمایاد در دسترسی به اهداف خود راهنمایی را  دانشجویان د،ننائل شو

 .اسات  دانشاجویان  های الیتفعتأکیدی بر  راهنمای یادگیری ،از منظر سوم .آموزد متفاوت آموزشی را به آنها می

 هاای  فعالیات بارای ثبات   هام  ای اسات   وسایله  راهنما. باشند می راهنمای یادگیریهمه اینها اجزای الینفکی از 

امل شا  راهنماای یاادگیری  از ایان دیادگاه   ارزیابی آنچه که دانشجو باه آن نائال شاده اسات.      هم دانشجویان و

تاا دانشاجویان   اسات  که سواالتی نیز در آن گنجانده شاده   شدبا میهای استاندارد  متن مکملچاپی و های  متن

الزم نیز به او داده شده بازخورد عالوه بر این با ارجاع دانشجو به متن اصلی، درک خود را از متن ارزیابی نمایند. 

 است.

 .باشاند  مای ا الذکر را در انحاء مختلاف دار  عملکردهای فوقهای ارائه شده ترکیبی از همه  بیشتر راهنما ،در عمل

نشاان داده   2تصویر شماره  که در ضالع معرفی نموداال از طریق یک مثلث متساوی توان را می راهنمای یادگیری

 راهنماای یاادگیری  نشانگر عملکرد  Aنقطه  .باشد . سه رأس این مثلث نشانگر سه نوع عملکرد آن میشده است

بارای مادیریت یاادگیری     راهنمای یادگیریانگر عملکرد نش Bباشد. نقطه  برای ارائه اطالعات به دانشجویان می

 باشد.   دانشجویان می های فعالیتتوصیف کننده  ،راهنمای یادگیریدر  Cدانشجویان است. نقطه 
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 : مثلث راهنمای یادگیری3تصویر شماره 

   ( تلفیق عملکردها2

یاک   راهنمایو در عمل  سازد میاز این عملکردها را محقق  ای مجموعهریباً همیشه تق ،خوب راهنمای یادگیری

تنها یک بعد از عملکرد راهنما را مدنظر داشته  ،سسه یا مدرسؤمگر آنکه م. شود میمنظوره یا یک بعدی دیده ن

ر هر ساه عملکارد   بیکسان  که تأکیدی شود میدیده ن Dنقطه در  راهنمای یادگیریباشد. از طرف دیگر معموالً 

هادایت و راهنماایی را مهمتارین قسامت عملکارد      رساالت   ،ریزی درسای  . معلمین یا کمیته برنامهداشته باشد

          ورزنااد. ایاان تأکیااد در ارتباااط بااا درک فااردی از ماهیاات  داننااد و باار آن تأکیااد ماای ماای راهنمااای یااادگیری

تمایل بیشتری برای ارائه اطالعاات باه    ،سنتی موزشییا موسسات آباشد. معلمین سنتی  یادگیری می –یاددهی 

تأکیاد در  در چنین مؤسساتی متأسفانه هنوز توزیاع و تکثیار جازوه درسای رایاج اسات.       صورت مستقیم دارند. 

ممکن است انعکاس دهنده منابع در دسترس باشند. معلمین ممکن است عالقمناد باشاند از    راهنمای یادگیری

به ویاژه در صاورتی کاه مناابع مساتقیماً در دساترس دانشاجو         ،العات استفاده کنندارائه مستقیم اط های شیوه

راهنماای  مگر اینکاه در   ،امکان دسترسی مستقیم به اطالعات را ندارندسساتی دانشجویان در چنین مؤ .نیستند

 ذکر شده باشد.  یادگیری

 

 A   تأمین اطالعات محتوایی 

 B   فعالیت دانشجو         مدیریت یادگیریC 

 بر اساس یادگیری و برنامه  راهنما

 استوار است.

 شود میمحتوای برنامه ارائه ن. 

 شود میفعالیت دانشجو منظور ن 

 .راهنما بر اساس فعالیت دانشجو  است 

 شود میمحتوای برنامه ارائه ن. 

  کمکی به یادگیری صورت نمی گیرد و

 شود آشنایی با برنامه ارائه نمی

 ها می باشد.. راهنما شامل محتوای داده 

 شود میفعالیت دانشجو منظور ن 

  کمکی به یادگیری صورت نمی گیرد و آشنایی با

  E شود برنامه ارائه نمی
 

 H 

 D 

 F 
 G 
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راهنماای  انشاجویان باشاد. ماثالً    د و بلاوغ ذهنای   رشاد و تکامال   از تأثرمشیوه به کار گرفته شده ممکن است 

و هم بر  محتوایی هم بر روی ارائه اطالعات ،دانشجویان در مراحل اولیه برنامه درسی در دانشگاه دندی یادگیری

نشاان داده شاده     Hالذکر به صورت نقطه  که در مثلث فوق) .ورزد دانشجویان تأکید میروی مدیریت یادگیری 

مشاتمل بار    ،راهنماای یاادگیری   ایان دانشجویان شده اسات.   فعالیتاندکی به توجه نسبتاً   Hدر نقطه . (است

بندی هفتگی، مشاکل باالینی مطار  شاده در طاول       هداف دوره و جدول زماناطالعاتی در مورد ساختار دوره، ا

باشاد.   مای نامه مربوطه و سواالت خاود ارزیاابی    های یادگیری، واژه دوره و موضوعات یادگیری مورد نظر، فرصت

بارای   راهنماای یاادگیری  . در شاود  مای ای از حقایق کلیدی در ارتباط با عنوان نیاز گنجاناده    خالصههمچنین 

دانشاجو و   هاای  فعالیات توجه کمتری به ارائه اطالعات مبذول شده و توجه بیشتری باه   1و  2دانشجویان سال 

 ه است.در مثلث نشان داده شد Fبه صورت نقطه  ودانشجو شده است مدیریت یادگیری 

 

 ها فعالیت مبتنی بر راهنمای یادگیری( 3

در  کنایم.  باه مثاال دانشاگاه دنادی اشااره مای       ،ها مبتنی بر فعالیت راهنمای یادگیریبرای درک بهتر عملکرد 

ی شاد. در ایان   هک ساازماند حول دوازده مشکل بالینی مشاتر  ،زنان و زایمان راهنمای یادگیریدانشگاه دندی 

یادگیری مرتبط به هر یک از مشکالت مشخص گردیدناد. موضاوعات یاادگیری باه      های فعالیتاهداف و  راهنما

موضاوعات   "زایماان طبیعای   "برای یکی از عناوین  (21)صفحه  2در جدول شماره اند.  شکل سؤال مطر  شده

گنجاناده   ،پیشنهاد شده به هار یاک از موضاوعات یاادگیری     های پاسخ ،راهنمادر انتهای . اند شدهموردنظر ارائه 

. طراحی شاد  ،موضوععنوان گزارش کی  ساختارمند برای هر  با ،راهنمای یادگیریشده است. جزء کلیدی هر 

آوری نمایاد )جادول    این کار دانشجو را موظف گرداند تا اطالعاتی را در مورد بیمار و تفسیر آن اطالعاات جماع  

 ارزیابی پایان دوره دانشجو بود. مبنایی برای بخش مهمی از ،راهنمابخش از (. این 2شماره 
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در " زایمان"در بخش : مثال از یک گزارش مورد ساختارمند که باید توسط دانشجویان 3جدول شماره 

 زنان و زایمان تکمیل گردد. راهنمای یادگیری

 پرزانتاسیون زایمان چیست؟ ( 1)

 ه بیمار را به بیمارستان کشانده است توجه کنید.هایی ک به عالئم و نشانه

 ای انجام شده است؟ چه ارزیابی اولیه (2)

 توجه کنید که این ارزیابی چه کمکی به اداره بیمار نموده است.

 ( چه شیوه )هایی( از تجویز داروهای ضد درد صورت پذیرفته است؟3)

 نید.به هر یک از عوار ، مشکالت و تأثیرات مورد نظر توجه ک

 هایی صورت پذیرفته است؟ ( در طی زایمان چه پایش4)

 اعمال شده در مورد هم مادر و هم جنین توجه کنید. های شیوهبه 

 .تعیین سازیدرا نحوه پیشرفت زایمان بر روی پارتوگرام ( 5)

 ( طول مدت هر یک از سه دوره زایمان چقدر بود؟6)

 ( آیا نیازی به اپیزیاتومی وجود داشت؟7)

 دالیل انجام آن توجه کنید.به 

 شد؟ ادارهمرحله سوم زایمان چگونه ( 8)

 به داروهای تجویز شده، چگونگی جدایی پالسنتا و میزان خون از دست رفته توجه کنید.

 نتیجه زایمان چه بود؟( 9)

 به جنسیت بچه، وزن تولد، و نمره آپگار توجه کنید.

 فت؟هایی صورت پذیر ( پس از زایمان چه مراقبت11)

 در مادران شیرده به اولین زمان شیردهی توجه کنید.

 هایی دریافت داشت؟ ( مادر قبل از زایمان چه آمادگی11)

 هایی که برای انتخاب به مادر داده شد، توجه و اشاره کنید. به فرصت

 ؟ندهایی در مورد زایمان داشت چه نگرانی والدین( 12)

 توجه کنید. های مادر و پدر نسبت به زایمان به واکنش

 .اید، ذکر کنید که از این عنوان درسی یاد گرفته را ( سه نکته اساسی13)

 (Mires et al 1998) منبع:

 برای پاسخگویی به هر یک از سواالت به اندازه کافی فضا اختصاص دهید. راهنمای یادگیریتوجه: در 
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نسبت به برخای   ،ها ر طی هر یک از پودماندانشجویان د های فعالیتاز جهت توجه به  راهنمای یادگیریدر این 

برخای  باا وجاود ایان     .(شاده اسات   مشاخص  Gکه در نقطاه  )تأکید بیشتری شده است های مطالعاتی  پودمان

 اند.   پودمان معرفی شده طی اصلی بوده و درها نیز دارای اطالعات محتوایی  پودمان

 

 مبتنی بر مدیریت راهنمای یادگیری( 4

بار عملکارد    ،بارای فراگیاران دوره دندانوزشاکی طراحای شاد     در دانشگاه دندی اسکاتلند آموزشی که  راهنمای

بر این نکته تأکید  راهنمااین  .شده استمنعک   2و در تصویر شماره  داشتتأکید  راهنمای یادگیریمدیریتی 

 بهترین استفاده را ببرد. های یادگیری ارائه شده  از فرصتکه چگونه یادگیرنده  کند می

ها  و به شش بخش تقسیم شده است که هر یک از بخشبا شیوه مبتنی بر وظایف منطبق شده است  راهنمااین 

 ،هاا  دهناد. هار یاک از بخاش     شوند را پوشش مای  ی کارورزی بالینی با آن روبرو میای که فراگیران در ط وظیفه

 :شندبا میدارای پنج قسمت 

 پیش سازمان دهنده برای مرتبط ساختن مطالعه دانشجو با وظیفه   (1

 مورد انتظار در انتهای برنامه آموزشی در ارتباط با وظیفه مهارتیادداشتی در مورد  (2

 برای توالی یادگیری   پیشنهادچند خط راهنمایی و یک  (2

 داهداف آموزشی را پایش کن خود به میزان دستیابی سازد میجدول خود ارزیابی که یادگیرنده را قادر  (2

 های مختلف متن ای از منابع یادگیری ارجاع داده شده از قسمت خالصه (1
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 دندان پوسیدگی یماران مبتال به مشکالتب

    شما ممکن است عالقمند باشید تا مقاله زیر را که( تران  ایلومیناسیون عصب اپتیکFoti )با  

 ، مطالعه کنید.کند میمقایسه  را و رادیوگرافی آن دندان پوسیدگیتشخیص             

Stephen K W Russell J I. Creanor S L and Borchell C K (1987) Comparison of 

fibre optic transillumination with clinical and radiographic caries diagnosis. 

Community Dentistry and Oral Epidemiology. 15, 90-94. 

در ارتبااط باا    ،با مدرس خودهفته دوره آموزش  2در اولین مرحله از  شود میدر اینجا توصیه   

 مشاوره نمائید.   دندان پوسیدگیتشخیص  های شیوه

 

تولیاد شاده در ساال     "باه سایاهی   از سافیدی "تحت عنوان  ،ممکن است راجع به نوار ویدئویی

مشکالت در مورد تشخیص و درمان  (BPMF)توسط فدراسیون آموزش پزشکی انگلی   1111

 21ید فیلمای را باه مادت    توان میشنیده باشید. در این قسمت  چیزهایی های زودرس کورنئال در دندان

 دقیقه تماشا کنید که سه موضوع اصلی زیر را پوشش داده است:

 ها بدون استفاده از پروپ   الف( معاینه دندان

 پوسیدهی ها ب( مینرالیزه شدن مجدد دندان

  سازی مجدد سیالنت ذخیرهج( 

ناوع  های مورد اخاتالف در دندانوزشاکی در ماورد انتخااب      وجود اینکه فیلم باال برخی جنبه با 

در موضاوعات )الاف( و )ب(    های نمایشی در این فایلم  برخی جنبهاما  ،را نشان دادسازی  ذخیره

مشااور یاا   اساتاد  بینید و در مورد آن باا  کنیم بار دیگر آن را ب الذکر بسیار آموزنده است. توصیه می فوق

   ارشد خود بحث کنید.

 

: مثالی از راهنمای یادگیری آموزش دندانپزشکی تهیه شده توسط انجمن دندانپزشکی و 4تصویر شماره 

 آموزش پزشکی اسکاتلند و نیز مرکز آموزش پزشکی دندی

 

 (1112سکاتلند )و کمیته آموزش دندانوزشکی ا  Abdel Fattah et al . 1991منبع:
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 ها مبتنی بر داده راهنمای یادگیری( 5

بیشتر بر محتوا و مادیریت یاادگیری تمرکاز داشاته باشاد در مثلاث عملکارد         راهنمای یادگیریدر صورتی که 

 توان برای آن در نظر گرفت. را می Eای همانند نقطه  راهنما، نقطه

. تأکید بسیار زیادی در ایان  دهد میرا نشان آموزش جراحی  ،راهنمای یادگیریدر  SELECTدر برنامه  Eنقطه 

. شاود  مای نشاان داده   1در ارائه اطالعات مرکزی و مهام وجاود دارد کاه در تصاویر شاماره       راهنمای یادگیری

صایه شاده در ایان ماورد     تو هاای  فعالیات در مورد مطالعه و آماوزش و   پیشنهاداتیشامل  راهنماهمچنین این 

 باشد. می
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 در مورد مزایا و معایب غربالگری کانسر کولورکتال                             

 کنید.فکر                                   

 کانسر آنال 

باشد. متاساتاز باه طاور     کانسر مجرای آنال معموالً از نوع اسکوآموس می

گردد. هنگامی که غادد لنفااوی    فاوی اینگواینال ظاهر میاولیه در غدد لن

در موقع تشخیص وجود دارناد، نتیجاه بیمااری چنادان رضاایت بخاش       

. در صورتی که غدد اشدب می% 1حدود  ساله 1شان  بقای  نخواهد بود و

 % است.11ساله حدود  1لنفاوی پاک باشند شان  بقای 

 دهد؟ نال متاستاز میچرا کانسر آنال به غدد لنفاوی اینگوای  

 .باشد پرینه آل به نقاط اینگواینال می درناژ لنفاوی نواحی پاسخ:
 

  کولیت اولسراتیو و بیماری کراون

های کولیت اولسراتیو و کراون نتایج حاصل مرتبط به عاوار    در بیماری

 باشد. ها می این بیماری

 عوارض کولیت اولسراتیو

 دیالتاسیون و پرفوراسیون 

  وسیع  خونریزی 

  استریکچر 

 های طویل المدت کارسینوما در بیماری 

 از قبیل اووئیت، آتروفی، ساکرو ایلئیت،  تظاهرات خارج کلون(

 های کبدی، مشکالت پوستی( بیماری

 وناعوارض بیماری کر
 دیالتاسیون و پرفوراسیون 

   خونریزی وسیع 

  استریکچر 

 های طویل المدت کارسینوما در بیماری 

  از قبیل اووئیت، آتروفی، ساکرو ایلئیت،  کلونتظاهرات خارج(

 های کبدی، مشکالت پوستی( بیماری

  تشکیل فیستول 

 

  برای مطالعه اختیاری در مورد غربالگری    

 کانسر کولورکتال به مرجع زیر مراجعه فرمائید. 
Hardcastle et al, Lancet 1996:348:pp 

1472-1477. Randomised controlled trial 

of faecal-occult-blood screening for 

colorectal cancer 

 

به خاطر داشته باشاید کاه کانسار رکتاال     

معمااوالً بااه نااواحی کشاااله ران متاسااتاز  

 دهد. نمی

 

 

 

 

د را در نظار   -خانم هاا  6کی  شماره                

تظاهرات بالینی دال بر  هرگونهبگیرید. آیا آن بیمار 

های    خارج کلون و بیماریاحتمال گرفتاری عوار

 ای را داشت؟ التهابی روده

 

 از تمااام بیمااارانی کااه بااا تشااخیص کولیاات

شوند، راجع به  السراتیو یا بیماری کراون بستری می

 .های خارج کلونی سوال کنید عالئم و نشانه

 

نتایج را در پورت فولیو خود ثبت کنید. 

 

 

ه توسط کالج رویال جراحان ادینبرو و مرکز آموزش پزشکی ک SELECT: مثالی از برنامه 5تصویر شماره 

 دانشگاه دندی ارائه شده است.

 

 فکر کنید

case 
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راهنماای  ایان   بارای درماان اساهال در کودکاان آورده شاده اسات.       راهنمای یاادگیری  نمونه دیگری از چنین

ای حمایات از  بار  ،یاادگیری در فراگیاران   هاای  شایوه با تأکید بر ارائه اطالعات و نیاز مادیریت   جیبی  یادگیری

منطبق بر شیوه مبتنی بر وظیفاه   راهنما(. این Mitchell et al 1998چاپ شد )طب کودکان در یادگیرندگان 

به عنوان نقطه تمرکاز یاادگیری انتشاار یافات. بخاش نخسات ایان         ،بود که با استفاده از مشکالت شایع بالینی

پزشاکان   باه طراحی شده باود کاه    به نحوی ود ولیدی در مورد حل مشکل بالینی بمربوط به اطالعات ک راهنما

در ماورد  هایی  شامل توصیه. قسمت دوم کمک نماید خود در درمان بیماران مبتال به اسهالدر کار روزمره جوان 

های یادگیری در زمینه موضاوعاتی از   . این فرصتبودمطالعه یک وظیفه  اهای یادگیری ب فرصت استفاده ازنحوه 

 6عملی و کار تیمی بودند. مثالی از این دو قسمت در تصویر شماره  ها( )رویه ی، پروسیجرهایقبیل ارزیابی بالین

 نمایش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمان 
 

باشد. در صورتی که باید مقدار حجم مایعاات   اجرای برنامه سختگیرانه برای دریافت مایعات خوراکی معموالً سودمند نمی

 رژیم غذایی افزایش یابند با پرسنل پزشکی و پرستاری موضوع را درمیان بگذارید.

 های متعدد سودمندی دارد. های طب اطفال نوشته بلیک قسمت کتاب اورژان  

  های مورد نیاز( )آب و الکترولیت 161تا  166صفحه  2ضمیمه شماره 

  برای مروری بر جبران مایعاات خاوراکی در    )نصایحی در مورد مایعات نگهدارنده 111تا  112صفحات  1ضمیمه شماره
 راجعه نمائید.منزل برای مقابله با اسهال به این مقاله م

 111تا  111صفحات  221شماره  1111مجله النست ماه مارس 
 کار تیمی

 

در دپارتمان بهداشت جامعه با یکی از همکاران صحبت کنید. خط مشی کنتارل عفونات و موضاوعات ماورد توجاه در       

 با وی درمیان بگذارید. را های عفونی بیماری

ر مورد انتخاب بهترین روش جبران مایعات کمک کنند. به خاطر داشاته باشاید   پرسنل پرستاری با تجربه ممکن است بتوانند د
 که هر چند ساعت یک بار باید بیمار خود را ارزیابی مجدد نمائید و در تصمیم خود بازنگری کنید.

 ای  حرفهو توسعه رشد 

 از انتقال متقاطع جلوگیری نمود؟ توان میدانید چگونه  آیا می ؟

ها به تنهایی یا پوشیدن دستکش اضافی و ماسک  بگیرید که چه اقداماتی مورد نیاز است، مثالً شستن دستدر هر مورد در نظر 
 و گان ضرورت دارد یا نه.

. آیا این بخاطر آن است که بیمار یا پرسنل )و شود میپرستاری ایزوله انجام  ،به این موضوع فکر کنید که چرا برای بیمار
 گردند؟ یا سایرین( در محیط محافظت

 کنید. توجهخط مشی کنترل عفونت در بیمارستان به  

شامل بخش کوتاهی در مورد اساتانداردهای   611تا  612صفحات   Microbiology in Clinical  Practiceکتاب  
 باشد. های جداسازی می متفاوت جداسازی همراه با پیشنهاداتی برای روش
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در مورد  "ارشد پزشکانبرای  راهنمای یادگیریآموزش طب کودکان: " کتاب : دو صفحه از  6تصویر شماره 

 .وزادانن

 

صفحه اول اطالعات سودمندی برای یادگیرندگان در هنگام سر و کار داشتن باا ناوزادان در اختیاار قارار      توجه:

 تا اقدامات بعدی را در مورد نوزادان انجام دهد. کند میو صفحه دوم به فراگیران کمک  دهد می

 

 فکر کنید .......... دلیل آن چیست؟
 چه باید کرد   چنین اتفاقی افتاد....اگر 

 در مورد تجویز مایعات به بیمار مایعات بدهید  % روتاویروس(11گاستروآنتریت/ ویروسی)
 بگیرید. خوراکی یا وریدی تصمیم   باکتریال )کموایلوباکتر، شیگال،

 سالمونال، اشرشیاکلی(
 

 از نظررا  هایووکلرمیکبه ویژه بیوشیمی آزمایشات     تنگی پیلور
 چک کنید.آلکالوز      
 نتایج آزمایش را نگاه کنید.     
 عفونت
 از نظر پایرکسی و استفراغ تحت نظر داشته باشید.     مننژیت -
 
 به شکل مناسب این دو     اوتیت میانی -
 د.یمورد را درمان نمای    تانسیلیت -
 

 پایرکسی را بخوانید. 216در صفحه     ونت ادراریعف -
 
 قندخون و ادرار را چک کنید    اسیدوز دیابتیکتو

(DKA)       
 

 نکاتی در مورد چگونگی درمان 
 باید کم آبی و دالیل آن به این شکل درمان شود:

o های خشک، کااهش   ها نوشته شده نیست. در صورتی که کودک اندام ارزیابی: این کار به راحتی که در کتاب
% 11ایان بیماار حاداقل     به سرعت عمل کنیدردی داشته باشاد،  ترگور پوستی، کاهش فشار خون، تاکیکا

 کمبود آب دارد.

o مشاوره کنید.  ،شود با پزشک ارشد خود در مورد اینکه کم آبی متوسط چگونه درمان می 

o آیا ضرورتی به تجویز مایعات وریدی وجود دارد؟ 

 کند. به خودی خود ضرورت مایع درمانی وریدی را ایجاب نمی ،اسهال -
 ها نیازمند مایع درمانی وریدی نیستند )این کار ممکن است خطرناکتر از مایع درمانی خوراکی باشد( مه بچهه -

توان با مقادیر مایع خوراکی متناوب درماان نماود، ماثالً باا اساتفاده از       کودکان مبتال به استقراغ مداوم را می -
 تغذیه مداوم از طریق لوله معده.
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   راهنمای یادگیریمثلث  ( استفاده از6

های خاصی قرار داد یا آنکه آن را در داخل یک مثلث تصاور   در چارچوب مرزبندی توان میرا  راهنمای یادگیری

برای شما بسیار سودمند خواهاد باود   فرضی مثلث  این استفاده از ،های قبلی گفته شد آن چنانکه در مثال .نمود

باا در نظار گارفتن ارزش    هساتید.   راهنمای یادگیری ی تهیهبرابه ویژه هنگامی که خودتان در حال فکر کردن 

عالقه  ،اند و با درک اهمیت محتوای موضوع قائلتدری  خود که بیشتر معلمین برای موضوع ای  و دیرینهسنتی 

را به سمت غنی ساختن محتوایی آن سوق دهناد و در   راهنمای یادگیریشود که  شدیدی در مدرسین دیده می

در برخی ماوارد تأکیاد بار     .در اینجا باید احتیاط خاصی را نشان داد گرایش دارند. "محتوا" واقع به سمت ضلع

باید بر نحوه مادیریت   مضاعفممکن است سودمند و مناسب باشد، اما در بیشتر موارد تأکید  محتوایی اطالعات

 . معطوف باشدآموزشی  های فعالیتیادگیری و به مشارکت فراگیران در 
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 :هفتم بخش   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آماده سازی راهنمای یادگیری
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 شود؟ آماده می راهنمای یادگیریچگونه 

کاه در   توضیم داده شده اسات در این قسمت  .گردد مشخص می راهنمای یادگیریدر این بخش چگونگی تهیه 

 سه مرحله چه نیازهایی وجود دارد: هر یک از این

 راهنماتصمیم در مورد عملکرد و شکل  (1)

 با برنامه درسی موجود راهنماارتباط نحوه  (2)

 راهنمای یادگیرینوشتن  (2)

باه   راهنماای یاادگیری  اگر بسیار حائز اهمیت است.  ،راهنمای یادگیریسازی  مدت زمان صرف شده برای آماده

اما قطعاً هیچ دانشاجویی تمایال باه     .ببرند آنند بهترین استفاده را از توان یمدانشجویان  ،خوبی آماده شده باشد

 Holsgrove et al) .شاده باشاد   طراحیضعیف  وبوده  غیرجذابنخواهد داشت که  یادگیری راهنمایخواندن 

1998). 

 

 راهنما( تصمیم در مورد عملکرد و شکل 1

 راهنماای یاادگیری  موضوع یا عنوانی است که برای هار   ،واحد یادگیری :ادگیری را تعیین کنیدواحد ی 

. توصیه شاده  متفاوت خواهد بوددر شرایط مختلف  راهنمای یادگیری وسعت و گسترهگردد.  تعیین می

هاا یاا فصاول مختلاف      آن را به بخاش  وانت می ،شود میخیلی طوالنی  راهنمای یادگیریاست که اگر 

هاای   مبتنی بر سیستم ،دوره 12برای هر  راهنمای یادگیرییک  ،تقسیم نمود. در برنامه دانشگاه دندی

هاای   بازنگری (. درHarden et al 1997های اولیه برنامه درسی آماده شده است ) در همان سال ،بدنی

وظیفاه از قبیال    111 ،ه ماورد توافاق قارار گرفات    که شیوه مبتنای بار وظیفا   های بعد  سالدر بعدی 

یان تعیین شاد  به عنوان موضوع اصلی یادگیری دانشجو "درمان بیماران مبتال به درد شکمیمدیریت "

                                    آماده شد که در درون آن وظایف مشابه در یاک گاروه   ای جداگانه راهنمای یادگیریو برای هر وظیفه 

 (Harden et al 1996a , 1996b, 1999b) .ب گردیدندتمر
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  آن است که به دانشجویان اطالعات محتاوایی را   راهنماآیا عمل : را تعیین کنید راهنماهدف از نوشتن

ی را هاای  فعالیات  ریراهنماای یاادگی   آنکهو یا  ،ارائه دهدبرای کمک به ایشان برای تدبیر در یادگیری 

توسط آموزشی اهداف  تحققفولیو یا ثبت میزان  پورت بیند که بعدها به عنوان برای دانشجو تدارک می

بارای عملکارد   شد؟ باید سعی نماود کاه نقطاه یاا جاایی را در داخال مثلاث         ارزیابی خواهد ،دانشجو

تا نیازهاای دانشاجویان، مناابع     شود می(. این کار باعث 2خود بیابید )تصویر شماره  راهنمای یادگیری

به روشنی درک کنایم  مربوط به دستیابی دانشجو به اهداف آموزشی را  مستنداتدر دسترس و ارزش 

 مورد توجه قرار دهیم.  و 

 راهنمای یادگیریز اجزای ممکن در ای ا سیاهه 2در شکل : تصمیم بگیرید راهنمای یادگیریدر مورد محتویات 

 "هطدف "خود خواهید آورد باید منعک  کنناده   راهنمای یادگیریآنچه که شما در  .به طور خالصه آورده شد

 آن نیز باشد.

بردن چند کتاب یا فهرسات کاردن    باید این منابع بیش از نام ،کنید اگر شما منابع را به صورت کتب معرفی می

صفحه مشخص آن منبع و پاراگرافی که مورد نظار شماسات و آنچاه     ،در هر یک از منابع .آنها در نظر شما باشد

هاای اصالی را کاه     بهتر است تعاداد کمای از ماتن   د. یکه دانشجو باید از خواندن آن کسب کند را مشخص نمای

ز یاک  تری به آن دارد، معرفی کنید. اگر دانشجویان عالقمناد باه دسترسای باه بایش ا      دانشجو دسترسی راحت

هاایی را کاه کمتار در     توصایه شاده اسات کاه ماتن      منابع مورد نظر را در اختیار آنها قرار دهیاد.  ،کتاب باشند

 د.هیباشند را کامل یا به طور خالصه در اختیار فراگیران قرار د دسترس می

  باه شاکل چااپی یاا      تواند می راهنمای یادگیری: تصمیم بگیرید راهنمای یادگیریدر مورد چهارچوب

کنند و برخی دیگر اشاکال   استفاده می راهنماال مختلف چاپی برخی موسسات از اشک .الکترونیک باشد

 .(Ross & Davies, 1999)اند  را به کار برده راهنماالکترونیک 
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 :  دراهنمای الکترونیک مزایای متعددی دار

 شود. ی چاپی تمام می راهنماتر از  انمعموالً ارز 

  تر است. دانشجویان در شکل الکترونیک راحتدسترسی به اطالعات برای 

 و پاساخ   گوناگونهای  جابجائی در قسمت ،های مختلف با ایجاد لینک در بین قسمت

 تر است. دادن به هر قسمت مربوطه برای دانشجو راحت

  سازی باناک الکترونیاک ذخیاره اطالعاات      غنیبرای  ، راهنماند از توان میدانشجویان

 فردی خود استفاده نمایند.

 های موضوع کمتری دارند و آزادی بیشتری در جهت ارائه مقدار بیشتری  محدودیت

 اطالعات و گنجاندن تصاویری رنگی و نوارهای ویدئویی را دارند.

 گردد.   منجر به تشویق و ارتقاء سواد کامویوتری می 

 باشند میتری به راحتی قابل بازنگری و ارتقاء های کامویو نسخه. 

 باه  برای ارائاه ساطو  مختلفای از آماوزش      تواند می ،کامویوتری راهنمای یادگیری

دانشجویان بر اساس نیازهای آموزشی ایشان صورت پذیرد و منجر به تعامل مناسب 

 .Harden & Smyth, 199) ) گردد میو یادگیری مستقل 

ها و شرایط که امکان استفاده یا دسترسای باه    کامویوتری ممکن است در برخی موقعیت تسهیالت ،با وجود این

 .نداشته باشدقابلیت استفاده گسترده  ،تسهیالت الکترونیک وجود ندارد

  را در نظر داشته باشید راهنمای یادگیریل شکو  صفحه آراییچگونگی: 

داشاته باشاند کاه بتوانناد     در اختیاار  را باه صاورت صافحات مجازا      راهنمای یادگیریآیا دانشجویان باید 

با خود هماراه داشاته   را  راهنماایی را نیز به آن اضافه کنند؟ آیا قصد آن را داریم که دانشجو همواره ه برگه

 باشد؟
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 1/11×  1/1ابعااد   دربه صورت صفحات جادای از هام    ،دکانبرای پزشکان جوان در طب کو راهنمای یادگیری

بارای یادگیرنادگان    SELECT راهنمای یادگیری در حالی که(. Mitchell et al, 1998) آماده شدمتر  سانتی

 .داشت A4کاغذهای چهارچوبی در ابعاد  ،جراحی

هاای   قسامت  ستتوان میجو دانش آن بود کهطب کودکان  یراهنماکاغذهای جدای از یکدیگر در  مضاعفمزیت 

ها و شرایط کااری مختلاف از یکادیگر جادا نمایاد. اطالعاات خااص مرباوط باه           مختلف را بر اساس بیمارستان

آموزشای و ... در ایان    ناظریندر کتابخانه، چگونگی عمل ها  کتابهای مشخص از قبیل ترتیب قرار گرفتن  محل

 ند.بودمشخص شده  راهنما

 

 راهنماودن طراحی آموزشی و مرتب نم  : 

  اینکار بر چه اساس و چاه  های مختلف تقسیم کرد  را به قسمت راهنماتصمیم بگیرید که اگر قرار است

 مبنایی انجام خواهد شد؟

  مورد نظر باشد؟  راهنماچه راهبرد آموزشی باید در ( هاردن و همکاارانc 1111 )  راهنماای یاادگیری 

در بر مبنای حل مسئله طراحی شده باود.  ند که نرا معرفی می ک 2ده تیروئید برای دانشجویان سال غ

هر یک از چهار بخش )هایورتیروئیدیسم، هایووتیروئیدیسم، گواتر غیرسامی و درد در غاده   این راهنما 

طریاق   دانشاجویان را از  ،"راهنماا "طراحای شاده باود.    تیروئید( به صورت معرفی یک مشکل باالینی  

دانشاجویان بار روی هار یاک از     فعالیات  نماود. باه ماوازات     تجو و تدبیر در مشکل راهنمایی مای جس

شد. در فرآیند کار روزماره باا    در اختیار دانشجویان گذاشته می مناسب های یادگیری فرصت ،مشکالت

هاای   ریا بیماا هاای الزم در ارتبااط با    دانشجویان مهاارت  ،راهنمای یادگیریمشکالت مطر  شده در 

 ند.  تیروئید را کسب نمود

  ناوع   شکل صفحات به صورت یک ستونه یا دو ستونه خواهد بود؟ اگر شکل یک ستونه استفاده شودآیا

ای در انتخااب   قطعاً هدف و محتوای راهنماا، نقاش تعیاین کنناده    عملکرد یک ستون چه خواهد بود؟ 

در تصاویر   SELECTبرناماه   مای یادگیریراهنای از  صفحهها خواهند داشت. برای نمونه  تعداد ستون
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 دراناد کاه    ساتون آورده شاده  در دو  راهنماا نشان داده شده است. مطالب ذکر شده در ایان   1شماره 

محتوای آموزشای   تأییدستون سمت راست برای  باشد و اطالعات اصلی منعک  می ،سمت چپ ستون

ایان   .دهاد  مای ضوع بحث گساترش  و درک دانشجو را از مو کند میدر سمت چپ گفته شده عمل که 

متن، نقل قول، نظریه یا انجام فعالیات  خالصه و به شکل مهم را به صورت  "تکه های اطالعاتی"ستون 

 .دهد و برای مطالعه در اختیار دانشجو قرار می در خود جای داده است

 هاای   سامبل  1 خواهد شد؟ در تصویر شاماره آیکن استفاده شمایل یا های بصری به صورت  آیا از نشانه

احتای تفااوت   اند تا یادگیرنده را قاادر ساازند باه ر    ها مورد استفاده قرار گرفته  شمایلگرافیک یا همان 

 موجاب تأکیاد  که این کار باید های مختلف را در برنامه شناسایی کند. توجه داشته باشید  عملکرد متن

         مرباوط باه   شامایل باا دیادن    فراگیاران در ایان صاورت   شده در هار صافحه باشاد.     ارائهبر اطالعات 

هاا در تصاویر    شمایلد. همچنین به استفاده از نابی موزشی مربوطه خود تعامل میبا مواد آ" فکر کنید"

 توجه نمائید. 6و  2شماره 

  راهنماای  هاا و تصااویر نقاش مهمای را در ارائاه اطالعاات در        ها چیست؟ عک  نقش تصاویر و عک

تاوان از   ها و تصاویر، جاذاب و دیادنی باشاد. حتای مای      وصیه شده که عک ت د.ننمای می ایفا یادگیری

های جذاب استفاده کرد. در دپارتماان مهندسای کاامویوتر در دانشاگاه ایاالتی       کاریکاتورها و یا نقاشی

 اساتفاده شاده اسات.    راهنمای یادگیریای در  از کاریکاتور به شکل گسترده ،2111در سال  ،نیویورک

 هایی از آن آورده شده است( مثال)در صفحات بعد 

  هر مدرس باید خود تصمیم بگیرد کاه چاه خاط و    استفاده خواهد شد؟  راهنماخط یا نوشتاری در چه

کند. قطعاً رعایت استانداردهای آموزشی باید مدنظر باشد و دساتورالعمل   قلم و نوشتاری را انتخاب می

 موسسه آموزشی را نیز باید در نظر داشت. 

  اساتفاده شاوند   راهنماای یاادگیری  چگونه خواهد باود؟ اگار تعاداد زیاادی      راهنماانتشار  کلیشیوه، 

گزارش نمودند کاه   (Holsgrove et al 1998)ها بسیار سودمند است. سازی شکل این راهنما یکسان
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گردناد. آنهاا پیشانهاد     دچار اشکال می ،در اشکال متفاوت راهنماهای مطالعهدانشجویان در استفاده از 

ای یکسان و مبتنی بر ارتباط آن با  ، از شیوههای مهم برای انتقال پیام، راهنمای یادگیریدر  مودند کهن

یکسان سازی نباید به منزله یکنواخت سازی تلقی شود که موجب کسالت  استفاده شود. ،برنامه درسی

 و خستگی خواننده خواهد شد.

ناد باه شاما کماک     توان مای تیمی از افراد خبره د کرد؟ به شما کمک خواه راهنمای یادگیریچه کسی در تهیه 

 باشد: اعضای این تیم شامل افراد زیر می .کنند

 های علمی متفاوت   ها و زمینه با تخصص ،متخصصین آشنا به محتوا 

 راهنمای یادگیریبا تجربیات در زمینه طراحی برنامه درسی و تولید  ،متخصصین آموزش 

 رد کامویوترطراحان گرافیک و متبحر در کارب 

 متخصصین آشنا به ادبیات و زبان فارسی 

در تولیاد هار چاه بهتار      ،ها و تجربیاات  تجربیات به ما نشان داده است که هماهنگ نمودن تمامی این تخصص

 به ما کمک خواهد کرد. راهنمای یادگیری

 

 برنامه درسی اب راهنمای یادگیریارتباط ( 2)

ایان بخاش از    به روشنی بیان شاده باشاد.  این نتایج باید  راهنمادر نتایج یادگیری مورد انتظار را تعیین نمایید: 

 گردند. ، وجه تشابه آن با طر  درس می باشد که در آن اهداف آموزشی به روشنی بیان میراهنمای یادگیری

باه عناوان بخشای از     موجاود های یادگیری  چگونه فرصتنشان دهید که های یادگیری را تعیین نمایید:  فرصت

 ند به درک فراگیران از موضوع کمک نمایند.توان میبرنامه آموزشی 

از طریاق   راهنمای یاادگیری ای از کارها طراحی کنید:  را با استفاده از مجموعه راهنمای یادگیریآماده ساختن 

را تساهیل   آموزشای، یاادگیری   ایها  دورهیاادگیری در   هاای  فرصات  اارتباط دادن نتایج یادگیری مورد انتظار ب

 نشان داده شده است. 1این موضوع در تصویر شماره  .نماید می
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های یادگیری و  از طریق ارتباط دادن نتایج یادگیری مورد انتظار به فرصت راهنمای یادگیری: 7تصویر شماره 

 گردد. یموجب تسهیل یادگیری م ،های در دسترس دوره
 

هاای   وظاایف بارای هار یاک از بخاش      راهنمادر طب کودکان به رشته تحریر درآمد. در این  راهنمای یادگیری

 2ای از  نموناه  1شاماره   جادول در . اسات   های مختلف تمرکز داشاته  مختلف و برای رسیدن به تبحر در حیطه

 نتیجه بدست آمده منعک  شده است.  2وظیفه و 

 

 طب کودکان راهنمای یادگیریارتباط میان وظایف و نتایج در  نمایش :5جدول شماره 

 وظیفه

 تنگی نفس تب کم آبی تشنج نتایج
 پروسیجرهای عملی

 

 

تجویز دیازپام از طریق 

 رکتوم

انجام پونکسیون  دستیابی به راه وریدی

 مبارول

 Peak flowاستفاده از 

 سنج

تشنجات تشخیص  های ارتباطی مهارت

یمار را برای ب عضالنی

مطر  کنید و توضیم 

 دهید

توضیم دهید که 

چگونه مایعات خوراکی 

 داده شود

با والدین مشاوره 

 انجام دهید

با دادن اطالعات واقعی 

اضطراب بیمار را به 

 حداقل برسانید

 

 

 

راهنمای 

 یادگیری
های  دوره

 آموزشی

 نتایج یادگیری

های  فرصت

 یادگیری

 مثالً سخنرانی

 یا کتاب 
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، مبتنی بر وظیفه که در برنامه درسی دانشگاه دنادی ماورد اساتفاده قارار گرفات      راهنمای یادگیریصفحه اول 

توصایف نماود کاه     راهنماا به دسترسی به نتایج یادگیری کمک نماود.   ،ص نمود که چگونه مطالعه وظیفهمشخ

از منظار دیگار   این هدف قابل دسترسی است.  ،های یادگیری و انجام فعالیت بالینی چگونه از طریق ارائه فرصت

بخشای از نتاایج   فقط  تواند میری های یادگیری نگاه کرد. هر فرصت یادگی به ارتباط بین نتایج و فرصت توان می

 .(Harden et al 1999c) را محقق سازد، ولی ما انتظار داریم تا تمام اهداف محقق گردد

 

 :راهنمای یادگیری( نوشتن 2)

  اضافه شود. راهنماآماده شده و به باید  "اطالعات اضافی"تصمیم بگیرید که در صورت نیاز چه 

 باه   راهنماا انجام داد، طراحی کنید. در صورتی کاه   راهنمای را که باید به موازات استفاده از های الیتفع

چگوناه   راهنماا گیرد، مشخص کنید کاه ایان    مورد استفاده قرار می تحقق اهداف آموزشیعنوان ثبت 

 .گیردبه عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی مورد استفاده قرار  تواند می

  های دوساتانه و غیررسامی    به طور کلی از روشتوجه داشته باشید.  راهنمای یادگیری ششیوه نگاربه

ماثالً  اساتفاده کنیاد.   اول شاخص   ضامائر کنناد حتای از    توصیه مای  استفاده کنید. هاردن و همکاران

معماول   ،اگر چه ممکن است در فرهنگ ما چنین شیوه نگاارش  ."که .... کشف کنیباید  تو "بنویسید 

 ه نباشد.و پسندید

 

 آموزشی برای رشته دندانوزشکی آورده شده است.  راهنمای یادگیریدر اینجا مثالی از 

 

 

 

 

 

 

 

پیوستن شما را به برنامه آمطوزش دندانپزشطکی تبریطک و خیرمقطدم      "

. اینک که شطما در شطرف آزطاز وظیفطه خطیطر خطود       "نمائیم عرض می

ز تحصیل پایطان کطار   گردد که آیا فرازت ا باشید، این سوال مطرح می می

شماست یا شروع آن؟ بیایید این ایطده و بطاور زلطط را دور بریطزیم کطه      

 رسد. یادگیری با اتمام تحصیالت به پایان می
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  گروهای از دانشاجویان باه    را مرور کنند و به شکل منظمای آن را باا    راهنمابخواهید تا  صاحبنظراناز

 راهنماا حتاوا و طراحای   ای در م این آزمایش منجر به بهبود قابل مالحظاه  آزمایش نمایند. ،طور نمونه

 گردد.   می

  تاا در  مرتباً آن را ارزشیابی نمایید و ارتقاء بخشاید. از دانشاجویان بخواهیاد     ،راهنماپ  از استفاده از

نکتاه  یادداشات نمایناد.    راهنمانکاتی را به عنوان پیشنهاد برای بهبودی کیفیت  ،های خودروی راهنما

تغییار  تغییرات ایجااد شاده در برناماه درسای     ا مطابق با ر راهنمای یادگیریحائز اهمیت آن است که 

 مرور شده و تغییرات احتمالی در آن منظور گردد. راهنماهر سال باید  د.یده
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 :هشتمبخش    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   گیری نتیجه 
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 گیری نتیجه

تادری  و   تساهیل را  یاادگیری راهنماای  د که علت توجه فزاینده به مفهوم نوجود دار کننده بسیاری قانعدالیل 

همچون ابزاری مادیریتی تلقای نماود کاه باه مدرساین        توان میرا  راهنمای یادگیری. دنکن مییادگیری توجیه 

نمایناد و در عاین حاال باه دانشاجویان       تمرین و ممارسات  هایشان مسئولیتبرای اجرای بهتر  تا دهد میاجازه 

هاای   یادگیری ایفاای نقاش نمایناد. ایان مسائله هام در دوره      دهد تا به عنوان بخش مهمی از روند  می یفرصت

 صادق است.های کارشناسی ارشد و دکترا  کارشناسی و هم در دوره

 آن)به این هادف باه طارق مختلاف      دستیابیبه یادگیری کارآمد و مؤثر منجر شود.  تواند می راهنمای یادگیری

 .به کل برناماه بنگرناد  تر  تا با دید وسیع کند میکمک به دانشجویان  راهنمامیسر است.  ،(چنانکه شر  داده شد

نمایاد کاه فراگیاران امکاان      همچنین نتایج مورد انتظار یادگیری را روشن نموده و ایان اطمیناان را ایجااد مای    

، عالوه بر این .داشته باشنددر اختیار به بهترین شکل ممکن های یادگیری را  استفاده از منابع یادگیری و فرصت

 راهنماای یاادگیری  مضافاٌ به اینکاه  . کند میراهبردهای یادگیری مناسب برای دانشجویان را نیز تضمین  راهنما

 .سازد میآموزشی آماده  دوره های ای آزموندانشجویان را نیز بر

هاای آموزشای را در قالاب     به عنوان دفتر مشق نیز بکار برد و از این طریق تمارین  توان میرا  راهنمای یادگیری

ممکن است از دانشجویان خواسته شود وظیفه یاا وظاایفی را   . گنجانیدرود  انتظار میی که از دانشجو های یتفعال

های خاود را در ارتبااط    نموده و یافتهانجام دهند، حوزه خاصی را کنکاش نمایند، مستندات مربوطه را استخراج 

باه عناوان مبناایی بارای      تاوان  میرا  ادگیریراهنمای یبا آن وظیفه تجزیه و تحلیل نمایند. وقایع ثبت شده در 

تاا از طریاق    دهد میاین امکان را به دانشجویان  راهنمای یادگیریارزیابی تکوینی و نهایی دانشجویان بکار برد. 

به اطالعات دسترسی یافته، از منابع و مواد آموزشای منتشار شاده     ،منابع خاص از قبیل کتب و مجالت موجود

راهنماای  کاه   کناد  مای تأکیاد   (1112) هوجکینساون  د.نا اساتخراج نمای  راهنمای یادگیریاطالعات را در قالب 

 باید که: ران طراحی شده باشد و میهای فردی فراگی باید مبتنی بر انگیزه یادگیری
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 باشد...... کمتر  باشد ......بیشتر 

 جدی جذاب

 تعلیماتی کننده حمایت

 رو  خشک و بی دوستدار استفاده کننده

 آمرانه اگر تعامل

 یکنواخت متنوع
 

و کاراراً باه    دهاد  انتقاال از هادایت را   روشنیباید احساس  راهنمای یادگیرینماید که  او همچنین پیشنهاد می

 ترغیب نماید. را در فراگیر، خواننده پاداش دهد و تفکر، انعکاس و مشارکت

 

  نمود که حاروف کلیادی آن باا حارف    زیر خالصه مورد  11در  توان میرا  راهنمای یادگیریهای کلیدی  جنبه

I"" گردند.   آغاز می 

  "Important  "نماید. فهوم کمکی که به فرآیند آموزش میدر م ،مهم 

  " Interesting "در صورتی که به شکل مناسبی طراحی شده باشد. ،برای یادگیرنده جالب 

  " Immediately "ی یادگیری در دسترس باشدبه عنوان یک منبع حمایت ،فوراً و بالدرنگ. 

  "Inspiring " باشد.  برای دانشجویان و ایجاد کننده انگیزه  الهام بخش 

  "Informative  " آموزندهدر ایجاد ارتباط با دانشجو و مدرس، برای آنچه که فراگیر باید بداند نقش 

   داشته باشد.

  "Illustrative  "نماید. مصورها را  تئوری ،های عملی با مثال 

  "Integrating  "نمایاد. ماثالً جامعاه و     ادزطام های مختلف را با یکادیگر   حوزه ،برای ارتقاء یادگیری

 بیمارستان

  "Interactive  " نماید. تعاملدانشجویان ایجاد با فعال کردن 

  "Iterative  "اند مجادداً  ی را که قبالً مطالعه کردههای دانشجویان را ترغیب نماید حوزه به طور مداوم 

 بررسی نمایند و دانش خود را بر مبنای فهم خود از موضوع مورد مطالعه بنا نهند.

  "Impacting  " د.نیادگیری بالقوه خود را تعمیق بخش ،بدست آمده های آوری داده جمعبا 
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         پردازیم کطه بیشطتر بطا هطدف     ترین راهنماهای مطالعه می ترین و کامل در این قسمت به معرفی یکی از جامع

 انتشار یافته است. "مدیریت یادگیری"

منتشار شاد کاه      راهنمای یاادگیری  2111در دپارتمان مهندسی کامویوتر در دانشگاه ایالتی نیویورک در سال 

 قسمت به شر  زیر بود: 11دارای 

 مقدمه (1

 مدیریت زمان (2

 برداری در کالس و بازنویسی آن در منزل یادداشت (2

 مالً آراممطالعه منابع درسی در محیطی کا (2

 مطالعه فعال منابع درسی به آهستگی قبل و بعد از کالس (1

 حل تکالیف منزل   (6

 مطالعه برای آزمون (1

 آزمون (1

 نویسی انجام تحقیق و مقاله (1

 مرور آنچه که توسط دانشجو انجام شده  (11

 ها با استفاده از وب سایت و سایر منابع دیگر تکمیل آموخته (11

ایجاد شده  راهنمای یادگیریجذابیت بیشتری برای  ،انند تصاویر ذیلها با تصاویری هم در هر یک از این قسمت

 خوریم: است. مثالً در قسمت مقدمه با این توضیحات و تصاویر برمی
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Introduction 

Everyone has a different "learning style". (A good introduction to the topic of 

learning styles is Claxton & Murrell 1987. For more on different learning 

styles, see Keirsey Temperament and Character Web Site, William Perry's 

Scheme of Intellectual and Ethical Development, Holland 1966, Kolb 1984, 

Sternberg 1999.)  

 

 
 

 

 

 

 

http://snow.utoronto.ca/Learn2/lstyle2.htm
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/howtostudy.html#claxton#claxton
http://web.indstate.edu/ctl/styles/articles.html
http://web.indstate.edu/ctl/styles/articles.html
http://keirsey.com/
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/perry.positions.html
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/perry.positions.html
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/howtostudy.html#holland#holland
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/howtostudy.html#kolb#kolb
http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/howtostudy.html#sternberg#sternberg
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در مورد مدیریت زمان نوشته شده است که تحصیل شاغلی تماام وقات محساوب      ،در قسمت دوم این مجموعه

 .باشد ان میشود و نیازمند مدیریت زم می

Manage Your Time 

 

 

 

School is a full-time job. And managing your time is important.  

آمده اسات کاه خاوب درس خوانادن در خاناه باا خاوب         ،راهنمای یادگیریبرداری در این  در قسمت یادداشت

دارد و هار معلمای شایوه    شود. هر ک  شیوه خاص یاادگیری خاود را    برداشتن در کالس تکمیل می یادداشت

گذارناد و   کنند، برخی موضوعی را در کالس به بحث می تدری  خاص خود را دارد. برخی معلمین سخنرانی می

کنند )مانند کار در آزمایشگاه یا اتاق تمرین(. نتیجه آنکه متناساب   های فردی را تسهیل می گروهی دیگر فعالیت

 برداری متفاوتی را به کار گیرند.   یادداشتهای  با نوع هر کالس، دانشجویان باید روش

 هایی برای نحوه مطالعه قبل و بعد از کالس ارائه شده است. به مثال زیر توجه کنید. راهنمایی ،دیگردر قسمت 

 

Read Actively, Not Passively 

By 'text', I mean whatever you have to read: It might be a text book, a work 

of fiction, a poem, an essay, an article from a journal or magazine, or even a 

class handout. With one major exception, you should not read passively. That 

is, don't just read the text straight through without thinking about what you're 

reading.  

 

 

 

 

http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/howtostudy.html#exception#exception
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If you read without thinking, I guarantee that your mind will eventually 

wander off, your eyes will eventually glaze over, and you will fall asleep--it's 

a form of self-hypnosis. So you must read actively. To use computer jargon, 

you must turn the inert medium of text on paper to an interactive medium, in 

which you have a "conversation" with the text, as you might if you could be 

talking to the author.  

 
 

های انجام  بینیم. توصیه ی انجام تکالیف در منزل مینکاتی را برای چگونگ ،راهنمای یادگیری بعد ازدر قسمت 

 شده در این قسمت، شیوه داستانی و نقلی دارند و کمتر شکل رسمی دارد.

 

Do Your Homework 

 

It should go without saying that you should do your homework and do it on time.  
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Science and math courses (and some others, such as foreign-language courses) often 

require you to do homework exercises or problem sets. I strongly recommend that 

you do not simply do the problems and hand them in. Rather, do them on scrap paper, 

check them over, and then copy them neatly. Turn in the neat copy (and, of course, be 

sure that your name is on it!). You may even want to duplicate your work in case the 

teacher loses it (unlikely) or doesn't give it back in time to use it for studying for an 

exam (this should only happen in rare circumstances, usually just before an exam 

(when the teacher has a lot of things to do), but it is not unheard of). 

 

And don't just write down answers. Write down the problem and the 

complete solution showing how you arrived at your answer.  
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به این  برای دانشجویان شر  داده شده است. ها آزمونجهت آمادگی برای چگونگی مطالعه  ،بعدی ازدر قسمت 

 بخش از راهنما دقت کنید.

 

 

 

   

 در این جدول برنامه مدیریت زمان برای آمادگی جهت آزمون به صورت نمونه در اختیار دانشجو قرار داده  

 شده است.  

DAY PART OF DAY WHAT TO DO 

Day 1 

morning Study for exam #1 

afternoon Study for exam #2 

evening Study for exam #3 

Day 2 

morning Study for exam #1 

afternoon study for exam #2 or #3 (or both) 

evening Study for exam #1 

Day 3 

morning Study for exam #1 

afternoon take exam #1 

evening Study for exam #2 

Day 4 

morning Study for exam #3 

afternoon Study for exam #2 

evening Study for exam #3 

Day 5 

morning Study for exam #2 

afternoon take exam #2 

evening Study for exam #3 

Day 6  take exam #3 
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هایی در مورد نحوه عملکرد دانشجو در جلسه آزمون  به نحوه گرفتن آزمون اشاره شده و توصیه ،دیگردر قسمت 

 نگاه کنید. راهنمای یادگیریبه توضیحات مربوطه از متن  ارائه شده است.

 

Take Exams 

First, read the entire exam all the way through.  

 

For an essay question, do a "mind dump": Write down, on scrap paper, brief 

reminders (keywords) of everything that you remember about the topic of the 

question. Then develop an outline of your answer. Then write the essay. (With luck, 

much of the essay can be "copied from memory" from the sample essays you wrote 

when studying.)  

For an exam with problems to solve or proofs to write, do the easy ones first.  

When you are all done, review your answers carefully.  

And, when all of your exams are over, take heed...:-)  

 

 

 

 

 

 

به  ر مورد موضوع درسی ارائه شده است،نوشتن مقاله د وهایی برای انجام تحقیق  توصیه ،های بعدی در قسمت

به معرفی چند وب سایت مفید و  های دانشجو در طول دوره تحصیلی اشاره شده است مروری بر مجموع فعالیت

 پرداخته شده است. راهنمای یادگیریدر ارتباط با مفاهیم این 

 

http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/howtostudy.html#makeoutline#makeoutline


 Study Guide 11                                                                                      راهنمای یادگیری      

 

 

Are there other websites that give study hints? 

Yes; here are some that looked good to me; many of them have further links for  

you to follow:  

 The Harvard Guide to Happiness (reprinted from The New York Times (18 April 

2001).  

 Study Guides and Strategies  

 How To Study (Canadian Network for New Media Learning)  

 How to Study  

 How to Study in High School and College: Effective Study Skills  

 How to Study with howtostudy.com  

 Keys to College Success  

 Grolier Online: How to Study  

 How to Study Philosophy  

 How to Study Physics  

 Tools for College Writing  

 Handbook of Writing for the Mathematical Sciences (with many useful links)  

 Graduate Study in the Computer and Mathematical Sciences: A Survival 

Manual (by Dianne Prost O'Leary)  

 The PQRST Method of Studying  

 UB Composition Resources for Students  

 Teaching Tips: A Student Guide to Essay Exams  

 Teaching Tips: A Student Guide to Multiple Choice Exams  

 The Study Skills Help Page: Strategies for Success  

 Hayes-Bohanan, James (2002), "The Not-the-13th-Grade Page: A FREE Online 

Guide to College Success"  

 

 اند. منابعی که برای تهیه آن استفاده شده است، ذکر شده راهنمای یادگیریدر پایان این 

 

http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/harvard.html
http://www.nytimes.com/
http://www.studygs.net/
http://www.mrg.ab.ca/clc/study.htm
http://darkwing.uoregon.edu/~tep/tshooting/study.html
http://www.adprima.com/studyout.htm
http://www.howtostudy.com/studtips.htm
http://www.barcharts.com/keys.htm
http://gi.grolier.com/presidents/nbk/help/nbkhelp2.html
http://people.delphi.com/gkemerling/sy.htm
http://wwwrel.ph.utexas.edu/~larry/how/how.html
http://www.cabrillo.cc.ca.us/divisions/english/290/
http://www.ma.man.ac.uk/~higham/hwms.html
http://www.cs.umd.edu/users/oleary/gradstudy/gradstudy.html
http://www.cs.umd.edu/users/oleary/gradstudy/gradstudy.html
http://www.dscc.cc.tn.us/vblack/pqrst.htm
http://icarus.ubetc.buffalo.edu/engcomp/student_resources.htm
http://www.cte.iastate.edu/tips/essay.html
http://www.cte.iastate.edu/tips/multiple.html
http://www.mtsu.edu/~studskl/
http://webhost.bridgew.edu/jhayesboh/Index.htm
http://webhost.bridgew.edu/jhayesboh/NOT13TH/not13th.htm
http://webhost.bridgew.edu/jhayesboh/NOT13TH/not13th.htm
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تحات عنااوین زیار     راهنمای یاادگیری ماهنامه تخصصی علوم پزشکی ایران در ضمیمه شماره یازدهم خود، دو 

 منتشر نموده است.

 حفاظت اشعهالف( راهنمای معاینات رادیوگرافی دندان و 

 های انسدادی مزمن ریه ب( راهنمای تشخیص، درمان و پیگیری بیماری

 "تاأمین محتاوا و اطالعاات از عناوان یاا موضاوع       "باا هادف    راهنمای یادگیریاین دو مطالعه نمونه کاملی از 

 باشد. صفحه اول این دو شماره ماهنامه منعک  می ،1شماره  تصویر در باشند. می

 

 

 

 

 

 

 

 الف(                  

 

 

 

 

 

 ب(                        

: الف( راهنمای معاینات رادیوگرافی دندان و حفاظت اشعه، ب( راهنمای تشخیص، درمان و 7تصویر شماره 

 های انسدادی مزمن ریه پیگیری بیماری
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 :ای از راهنمای یادگیرینمونه

                              ه علوم پزشکی شاهرود تحت عنوانگاکه در دانش گردد معرفی می راهنمای یادگیریای از  در پایان نمونه

. در در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی انتشار یافته است ": پرستاری همودیالیزراهنمای یادگیری "

ای از یک جلسه این  نظر گرفته شده است. نمونه مثلث در سه رأس بین ا، منقطه میانی راهنمای یادگیریاین 

 در ذیل آورده شده است. راهنمای یادگیری

 رس دیالیز:د

در پایان این دوره، شما مفاهیم اساسی در فرآیناد   .جلسه تشکیل خواهد شد 5در این دوره 

دیالیز را خواهید آموخت و قادر خواهید بود خود را برای آماوزش بخاش باالینی پرساتاری     

در این جلسات به دلیل محدودیت زمانی ما مجبوریم حجم وسایعی   دیالیز آماده سازید.همو

 از مطالب را مرور نمائیم.  

ها الزامی است و بویژه همکاری شما در  حضور فعال فیزیکی و ذهنی در طی برگزاری کالس

شاما   کند. در پایاان دوره  ، فشار مثبت، فشار منفی و ... را طلب میTMPمسائل مربوط به 

پرستار دیالیز نخواهید بود، اما انتظار ما آن اسات کاه بارای حضاور در کاارورزی و کساب       

 تجربیات بالینی کامالً آماده باشید.

 بندی: جدول زمان

دانشکده پرستتاری  3حل تشکیل: کالس شماره م         31 -/ -/ - تاریخ: جلسه اول:

  

( را تعقیاب  1تاا   1ماره در این جلسه ماا اهاداف ارائاه شاده در طار  درس )شا      

ها، مفاهیم مرتبط باه نارساایی کلیاه و مفااهیم      در جلسه اول با عملکرد کلیه خواهیم نمود.

 آشنا خواهیم شد. ،های دیالیز و شیمیایی دیالیز و اندیکاسیون یفیزیک
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داده شاده در کاالس قابال     Hand outمطالب ارائه شده در این قسمت در  

 دسترس است.

 

 

 .ذیل مراجعه نمائید منابعکنیم اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید به  توصیه میهمچنین 

گاچ استوثر، کورئا. اصول همودیالیز برای پرستاران و پرسنل دیالیز. ترجمطه صطیرفی،   

 299تا  274، صفحات  15. فصل 1375مژگان. تهران: انتشارات کوروش. 

مجاری ادراری. ترجمه باریک بین، روزبطه   های کلیه و،هریسون، تنسلی راندولف . بیماری

 128تا  17صفحات  .1378و همکاران. تهران: زنوز 

Daugirdas, Jhon T. Ing, Todd S. Handbook of Dialysis. A little , 

Brown Handbook . 1994. pp 13-29 
 

در شاود   این درس به صورت سخنرانی و با استفاده از اورهد تشکیل خواهد شد. توصیه مای 

راهنماای  طول جلسه قلم و کاغذ در دسترس داشاته باشاید و باه ساواالت پایاان درس در      

ها و منابع ارائه  پاسخ دهید. اگر در پاسخ به این سواالت با مشکل روبرو شدید متن یادگیری

 شده را مجدداً مرور نمائید.
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 خودآزمایی: 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:دقیقه فرصت دارید  31

 

 ها را در بدن سالم تشریم نمائید. پنج عمل مهم کلیه( 1

 

 

 

 مکانیسم تولید ادرار طبیعی را توضیم دهید.( 2

 

 

 

 عالئم بالینی نارسایی حاد و مزمن کلیه را بنویسید.( 2

 

 

 نام ببرید. ها کلیهانواع تبادل مواد را از نظر فیزیک و شیمیایی در ( 2

 

 

 

 ها را تشریم کنید. سه راه تبادل مواد در گلومرول( 1

 

 

 /وفق باشیدم
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 61ایطد  ،اید یا پاسطخ زلطط داده  ،درصد سواالت را بدون پاسخ گذاشته 51در صورتی که بیش از 

مراجعه کطرده و مجطدداً بطه     راهنمای یادگیریدقیقه فرصت دارید مجدداً به منابع ارائه شده در 

 کلیه سواالت پاسخ دهید.

به یکی از این طرق به اطالع مدرس خاود برساانید و   دانشجوی محترم لطفاً نظرات خود را 

 در این قسمت نیز یادداشت کنید

 adadgari@yahoo.com پست الکترونیک:

 (11-12مراجعه حضوری به مدرس در دفتر کار )روز شنبه، ساعت 

 

 در این قسمت چیزی ننویسید. )برای استفاده مدرسین(

 سواالت کامل پاسخ داده شده است .

 ت درست است. پاسخ سواال

 کنید. نحوه عملکرد دانشجو را بطور کل چگونه ارزیابی می
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 :نهمبخش    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه
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 خالصه:

همانناد معلمای عمال     ،راهنماای یاادگیری  نقش مهمی در تسهیل یادگیری فراگیاران دارد.   راهنمای یادگیری

گوید که در هر مرحله از مطالعه چه کااری را انجاام    یدانشجو بوده و به او مکنار روزی  کند که به طور شبانه می

تغییارات انجاام شاده در    "با کتاب درسی فرق داشته و به عنوان پاسخی است در مقابل  راهنمای یادگیریدهد. 

 .  "های مختلف یادگیری شیوه"و  "چالش انفجار اطالعات"، "برنامه درسی

  ارد:نقش اساسی در تسهیل یادگیری د 2 راهنمای یادگیری

ارائه ( 3) های دانشجو در ارتباط با یادگیری تمرکز بر فعالیت( 2) کمک به مدیریت یادگیری دانشجو (1)

اطالعاتی درباره موضوع یا عنوان مورد مطالعه. اگر سه عملکرد فوق را در سه رأس یک مثلث قرار دهیم، 

و منعک  کننده تأکید نسبی بر روی هر  تواند در نقاط مختلفی از این مثلث قرار گیرد می راهنمای یادگیری

 راهنمای یادگیریبستگی تام به اهداف آن دارد.  راهنمای یادگیریباشد. شر  محتویات  یک از این سه عملکرد 

ها و راهبردهای  تواند شامل مروری بر دوره، نتایج مورد انتظار یادگیری، پیش نیازها، جدول زمانی، فرصت می

های کوتاهی از هر یک از  ط به ارزیابی، چگونگی تماس با پرسنل مرتبط و یادداشتیادگیری، اطالعات مربو

ای طراحی نمود که موجب تشویق دانشجویان برای  توان به گونه پرسنل )در صورت لزوم( باشد. راهنما را می

و با  هش کردپای را های دانشجویان تعامل بیشتر با موضوع از طریق سؤال و جواب گردد و در عین حال فعالیت

تواند به صورت یک     مود. راهنما میحصول اهداف از پیش تعیین شده را تضمین ن ،تمرینات خود ارزیابی

های  تواند در برگیرنده نوشته پورت فولیو یا ثبت اطالعات دانشجویان نیز طراحی گردد. عالوه بر این راهنما می

ا کتاب و یا اطالعات جدید در موضوعی خاص نیز باشد. شده از سایر منابع یا بخشی از یک مقاله ی برداشته

 گردد: می ذکرسازی راهنما تحت عناوین ذیل  اقدامات الزم برای آماده

 راهنمای یادگیریگیری در مورد عملکرد و چهارچوب  تصمیم -1

 به برنامه درسی راهنمای یادگیریمرتبط ساختن  -2

 راهنمای یادگیرینوشتن  -3
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تواند در فرآیند آموزشی به عنوان ابزار مدیریتی  می ،به درستی آماده شده باشد ای یادگیریراهنمدر صورتی که 

 نماید.   های تعیین شده برای یادگیری ترغیب می تلقی گردد که هم معلم و هم دانشجو را نسبت به مسئولیت
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Integration ادغام 

Horizent integration ادغام افقی 

Vertical integration ادغام عمومی 

Assessment ارزیابی 

End of course assessment ارزیابی پایان دوره 

Goal اهداف 

Didactive آمرانه 

Revision بازنگری 

Personal information bank  بانک اطالعات فردی 

Gurriculum برنامه درسی 

Spiral Curriculum برنامه درسی مارپیچی 

Monitoring پایش 

Prerequistites پبش نیازها 

Module پودمان 

Portfolio )پورت فولیو )شواهد یادگیری 

Advance organizer پیش سازمان دهنده 

Clinical expericnces تجربیات بالینی 

Intraction تعامل 

Intractive تعاملی 

Instractive تعلیماتی 

Sequence of learning یادگیری توالی 

Professional of development ای توسعه حرفه 

Time table جدول زمانی 

Serious جدی 

Attractive جذاب 

Small group sessions های کوچک جلسات گروه 
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Multimedia ای چند رسانه 

Framwork چهارچوب 

Supportive حمایت کننده 

Dense خشک 

Knowledge دانش 

Protocols رالعملدستو 

Course دوره آموزشی 

System-based course های بدنی دوره مبتنی بر سیستم 

Practical courses های عملی دوره 

User-friendly دوستدار 

Learning strategies راهبردهای یادگیری 

Study guide راهنمای یادگیری 

Computer-base study guide ای راهنمای یادگیری رایانه 

Activities-oriented study guide ها راهنمای یادگیری مبتنی بر فعالیت 

Logbook روزنگار 

Structured ساختارمند 

Lecture سخنرانی 

Multiple choice question (MCQ) ای سواالت چندگزینه 

Icon شمایل، آیکن 

Under sea and Hyperbaric Medicine طب زیر دریایی 

Educational design طراحی آموزشی 

Lesson plan طر  درس 

Topic عنوان 

Trainee فراگیر 

Student-centred  محور -فراگیر 

Learning process فرآیند یادگیری 

Learning opportunities های یادگیری فرصت 

Technology فناوری 

Learning contract قرارداد یادگیری 

Workshop کارگاه آموزشی 
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Text book کتاب درسی 

Varied متنوع 

Content محتوا 

Course content محتویات دوره 

Time manegment مدیریت زمان 

Management of learning مدیریت یادگیری 

Evidences مستندات 

Student record مستندات دانشجویان 

Teacher-centred  محور -معلم 

Cross-refrences منابع مشترک 

Skill مهارت 

Expected competence مهارت مورد انتظار 

Educational materials مواد آموزشی 

Computer litiacy مواد کامویوتری 

Case مورد 

Subject موضوع 

Learning issues موضوعات یادگیری 

Course outcome نتایج دوره 

Learning outcome نتایج یادگیری 

Unit of learning  یادگیریواحد 

Task وظیفه 

Distance learning یادگیری از راه دور 

Problem-based learning یادگیری از طریق حل مسئله 

Individual learning یادگیری فردی 

Work-base learning یادگیری مبتنی بر کار 

Task-base learning یادگیری مبتنی بر وظیفه 

Independent learning ستقلیادگیری م 

Uniform یکنواخت 
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