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A SUPERFLUITY OF LECTURES CAN 
LEAD TO ISCHIAL BURSITIS (PAIN IN 

THE BUTTOCK).
OSLER



های تدریسروش

Lecturer participation and control

Student participation and control

Lecture     Small group    Research    Lab            Self instruction          Private

teaching        supervision   work                  systems                     study
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مراتبیکالسیک سلسله 

مبتنی بر مسئله

متوالی

ایمقایسه

نامهپایان

ساختار سخنرانیانواع 
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مراتبیکالسیک سلسله 

.شودمیتقسیمگستردهقسمتچندبهسخنرانی•
تقسیممختلفیهایبخشبهخودنوبهبهقسمتهر•

.شودمی
.استسخنرانیبرایساختارآسانترین•



Iterative)تکراریکالسیک  Classical)

.استکالسیکساختارانواعازیکی•
.شودمیتکرارموضوعهردرهاییبخشیابخش•



(Problem-centred)مبتنی بر مسئله

وشدهبیانایمسئلهیامشکل•
.شودمیدادهتوضیحبرایهاییحلراه



(Sequential)متوالی

دالیلازایزنجیرهباسپسشود،میبیانسؤالییامشکلی•
.شودمینتیجهیاحلراهبهمنجرکهشدهدنبال

حیندرشنوندگانتوجهدادندستازآن،ضعفنقطه•
.استسخنرانی



(Thesis)نامهپایان

ادعایی مطرح میشود، سپس ممکن •
.است که قبول یا رد شود

(Comparative)ایمقایسه

مقایسههمبامدلیاروشدیدگاه،دو•
.شودمی

.شنیداریتاباشددیداریاستبهتر•
شدهفرضکهاستاینرایجاشتباه•

هادیدگاهیاهاروشباشنوندگاناست
.دارندآشنایی



های سخنرانیمهارت

شجوتغییر فعالیت دان

طراحی و استفاده از 
آموزشیهایرسانه

روایت
(Narrating)

توضیح دادن
(Explaining)

سازیآماده
(Preparation)

شروع
(Opening)

اطالعاتارائه 
(Presenting information)

تقابلمقایسه و 
(Comparing and contrasting)

پاسخگویی به مخاطبان
کردنخالصه 

(Summarizing)
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(Preparation)سازیآماده

.استدانشجویانشناختوموضوعشناختخوب،سازیآمادهبرایکلیاصل•
.استسخنرانیتهیهوسازماندهیمحتوا،،اهدافشاملضروریموارد•
.باشیمنداشتهروشناهدافکهاستخطرناکبسیار•
.شودبیانسؤاالتیا(Signposts)اظهاراتشکلبهتواندمیاهداف•



(Opening)شروع

اعتمادایجادوتوجهجلب•
.سخنرانیچهارچوبارائه•



(Explaining)توضیح دادن

.استکلیدیهایمولفهعالقه،ایجادووضوح•
ریتصوی/صوتیابزارهایازاستفادهشروع،تهیه،مانندسخنرانیهایمهارتشامل•

.شودمیکردنخالصهاطالعات،فناوریو



(Clarity in explaining)توضیحوضوح در 

•Signposts:
توضیحراتومورهادرمانروشچهارخواهممیامروز)دهدمینشانراسخنرانیسویوسمت•

.(....،رادیوتراپیازاستفادهدومجراحی،هایتکنیکازاستفادهابتدا.دهم
•Frames:

شیمیازاستفادهاکنون)دهدمینشانرافرعیعناوینوموضوعاتپایانوشروعاظهاراتاین•
.(...درمانیشیمیازمنظورم.دادخواهمتوضیحرادرمانی

•Foci:
استینادرمانیشیمیفارماکولوژیکاصلمهمترین)استکلیدینکاتبرتأکیداظهاراتاین•

.([مکث]که
•Links:

.داردیادگیرندهدانشوتوضیحبینارتباطوموضوعاتبینارتباطبهاشارههالینک•



انواع توضیح

:توصیفی•
What?

:شرحییاروندی•
How?

:استدالل•
Why?



(Presenting Information)ارائه اطالعات

.دادنتوضیحازتراهمیتکمامامهممهارت•
.استضروریهاینظریهیاحقایقپوششبهمربوط•
.خستگیایجادوحدازبیشجزئیاتتهیه:مشکل•



(Narrating)روایت

راآنهارکدوکردهتحریکیادگیرندگانتخیلتجربه،یابیماریکازداستانگفتن•
.کندمیترعمیق

.مغفولاماقدرتمندمهارتی•



(Comparing and Contrasting)مقایسه و تقابل

!بدانجامبرایآسان•
.استدقیقطرحیکبهنیازمقایسهبرای•
.استمفیدمقایسهبرای2×2هایماتریس•



آموزشیهایرسانهطراحی و استفاده از 
(Design and use of educational media)

.هستندبصرییادگیرندگاندانشجویان،بیشتر•
مدتبلندحافظهدربیشتردارند،پیوندتجسمطریقازکهپروسیژرهاییوهاایده•

.شوندمیبازیابیوذخیره





(Responsiveness to audience)پاسخگویی به مخاطبان

نهاآبهمناسبپاسخدادنومخاطبانواکنشدرک،یادگیرندگانبرنظارتشامل•
مغفولمهارت•



(Varying Student Activity)دانشجوتغییر فعالیت 

.کنیدتقسیمنفرهچهاریاسههایگروهبهراسخنرانیکالستوانیدمی•
گروههریبرابالینیروشیکمزایاییاتفسیرمسئله،مطالعه،مانندمختصروظایف•

.کنیدتعیین
!نکنیداستفادهآنهاازحدازبیشاماکنید،استفادههافعالیتایناز•
کاهشراآنهااثرروش،یکازحدازبیشاستفادهتدریس،هایروشتماممانند•

.دهدمی



(Summarizing)خالصه کردن

درسنکات•
مطالبرئوس•



سخنرانیارزشیابی 

:ارزشیابیمنبع•
.همکاراندیدگاهودانشجویانتحصیلیموفقیت،(رضایت)دانشجویاننظر•

:ارزشیابیهایروش•
.پرسشنامهوفردیمصاحبه،دانشجویانعملکردتحلیلوتجزیهمتمرکز،هایگروه•





منابع برای مطالعه بیشتر



Mclaughlin & Mandin 2001
LECTURALGIA (PAINFUL LECTURE) IS A 

FREQUENT CAUSE OF MORBIDITY FOR BOTH 
TEACHERS AND LEARNERS.



THANK YOU !

Hope you like this Lecture

esmaielhajinezhad@gmail.com

http://medicalteacher.blog.ir/

https://www.aparat.com/medicalteacher
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