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ّبرزى ٍ ّوىبراى ؽؼ اعتزاتضی  
  را ثِ ؽزح سیز ارائِ وززًس SPICESآهَسؽی

Student-centered         -                      Teacher-centered 

Problem-based             -                          Subject-based 

Integrated                     -                       Discipline-based 

Community-based        -                          Hospital-based 

Elective                     -                        Standard program 

Systematic                -                                Opportunistic.  
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Problem based learning 

تؼزیف: 
PBL یه رٍػ یبززّی یبزگیزی زاًؾدَ هحَر اعت 
 اعتفبزُ اس هغبئل ٍ ویظ ّبی  آهَسؽی زلیك ثِ ػٌَاى هحَر

 آهَسػ
  زر ایي رٍػ تؼییي ًیبسّبی یبزگیزی، خغتدَی زاًؼ، یبزگیزی

ٍ ازغبم یبفتِ ّب ثب زاًغتِ ّبی لجلی تَعظ زاًؾدَیبى اًدبم هی 
 ؽَز

  ایي رٍػ هٌدز ثِ یبزگیزی هْبرتْبی هرتلف اس خولِ هْبرت
 حل هغئلِ ٍ هْبرت لضبٍت ٍ اعتسالل ثبلیٌی هی ؽَز
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 یبزگیزی هجتٌی ثز حل هغئلِ ثِ ػٌَاى یه هتس اس اعتزاتضی یبزگیزی حَل
 یه هغئلِ زر ًظز گزفتِ هی ؽَز

  زر ایي رٍػ یه هغئلِ هحَری سایب ثِ زاًؾدَیبى ارائِ هی ؽَز وِ حل آى
 ًیبسهٌس ثزرعی ٍ عزح حدن ٍعیؼی اس هحتَای آهَسؽی حَل آى ثبؽس

 ایي هغئلِ ٍ حَاؽی آى آًمسر ثشري ٍ لبثل تَخِ اعت وِ هی تَاًس یه ثلَن
 آهَسؽی حَل آى ؽىل ثگیزز

 زر ایي رٍػ ازغبم افمی ٍ ػوَزی ؽىل گزفتِ ؽجىِ زاًؼ زاًؾدَ را ثب
 ثزلزاری ارتجبعبت هرتلف ایدبز هی وٌس

 اعتزاتضی  6ایي رٍػ حسالل عِ اعتزاتضی اسSPICES    ّبرزى را پَؽؼ
 هی زّس
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Problem based learning 
 :تبریرچِ

 عبل لجل زر زاًؾگبُ  30حسٍزMcMaster   وبًبزا ؽىل گزفتِ ٍ زر
زاًؾگبُ هبعتزیرت رٍػ ّفت هزحلِ ای آى تَعؼِ یبفتِ ٍ ثِ اٍج ذَز 

 رعیس،  زر هه هغتز زاًؾدَیبى هغئَل یبزگیزی ذَز هی ثبؽٌس

اهب عَاثك آهَسػ ثِ رٍؽْبی هؾبثِ اس عبل ّبی لجل ٍخَز زاؽتِ اعت 

 تحمیمبت ًؾبى زاز وِ تفبٍت سیبزی رٍی یبزگیزی   2000زر عبل
 ثزاعبط هغئلِ ٍ رٍػ ّبی عٌتی ٍخَز زارز

PBL یه رٍػ یبزگیزی فؼبل اعت 

اهزٍسُ ثِ ػٌَاى یىی اس پبیِ ّبی افالح آهَسػ پشؽىی هغزح اعت 
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Problem based learning 

ػلل ثزٍس ٍ ظَْر: 
ًُبرعبیی ّبی وَریىَلَم ّبی هَخَز زر تأهیي ًیبس ّبی پشؽىبى حبل ٍ آیٌس 
تمغین غیز ٍالؼی وَریىَلَم ثِ ػلَم پبیِ ٍ ػلَم ثبلیٌی 
  ٌفزف ٍلت سیبز زاًؾدَیبى پشؽىی ثزای عی زٍرُ ػلَم پبیِ وِ اگز فزاهَػ ّن ًؾَز، ػوال

 تَاى وبرثزز آى را زر عجبثت فزا ًگزفتِ اًس
تَخِ ثِ هجبحث یبزگیزی ثشگغبالى ٍ یبزگیزی ّبی ذَز هحَر: 

 اّویتrelevancy زر آهَسػ ثشرگغبالى 
تَخِ ثِ زاًؼ لجلی 
توبیل ثِ یبزگیزی ذَز هحَر زر ثشرگغبل 
ِیبزگیزی حَل هغئل 
ثىبرگیزی هَارز یبزگزفتِ ؽسُ ٍ زریبفت ثبسذَرز 
تأویس ثِ احتزام زر فزآیٌس یبزگیزی 
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Problem based learning 

 اّسافPBL: 
ایدبز یبزگیزی ػویك تز هحتَای ػلَم پبیِ ٍ ػلَم ثبلیٌی زر یه 1.

context 
 :یبزگیزی هْبرتْبی2.

 اعتسالل ػلوی،1.

 وبر تیوی،   2.

 حل هغئلِ، 3.

 تفىز ًمبزا4ًِ.

 یبزگیزی هبزام الؼوز5.

 رّجزی6.
 تَخِ ثِ اّویت وبر تیوی، هْبرتْبی ارتجبعی ٍ اختوبػی3.

WWW.Shariati.ir 
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Problem based learning 

  ٍیضگی ّبیPBL: 
یبزگیزی زاًؾدَ هحَر 
زر گزٍُ وَچه اًدبم هی ؽَز 
ًمؼ اعتبز تغْیل وٌٌسُ اعت 
هغبئل اثشار یبزگیزی زاًؼ ثَزُ ٍ هْبرتْب را ًیش ارتمبء هی زّس 
  یبزگیزی زاهی تز ثَزُ ٍ افزاز زاًؼ را ازغبم یبفتِ آهَذتِ لذا وبرثزز

 زاًؼ تغْیل هی گززز
زاًؾدَ ثیؾتز اس وتبة اعتفبزُ هی وٌس 
یبزگیزی هغتمل را ارتمبء هی زّس 
هؾزٍط ثِ آًىِ حیي آهَسػ ثِ زاًؾدَ فیسثه هٌبعت  زازُ ؽَز 

WWW.Shariati.ir 
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Problem based learning 
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 با تشکر از توهج شما



 

 مرکز مطالعات و توسعو  آموزش دااگشنه علوم زپشکی تهران دکتر محمد شریعتی 

Student-centeredness in Problem 

based learning 
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 زر هتس PBLزاًؾدَ هحَری خشء اعبعی آى اعت 
 لیىي زر ایي رٍػ زاًؾدَیبى هی تَاًٌس ثِ زرخبت هرتلف زرگیز هغئلِ ؽًَس 

اجسا -روش   Problem  Objectives  Method  Material  Answer  

Problem solving 
demonstration  

T  T  T  T  T  

Problem solving  
exercise 

T  T  T  T  S  

Structured inquiry T  T  T  S  S  

Semi structured inquiry  T  T  S  S  S  

Open inquiry (PBL) T  S  S  S  S  

Project learning (task 
based learning ) 

S  S  S  S  S  
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PBL is a learner-centered educational method. 

 ِزر ایي رٍػ زاًؾدَیبى هغئَلیت یبزگیزی ذَز را ث
 اعتاعتبز ون ػْسُ هی گیزًس ٍ ٍاثغتگی آًْب ثِ 

 ایي رٍػ ثبػث تزثیت افزازی هی ؽَز وِ هی تَاًٌس
 تب آذز ػوز یبزگیزی هغتمل را ازاهِ ثسٌّس

 ٍ هغئَلیت هسرط زر ایي رٍػ تْیِ هتزیبل آهَسؽی
 راٌّوبیی زاًؾدَیبى اعت 
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Student-centeredness in Problem based learning 

 ثبیس هَضَع ٍ هغئلِ عزح ؽسُ آًمسر هْن  ٍ لبثل
تَخِ ثبؽس وِ زاًؾدَ تؾَیك ثؾَز اس اعالػبت لجلی 
ذَزػ ٍ تحمیك ثزای حل هؾىل اعتفبزُ وٌس ثب ایي 

 رٍػ اٍ هی تَاًس هؾىالت آتی را ّن حل وٌس

 هْبرت حل هغئلِ ٍ هْبرت ایي رٍػ هٌدز ثِ ثْجَز
 ؽَزتفىز اًتمبزی هی 
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 با سپاس از توهج شما



 

 مرکز مطالعات و توسعو  آموزش دااگشنه علوم زپشکی تهران دکتر محمد شریعتی 

integration in Problem based learning 
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integration in Problem based learning 

 رٍػPBLثسٍى ازغبم لبثل تقَر ًیغت 
 ازغبم زر عغح اّساف: 

PBL حزوتی ٍ ًگزؽی را همسٍر عبسز-هی تَاًس زعتیبثی ثِ اّساف ؽٌبذتی، رٍاًی 
ازغبم زر حَسُ ّبی هرتلف عت ثبلیٌی: 

 ٍ زاذلی، خزاحی، صًیىَلَصی. . . 
ازغبم خٌجِ ّبی هرتلف عالهتی: 

خٌجِ ّبی رٍاًی، اختوبػی ٍ هؼٌَی 
ازغبم ػوَزی ٍ افمی زر آهَسػ 

زر ثیي ػلَم پبیِ ٍ ثیي ػلَم ثبلیٌی ثب ذَزؽبى ٍ ثب یگسیگز 
 ٍ وِ ثِ ػٌَاى یه تن زر . . . ازغبم خٌجِ ّبی اذاللی، لبًًَی، التقبزی

 آهَسػ ازغبم هی ؽًَس 
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integration in Problem based learning 

 ُثسیي تزتیت ویظ ّب ٍ هغبئل ثبیس آًمسر سایب ٍ گغتزز
ثَزُ ٍ ثرَثی عزاحی ؽسُ ثبؽٌس وِ ثتَاًٌس حَسُ ّبی  

 هَرز ًظز را ثقَرت ازغبم یبفتِ پَؽؼ زٌّس

 ایي ثسیي هؼٌبعت وِ ّز هَضَع ًوی تَاًس یه
problem ثبؽس ثلىِ ّز هغئلِ ثبیس ثتَاًس تؼساز

 سیبزی اس هَضَػبت ٍ اّساف آهَسؽی را پَؽؼ زّس
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Problem based learning 

Problem 

Resources 

Objectives 

Behavior 

Learning 

Examples 

Motivation 
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 باتشکر از توهج شما



 

 مرکز مطالعات و توسعو  آموزش دااگشنه علوم زپشکی تهران دکتر محمد شریعتی 

Steps and Process of Problem based 

learning 
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Steps and Process of Problem based learning 
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Case presentation 

ویظ هی تَاًس هتي، فیلن، ثیوبر ٍالؼی ٍزازُ ّبی 1.
 آسهبیؾگبّی ثبؽس

 ثبیس تمزیجب ٍالؼی ثبؽس، ذیلی پیچیسُ ًجبؽس،  2.

اعالػبت لسم ثِ لسم حغت ًیبس ارائِ هی ؽَز، ثزذی زازُ 3.
 ّب پظ اس عی هزاحل ثؼسی ارائِ هی ؽَز  

 زازُ ّب حغت ًیبس ٍ زرذَاعت زاًؾدَ ارائِ هی ؽَز4.
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Identifying key information 

 اعترزاج اعالػبت ولیسی اس ویظ یب هغئل1ِ.

تْیِ لیغت هؾىالت ٍ اثْبهبت وِ ثب اّویت ثَزُ ٍ ثبیس 2.
 رٍی آًْب وبر وزز

 تمزیجب هؾبثِ ًحَُ هَاخِْ پشؽه ثب ثیوبر ٍالؼی3.
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Generating and ranking hypotheses 

ثب رٍػ ثبرػ افىبر ٍ ثزاعبط هؾىالت 1.
ٍ هغبئل هَخَز زر ویظ، فزضیِ ّبی  

 هرتلف هغزح هی ؽَز

 آًگبُ فزضیِ ّب اٍلَیت ثٌسی هی ؽَز2.
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Generate an enquiry strategy 

تؼییي هی ؽَز وِ ثزای اًتربة زرعتتزیي فزضیِ چِ 1.
 اعالػبت اضبفی ًیبس اعت

 ایي اعالػبت چگًَِ ٍ اس ودب ثسعت ذَاّس آهس2.
 اعالػبت تىویلی زر هَرز ویظ1.
 اعالػبت هَرز ًیبس زر سهیٌِ هَضَع زرط2.

ثب زریبفت اعالػبت تىویلی ویظ هوىي اعت فزضیبت 3.
 ثبسًگزی ٍ اٍلَیت ثٌسی آًْب تغییز وٌس

 ایي فزآیٌس ثب حسالل هساذلِ راٌّوب اًدبم هی ؽَز 4.
 WWW.Shariati.ir 
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5- Defining learning objectives: 

 زر ایي هزحلِ ّسف ّبی یبزگیزی ثز اعبط فزضیِ ّبی ارائِ ٍ اٍلَیت
اّساف افلی یبزگیزی ثبیس اس پیؼ تَعظ  )ثٌسی ؽسُ هؾرـ هی ؽَز 

 (عزاح ویظ هؾرـ ؽسُ ثبؽس اهب ثبیس زاًؾدَیبى ثِ آى ثزعٌس
زاًؾدَ ّب چِ چیشی را هی زاًٌس؟ 
چِ چیشی را ًوی زاًٌس؟ 
ثزای حل ایي هغئلِ چِ زاًؾی را ًیبس زارًس؟ 
 ٍظبیف زاًؾدَیبى تؼییي هی ؽَز هثال اّساف افلی را ّوِ ثبیس ٍ

ثرَاًٌس ٍ اّساف فزػی را ثیي زاًؾدَیبى تمغین هی وٌین وِ زًجبل آى 
 رفتِ ثرَاًٌس ٍ یبز ثگیزًس

ٍلت زاز( رٍس. . .ٍ  2تب 1)سهبى السم را ثبیس ثزای ایٌىبر 
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6- Reporting back 

 زر فبفلِ ثیي خلغِ زاًؾدَیبى گشارػ ذَز را تْیِ ٍ زر
 خلغِ گشارػ ارائِ هی وٌٌس ٍ رفغ اؽىبل هی ؽَز

زاًؾدَیبى هی تَاًٌس گشارػ ذَز را ثقَرت: 
  ثحث گزٍّی ارائِ زٌّس 
ػىظ ٍ اعالیس ارائِ زٌّس 
یب عرٌزاًی ٍ 

 راٌّوب زر ایي هزحلِ اثْبهبت احتوبلی زاًؾدَیبى را رفغ
 وززُ ٍ عَاالت ٍ اؽىبالت آًْب را پبعد هی زّس
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7- Integrating new knowledge: 

 ثزلزاری هغبلت ذَاًسُ ؽسُ تَعظ زاًؾدَیبى ثب ویظ عزح
 ؽسُ

 اختوبػی، اذالق  -ّوچٌیي هغبئل عالهت ػوَهی، التقبز
ثغَر ازغبم یبفتِ زر وٌبر هغبئل یبزگیزی ثبلیٌی  . . . پشؽىی ٍ 

 هغزح هی ؽَز
 خلغِ هغزح ثب یه ّوپَؽبًی وِ  3ثسیي تزتیت ّز ویظ زر

ثِ اسای ّز ویظ زٍ فبفلِ ثیي خلغبت زاؽتِ ٍ زر فَافل 
 خلغبت زاًؾدَ یبى ٍظبیف تؼییي ؽسُ را اًدبم هی زٌّس

 هی تَاى ثیي خلغبت ّن ثز ػولىزز زاًؾدَیبى ٍ هغبلؼِ آًبى
 ًظبرت زاؽت 

 WWW.Shariati.ir 
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 توهج شمابا سپاس از 



 

 مرکز مطالعات و توسعو  آموزش دااگشنه علوم زپشکی تهران دکتر محمد شریعتی 

Problem Solving Vs. Problem based 

learning 
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Problem Solving  

 اعتزاتضی آهَسؽیdiscipline based اعت 
 ثىبرگیزی زاًؼ لجلی ثب اعتفبزُ هْبرت ٍ هجبًی اعتسالل

 تؾریقی ٍ زرهبًی وِ لجال آهَسػ زازُ ؽسُ اًس

 اًتمبل زاًؼ خسیس اًدبم ًوی ؽَز ثلىِ وغت تدزثِ اًدبم
 هی ؽَز

ثقَرت عرٌزاًی ٍ اعتبز هحَر اعت 

زر ول اٍل زاًؼ ارائِ ؽسُ ثَزُ ثؼس ویظ هغزح هی ؽَز 
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Problem based learning 

 اعتزاتضی آهَسؽیintegrated based  َزاًؾد ٍ
 هحَر اعت

 ّسف وغت زاًؼ خسیس، اًتمبل ٍ آهَسػ هْبرتْبی هَرز
 ًیبس ثزای اعتسالل ٍ حل هغئلِ اعت

 ثب تجسیل ًیبس )اٍل هغئلِ ثِ ػٌَاى هحزن یبزگیزی
هغزح هی ؽَز ٍ ّسف ( آهَسؽی ثِ تمبضب ٍ زرذَاعت

گذاری آهَسؽی اًدبم ٍ زاًؾدَ ثِ عزاؽ هحتَا رفتِ ٍ 
 زاًؼ ثزآى اعبط وغت هی ؽَز
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 مرکز مطالعات و توسعو  آموزش دااگشنه علوم زپشکی تهران دکتر محمد شریعتی 

Case Design in Problem based learning 
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Case Design in Problem based learning 

 ویظ ّب ًیزٍّبی هحزوی ّغتٌس وِ هٌدز ثِ اًدبم
 یبزگیزی زاًؾدَ هحَر ّغتٌس

 ویظ ّبی ػلَم پبیِ ثیؾتز حَل فٌَهٌی ّغت وِ هٌدز
 ثِ یه ثیوبری ؽسُ

 ویظ ّبی ثبلیٌی ثیؾتز ثِ ؽٌبذت تؾریـ ٍ زرهبى
 ثیوبری تَخِ زارز
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Case Design in Problem based learning 

 :   PBLافَل عزاحی ویظ 
تَخِ ثِ :افل اٍلPrior Knowledge  ّورَاًی ،

 هحتَایی وِ ویظ هٌتمل ذَاّس وزز ثب زاًؼ پیؾیي زاًؾدَ
افل زٍم: Elaboration   ویظ ثبیس ثِ گًَِ ای عزاحی

ؽَز وِ عزًد ّبیی وِ هی زّین هٌدز ثِ ثحث، پزعؼ ٍ 
پبعد ؽسُ تب هفبّین زر ؽجىِ هؼٌبیی زاًؾدَ خبی ذَز را پیسا  

 وٌس
افل عَم:relevant context  ٌِثبیس ویظ زر سهی ،

ٍالؼی ػولىزز آیٌسُ زاًؾدَ هغزح ؽَز یب حسالل ثِ آى 
 ًشزیه ثبؽس
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Case Design in Problem based learning 

افل چْبرم :Integration of knowledge 
 ازغبم ػلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی ثِ یبزگیزی ّززٍ ووه هی وٌس 

افل پٌدن :Self directed learning  ِویظ ث
گًَِ ای عزح ؽَز وِ زاًؾدَ را ٍازار ثِ هغبلؼِ ٍ ثزرعی 

 وٌس ٍ عَال وبهال ثبس ثبؽس
ویظ ثِ گًَِ ای ثبؽس وِ زاًؾدَ را ػاللوٌس : افل ؽؾن

 وززُ ٍ ّیدبى السم را زر اٍ ایدبز وٌس
افل ّفتن :faculty objective 
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 مرکز مطالعات و توسعو  آموزش دااگشنه علوم زپشکی تهران دکتر محمد شریعتی 

Models of problem based learning  
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Classic Model 
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ٍُّز اعتبز فمظ ثزای یه گز 

ًٍُفز 10تب  8تؼسازگز 

وبهال زاًؾدَ هحَر 

ثحث گزٍّی رٍػ غبلت اعت 

 هؼوَال ثزای زاًؾدَیبى تحقیالت تىویلی 
 ٍ وِ تؼساز زاًؾدَ ووتز اعت 

 ،هٌبعت تز اعتاًگیشُ هؾبروت زاًؾدَ ثیؾتز اعت 

 

 

 



Floating Tutor Model 
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Floating Tutor Model 
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Floating Tutor Model 
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 َاعتبز ثیي گزٍُ ّب حزوت ٍ عزوؾی هی وٌس ٍ رًٍس را ثزرعی ٍ خل
 هی ثزز

  هوىي اعت زر یه فضب ثبؽٌس 
ًِیب زر فضب ّبی خساگب 
 ًفزُ   6تب  4ٍلتی تؼساز زاًؾدَ ثیؾتز اعت گزٍّْب را 
  ٍ خلغبت یه همسار ووتز زاًؾدَ هحَر اعت ٍ ثبیس اعتبز هتَى

 تىبلیف را اس پیؼ تْیِ ٍ ارائِ وززُ ثبؽس
ثزای زاًؾدَیبًی وِ تدزثِ ووتزی زارًس هٌبعت تز اعت 
اهىبى ارائِ عرٌزاًی اٍلیِ ٍخَز زارز 
اهىبى ارائِ ًتبیح ّز گزٍُ ٍخَز زارز 

 
 



Peer Tutor Model 
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Peer tutor model 
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ُثب اعتفبزُ اس زاًؾدَی ارؽستز ثِ ػٌَاى ّسایت وٌٌس 

 ٍ ّوچٌبى اعتبز ثیي گزٍُ ّب حزوت ٍ عزوؾی هی وٌس
 رًٍس را ثزرعی ٍ خلَ هی ثزز

 زاًؾدَی ارؽس ًمؼrole model را ثبسی هی وٌس 
 زاًؾدَیبى ثب اٍ راحت تز ثَزُ ٍ زیٌبهیه گزٍُ فؼبل تز

 ذَاّس ثَز

 ًفزُ  6تب  4تؼساز زاًؾدَ ثیؾتز 

 

 



Large Classes 
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 ِثْتز اعت تجسیل ثPeer Tutor Model ؽَز 
  ِاگز همسٍر ًجبؽس هی تَاى ؽىل چیٌؼ فٌسلی ّب را ث

گًَِ ای اًتربة وزز وِ ثزاحتی تجسیل ثِ گزٍُ ّبی 
 گَچه ؽَز

  ایي والط ّب ثؼس اس تَضیحبت اٍلیِ ٍ تَسیغ هتزیبل
 ثالفبفلِ تجسیل ثِ وزٍُ وَچه ؽَز

 

 



Small Group Arrangement in Large Classes 
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Small Group Arrangement in Large Classes 



Models of problem based learning  
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 چِ چیشی هسلPBLهب را تؼییي هی وٌس: 
اهىبًبت ٍ فضبی آهَسؽی 

 ٍ اًساسُ والطؽزایظ والط زرط 

 ، هیشاى اًگیشُ ٍ هیشاى ثلَؽ زاًؾدَیبىتؼساز 

تؼساز هزثی زر اذتیبر 

آهَسؽی زٍرُ ًَع زرط ٍ اّساف 

تَاى ٍ توبیل هزثی 
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Small Group Dynamism in PBL 
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What is small group? 
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 ٍیضگی اعبعی ٍخَز تؼبهل ٍ هؾبروت ثیي اػضبی گزٍُ ثب
 ّن ٍ ثب هزثی ثَزُ

 ًفز 20ًفز ٍ حساوثز  3اًساسُ حسالل 

 ًفز ثَزُ وِ ثیؾتزیي تؼبهل ٍ  6تب  5الجتِ ثْتزیي تؼساز
 هؾبروت را ثِ ّوزاُ ذَاّس زاؽت

 

 



 علت انتخاب آموزش در گروه های کوچک 
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توبیل ثزای حزوت ثغزف آهَسػ زاًؾدَ هحَر 
اّساف آهَسؽی هْوتزیي ػبهل اًتربة رٍػ اعت 
هتٌبعت ثب افَل یبزگیزی ثشرگغبالى اعت 

زاًؾدَ هغئَل یبزگیزی اعت 
هؾبروتی اعت 
یبزگیزی ػویمتز رخ هی زّس 
هْبرتْبی ارتجبعی را افشایؼ هی زّس 
ثبػث رؽس ؽرقیتی زاًؾدَ هی ؽَز 
تَاًوٌسی ّبی حزفِ ای را ؽىل هی زّس 

 
 



 آموزش در گروه های کوچک منجر به ارتقاء اشکال مختلف تفکر می شود
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  هْبرتْبی ػبلی تفىزی زر همبثل عَال، پبعد، ثحث ٍ فیسثه
 :ایدبز هی ؽَز هثل

تفىز اًتمبزی 

تفىز تحلیلی 
تفىز اعتزاتضیه 
تفىز هٌغمی 
ِتفىز حل هغئل 
تفىز عزاحی 

 



م روش آموزش استفاده کنیم؟  ازکدا
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 کامال ساختار  مند  
 
 
 
 

 میزان ساختارمندی
 
 
 
 
 

 فاقد ساختار
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 چگونه مشارکت و تعامل را افزایش دهیم؟
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ًحَُ چیسهبى فٌسلی ّب 
تأثیز ثغیبر سیبزی زر هیشاى هؾبروت ٍ تؼبهل ذَاّس زاؽت 
ثیؾتز تؼبهل زاًؾدَیبى ثب ّن زر ؽىل ًؾغتي ثیضی ٍ زایزُ اعت 
زر اثتسای خلغِ همزرات اعبعی را ثیبى وٌین هثل: 

اضْبر ًظز زر هَرز ًظز زیگزاى 
ثسٍى توغرز زیگزاى 
هیشاى ٍ ًحَُ هؾبروت 
ِهؾبروت ّو 
گزٍُ را ثِ گزٍّْبی وَچه تز تمغین هی وٌین 

ثبرػ افىبر 
Buzz group 
snowballing 
 



 مهارت های تدریس در گروه کوچک
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هْبرت تَضیح زازى 

هْبرت پزعؼ ٍ پبعد ثز حغت اعتزاتضی هجتٌی ثز ّسف 
   ِاس خول ٍProbing question 

هْبرت گَػ زازى 

هْبرت خوغ ثٌسی 



 برخی از اشتباهات رایج در پرسیدن سواالت
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ِپزعیسى تؼساز سیبز عَال زر یه هزحل 
پزعیسى عَال ٍ ارائِ خَاة تَعظ ذَزهبى 
پزعیسى هغبئل ذیلی عبزُ یب ذیلی عرت 
پزعیسى عَاالت ثی رثظ ثِ ثحث 
ػسم اعتفبزُ اس پبعد عَاالت 
ػسم تقحیح پبعد غلظ 
پزعیسى عَاالت هؾبثِ ٍ ػسم ٍخَز تٌَع زر عَاالت 
پزعیسى عَال ثغَر تْسیسآهیز 
ُػسم تَخِ ثِ پبعد ارائِ ؽس 
ٍلت ًسازى ثزای فىز وززى 
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Tutors in Problem based learning 
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 تَتَر ثبیس فزآیٌس یبزگیزی زاًؾدَ هحَر را ثسٍى
 ایٌىِ ذَزػ زرگیز یبززّی هغتمین ؽَز تغْیل وٌس

 ِایي ًمؼ ثب ًمؼ هؼوَل اػضبء ّیأت ػلوی هب و
 ثِ عرٌزاًی ػبزت وززُ هتفبٍت هی ثبؽس

 پظ ثبیس آهَسػ ّبیی را عی وززُ ٍ هْبرتْبی السم
 را وغت وٌس

تَتَر ثبیس افَلی را رػبیت ٍ اًدبم زّس 



 مشخص کردن مقررات کلی دوره -1
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  تَتَر ثبیس زر اٍلیي خلغِ همزرات را ؽزح زازُ ٍ زر عی زٍرُ اگز
 وغی همزرات را رػبیت ًىزز، ثبیس ثِ اٍ تذوز زازُ ؽَز

ثزذی اس ایي همزرات ثِ ؽزح سیز اعت: 
ذبهَػ وززى هَثبیل 
آهسى ثِ هَلغ 
احتزام ثِ ًظز زیگزاى 
گَػ زازى ٍ تَخِ وززى ثِ حزف زیگزاى 
زر هَارز اذتالف ًظز ثدبی زرگیزی گفتگَی هٌغمی ثبیس زاؽت 
رػبیت ارسػ ّبی اذاللی ٍ فزٌّگی زیگزاى 
ُرػبیت افَل وبر ثب هغئلِ یب ویظ ارائِ ؽس 



 تشریح نقش اهی مختلف افراد رد گروه -2
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هؾبروت زر ثحث 

ِزثیز خلغ 

ًٍُوبیسُ گز 

وِ ثبیس ایي ًمؼ ّب چزذؾی ثبؽس 



کام و انسجام رد گروه -3  شکل گیری اعتماد و استح
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  زر گزٍُ وَچه پظ اس ؽىل گیزی ثتسریح ؽؼ هزحلِ را
 :عی هی وٌس

Orientation 

Formation 

Storming 

Norming 

Performing 
Terminating 



کام و انسجام رد گروه -3  شکل گیری اعتماد و استح
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ثزای زعتیبثی ثِ اًغدبم گزٍُ تَتَر ثبیس: 
اس ثزچغت سزى ٍ ًمس افزاز زر خوغ ذَززاری وٌس 

  اگز السم اعت ثِ فززی تذوز یب فیس ثه هٌفی زّس ثبیس ثغَر
 ذقَفی ثیبى وٌس 

ذَزػ ثبیس یه گَػ زٌّسُ ذَة ثبؽس 

فیسثه هٌفی ثِ افزاز زر خوغ هوٌَع اعت 

ٍُاذتقبؿ لغوتی اس اهتیبس ثِ ػولىزز گز 

هَفمیت گزٍُ را ثِ حغبة ّوِ ثگذارز ٍ ّوِ را تؾَیك وٌس 



 از غلبو رب گروه اجتناب کرده و نقش توانمند کننده باشد -4
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ثدبی وٌتزل گزٍُ آى را تَاًوٌس وٌس 

 فیسثه ػولىزز ذَز را گزفتِ ٍ رٍػ وبرػ را افالح
 وٌس

 ًجبیس عزیغ ّوِ عَاالت را ثپزعس ٍ ّوِ خَاثْب را
ثسّس، اخبسُ ثسّس زاًؾدَیبى ذَزؽبى ثِ عَاالت  

 رعیسُ ٍ پبعد ّب را زازُ  

لذت وؾف را اس زاًؾدَیبى ًگیزز 

 



 خوبی باشد و هب عنوان الگو عمل کند role modelتوتور  -5
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ذَزػ عز ٍلت ثیبیس 

لجل اس خلغِ ذَزػ را آهبزُ وٌس 

ًگزػ هثجت ثِ زاًؾدَیبى هٌتمل وٌس 

  اس زاًؾدَیبى ثرَاّس ثِ اٍ ثبسذَرز زازُ ٍ ثبسذَرز را زر ػولىززػ
 تبثیز زّس

اگز اؽتجبُ وزز آى را پذیزفتِ ٍ افالح وٌس 

زائوب ثِ فىز ارتمب تَاى آهَسؽی ذَزػ ثبؽس 

 



 بدنبال ایجاد ردک عمیق رد دانشجویان باشد -6
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 تَتَر ثب عزح عَاالتی وِ ًیبسهٌس ثزرعی، ارسؽیبثی، همبیغِ، اٍلَیت
ثبؽس، عؼی هی وٌس یبزگیزی  . . . ثٌسی، تقوین گیزی، تحلیل، عٌتش ٍ 

 زاًؾدَیبى را ثِ عغَح ثبالتز ثلَم هٌتمل وٌس
 ٍ ووه ثِ ؽجىِ عبسی هفبّین ثب رعن زیبگزام. . . 
  اس زاًؾدَیبى ثرَاّس زاًؼ ػلَم پبیِ را زر تَخیِ ویظ ّبی ثبلیٌی

 ثىبر ثزًس
  اس زاًؾدَیبى ثرَاّسزر وٌبر پبعد ثِ عَاالت اعتسالل ذَز را ًیش ثیبى

 وٌٌس
اخبسُ ثسّس آًبى تفىز ذاللبًِ زاؽتِ ٍ فمظ هجتٌی ثز وتبة ثحث ًىٌٌس 



 رتویج تفکر نقاداهن -7
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 گزٍُ وَچه یىی اس ثْتزیي خبیگبُ ّبی یبزگیزی
 تفىز ًمبزاًِ اعت

 زاًؾدَ زر گزٍُ وَچه یبز هی گیزز لجل اس تقوین
گیزی ّوِ گشیٌِ ّبی هرتلف را زر ًظز گزفتِ 

هجتٌی ثز ؽَاّس هَخَز ثزرعی وززُ آًگبُ فزضیبت 
 هرتلف را هٌغمی رز یب لجَل وٌس

 



 استفاده از سواالت  باز -8
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 ِعَاالت ثبس ووه هی وٌس وِ زاؽدَ زاًؼ ذَز را ؽجى
 عبسی ًوبیس

  عَاالت ثبس ٍ ولی اخبسُ عزح هجبحث خبهغ حَل یه
ویظ ؽسُ ٍ آًگبُ فزضیبت هرتلفی عزح ٍ هَرز ًمس ٍ 

اٍلَیت ثٌسی هی ؽَز ٍ زر ایي ؽزایظ اعت وِ یبزگیزی  
 ػویك ٍ ؽجىِ زاًؼ ؽىل هی گیزز



 توسعو دینامیک گروه -9
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  هثال ثِ خبی هي یب تَ اس ولوِ هب اعتفبزُ وٌس تب ثسیي تزتیت
 ثِ گزٍُ ؽىل ٍ رعویت ثسّس

رٍی هٌبفغ ٍ ارسؽْبی گزٍُ تبویس وٌس 
  ِپظ اس عَال ثِ پبعد ّب ثسلت گَػ زّس ٍ ّوِ را ث

هؾبروت تؾَیك وٌس ٍ اخبسُ ثسّس گزٍُ ثب ّن ثحث وززُ  
 هغبئل ٍ تدزثیبت ذَز را ثیبى ًوبیٌس

  ٍ ٍّز وظ زر ٍالغ ثِ ػٌَاى ػضَ گزٍُ تلمی ؽسُ ٍ ػولىزز ا
 گزٍُ ثب ّن هزتجظ تلمی ؽسُ، حتی زر ارسؽیبثی ٍ ًوزُ



کالت گروه هب گوهن ای حل شود هک همو ربنده باشند-10  باید مش
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  هؼوَال زر گزٍُ اذتالف ًظز رخ زازُ وِ ذَز ًؾبًِ فؼبل
 :ثَزى زیٌبهیه گزٍُ اعت اهب 

  تَتَر ثبیس زر رفغ ایي اذتالف ًظز ثب زر ًظز گزفتي ًىبت
هثجت ّز ًظز ثب رػبیت ارسؽْب ثِ خوغ ثٌسی ای ثزعس وِ 

ّوِ احغبط ثزًسُ ؽسى وززُ، یىی ثزًسُ ٍ یىی ثبسًسُ  
 ًجبؽس



 اراهئ فیدبک مناسب هب افراد و گروه -11
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فیسثه هٌبعت هٌدز ثِ تمَیت رفتبر ّبی هثجت هی ؽَز 
فیسثه ثبیس: 

ثِ هَلغ ثبؽس 
زلیك ثَزُ ٍ ولی ًجبؽس 
ثب حفظ ؽأى فزز ثبؽس 
رٍؽي ٍ ٍاضح ثبؽس 
تْسیس وٌٌسُ ًجبؽس 
ّن خٌجِ ّبی هثجت ٍ ّن هٌفی را پَؽؼ زّس 
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 تَتَر ثبیس ایي را رٍؽي وٌس وِ ثزذالف اًتظبر هؼوَل زاًؾدَیبى
 ًمؾؼ تسریظ ًیغت  

ثبیس تبویس وٌس وِ ًمؼ هي: 
تغْیل یبزگیزی اعت 

ٍُعزح عَاالت هزتجظ ثزای پیؾجزز ثحث زر گز 

ارائِ فیسثه ّبی السم زر عی وبر گزٍّی 

پبیؼ پیؾزفت وبر گزٍّی اعت 

ٍُخوغ ثٌسی ٍ ارسیبثی وبر گز 
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 تَتَر ثبیس ایي را رٍؽي وٌس وِ ثزذالف اًتظبر هؼوَل زاًؾدَیبى
 ًمؾؼ تسریظ ًیغت  

ثبیس تبویس وٌس وِ ًمؼ هي: 
تغْیل یبزگیزی اعت 

ٍُعزح عَاالت هزتجظ ثزای پیؾجزز ثحث زر گز 

ارائِ فیسثه ّبی السم زر عی وبر گزٍّی 

پبیؼ پیؾزفت وبر گزٍّی اعت 

ٍُخوغ ثٌسی ٍ ارسیبثی وبر گز 
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 زر زٍرُ آهَسؽیPBL   ثبیس ارسؽیبثی ّن هتٌبعت ثب رٍػ
 آهَسؽی تغییز زّین

 ٍ ُزر غیز ایٌقَرت هب زر ٍالغ آًچِ آهَسػ زازُ این ًغٌدیس
 یبزگیزی چیشی را وِ آهَسػ ًسازُ این اًساسُ گزفتِ این

 ػلیزغن رٍؽي ثَزى هَضَع، اًدبم آهَسػ ثب ووهPBL  ٍ
آسهَى ٍ ارسؽیبثی ثِ رٍػ عٌتی اؽتجبُ ؽبیغ ای زر وؾَر هب  

 اعت


