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JC: Session 1 
Curriculum Diseases 



JC: Session 1 

 کَریکَلَم بِ ػٌَاى  •
 یک هَجَد سًذُ         
 

بیواری ٍ  13هؼزفی •
 ًاخَضی یک کَیکَلَم

 
 اّویت کَریکَلَم•

 بیواری ّای 
 کَریکَلَم

 اسکلزٍسکَریکَ •

 کَریکَلَآرتزیت•

 آیاتزٍصًیککَریکَلیت •

 کَریکَلَهگالی•

 کَریکَلَماسکیشٍفزًی •

 کَریکَلَماکَاللی •

براىامسون: )استاز جابجای  ی یک قبرستان مشکل تر پزشکی، تغییر در کوریکولوم 
 
(ا  
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JC: Session 2 
Millennial Generation 



Silent: born 1928-1945  world war II 

Baby boomers: 1946-1964  political and social upheaval 

X: 1965-1982  Relative growth and stability rise of cultural freedoms 

 Millennial: 1983-2000  What happened? 

8 



www.company.com 
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Millennial Generation 

Millennial 

Learning 

Technology savvy Narcissism 

Teamwork  

Diversity 

Structured  environments 

Affiliation and achievement  
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 Session 3: The Use of Reflection in Medical Education  

 

 

Applications  

of 

 Reflection 

Learning 

Metacognition 

Portfolio 

10 

Experiences 

Performance 
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Cultivation 
critical 
thinker 

Steps by 
example 

Bloom’s 
Taxonomy 

Elements of 
thought 

Definitions 
 

Importance 

JC, Session 4: Critical Thinking Skills 

1 5 4 3 2 
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 Outcome Based Educationآموزش مبتنی بر پیامذ     

 1 .بِ آًْا دست پیذا کٌٌذبز پیاهذّایی است کِ داًطجَیاى السم است در پایاى دٍرُ هبتٌی تصوین گیزی 

2 

3 

است( داًص آهَختِ)آهَسش، تاکیذ بز هحصَل آهَسشبجای فزایٌذ   

اٍل پیاهذ تؼییي هی ضَد ٍ بؼذ بزًاهِ آهَسضی، هَاد ٍ ارسضیابی: فزایٌذ هؼکَط هی ضَد  

.فزاگیزدقزار است چِ چیشی را چگًَِ ٍ با چِ استاًذارد در ایي رٍیکزد، داًطجَ دقیقا هی داًذ کِ   

13 

4 

5 
. اًجام آى هی رٍدداًطجَیاى اًتظار دٍرُ، اس یادگیزی است کِ درپایاى ضفاف ًتایج پیاهذّای آهَسش،   
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The three circle model: Classifying learning outcomes 

What the doctor is 
able to do 

“doing the right things” 

7 outcomes 

Harden et al (1999) 15 
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The three circle model: Classifying learning outcomes 

What the doctor is 
able to do 

“doing the right things” 

7 outcomes 

Harden et al (1999) 

How the doctor 
approaches their practice 

“doing the thing right” 

3 outcomes 
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The three circle model: Classifying learning outcomes 

What the doctor is 
able to do 

“doing the right things” 

7 outcomes 

Harden et al (1999) 

The doctor as a 
professional 

“the right person doing it” 

2 outcomes  

How the doctor 
approaches their practice 

“doing the thing right” 

3 outcomes 
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Relevance 
to the 
objectives 

Value 
added as 
quality 

Different 
Definitions 
Concepts 

1 4 2 

JC, Session 6: The 12 roles of  the teacher 

16 





Sessions 7 & 10 
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 (Feedback)بازخورد  : 8جلسه 

1 

2 3 

4 

5 

 باسخَرد بز رٍی ػولکزد
باضذ ًِ ضخص   

 بِ هَقغ ٍ هٌظن باضذ اختصاصی باضذ

 بزاساط هطاّذات هستقین باضذ

 در هیاى گذاضتي اّذاف باسخَرد با داًطجَ

20 
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Session 9: Peer Observation 

21 





Educational Environments Measurement  

CUES 

DREEM 

Pace: 1963 

Su Raff:1997 Dundee 

Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM). 

23 
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5 scales of DREEM: 

1 

2 3 

4 

5 

Learning  perception 

Perception of course 
organizers 

Perception academic self 

Perception of 
atmosphere 

Social self perception 

24 
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7 

12 

8 

11 

12 



Social Accountability 
Sessions: 12 
 
 

Packages of educational innovations 

 
Ethic 
Sessions: 13 
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Conceptualization : هتخصص آى حزفِ در کذام سیستن استفادُ خَاّذ ضذ؟اس ًَع حزفِ ّای هَرد ًیاس، ٍ تؼییي 
Production : آهَسش ٍ یادگیزی( اجشا اصلی)هحتَای اصلی 
Usability :اًجام اقذاهاتی بِ هٌظَر بْتزیي استفادُ اس فزد حزفِ ای 

 Conceptualization 

 Production 

 Usability 

Measuring social accountability 

 :بزای اًذاسُ گیزی پاسخگَیی اجتواػی هَسسات آهَسضی( CPUهذل )هذل سِ قسوتی بَلي 

Session  
12 
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Urmia University of  Medical Sciences 
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1 

 نسل اول  

2 

دومنسل   

3 

 اسحبق هرادی، داًشگبُ علَم پسشکی ارٍهیِ 30

 :هحَر آهَسش

 هتخصص تزبیت  ٍ حقایق اس دفاع :ًقص

 

پضٍّص هحَر+ آهَسش هحَر   

کطف طبیؼت، تزبیت هتخصص ٍ داًطوٌذ: ًقص  

 

کارآفزیي+ پضٍّص هحَر + آهَسش هحَر   
تَلیذ ارسش، تزبیت هتخصص، داًطوٌذ ٍ کارآفزیي: ًقص سومنسل    

 سه نسل دانشگاه ها



Standard 

setting 

Session 15 



Standard setting Definition 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 

قبولی حدنصاب :استاًذارد:Cut-off score :Minimum Pass Level (MPL)  

 شَد هی هشخص شًَذ، رد بایذ کِ داًشجَیاًی با قبَل داًشجَی بیي هزس آى طی کِ سیستواتیکی رًٍذ. 



The Standard Setting Problem 

Pass 

Fail 

Competent Incompetent 

T

e

s

t    

r

e

s

u

l

t 
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www.company.com 

اًگَف ٍیلیام 1971 رٍش، تزیي رایج ٍ هعزٍفتزیي 

(آسهَى اس قبل)هتخصصاى پاًل تشکیل لشٍم :آسهَى بز هبتٌی ٍ هعیاری 

آسهَى در شزکت اس قبل استاًذارد اس داًشجَ اطالع 

عولی ّن ٍ کتبی ّای آسهَى بزای ّن کاربزد 

 استاًذارد تعییي آسهَى فزایٌذ هشابِ عیٌا کتبی، آسهًَْای بزای اًگَف رٍش بِ استاًذارد تعییي هزاحل فزایٌذ

 .شَد هی گذاشتِ آى لیست چک ٍ سٌاریَ شاهل ایستگاُ آیتن، یا سَال جای بِ فقط باشذ هی OSCE آسهَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 روش تعیین استاندارد انگوف
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Session 16: Microteaching  Skills 
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Session 17 
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Session 18: 
Learner-centered curriculum 



Six principles of student centered learning 

(Brandes & Ginnes , 1986) 

 .فراگیر هسئَلیت کبهل یبدگیری خَد را بر عْدُ هی گیرد1.

 هشبرکت ٍ درگیری فراگیر برای یبدگیری ضرٍری است2.

 .ارتببط بیي فراگیراى حبلت برابرتری دارد ٍ رشد ٍ تکبهل بْبَد هی یببد3.

یعٌی حیطِ ّبی شٌبختی )داًشجَ در آهَزش خَد احسبس یکپبرچگی هی کٌد 4.

 (ٍ عبطفی در ّن ادغبم شدُ اًد

 . استبد بعٌَاى تسْیل گر ٍ هٌبع عول هی کٌد 5.

 37 .فراگیر در ًتیجِ تجبرة یبدگیری، خَد را فردی هتفبٍت از دیگراى هیبیٌد6.



Session 19: Accreditation 
 Evaluation Approach 



 اعتباربخشی

Urmia University of  Medical Sciences 

 ًَِآٍری در آهَسش علَم پششکیتحَل 10بست ٍ: 
 اعتباربخشی هَسسات ٍ بیوارستاًْای آهَسشی        
لشٍم اًجام اعتباربخشی ٍ ارسشیابی درًٍی در ادٍار هختلف 
 
 

                

39 

 
“What gets evaluated, gets done.” 

 



 مراحل انجام اعتباربخشی

استاًذاردّا بایذ اس قبل تؼییي ضذُ باضذ. 
 ِارایِ گشارش ًْایی دربارُ کیفیت هَسس

 اػتباربخطی ضذُ
هحزهاًِ: گشارش ارسیابی درًٍی 
قابل اًتطار: گشارش ًْایی 

40 



 با تشکز اس تَجِ شوا بشرگَاراى
.................................................................. 
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