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مقدمه 
 یها نقش یشود و دارا می یاد زیآموزش، برنامه درسی است كه از آن به عنوان قلب آموزش ن یترین اجزا از اصلی یکی

را در راستای تربیت نیروی انسانی مورد  یی یادگیرها از فرصتای  بتواند مجموعه دیبااین كه ، از جمله است یمختلف
تواند  می یعلوم پزشک یدرس یها هبرنام یدر محتوا تیبر صالح یمبتنآموزش  یحركت به سو. دینیاز جامعه فراهم نما

جامعه را در اغما  کبارهیچون كرونا كه به  یریواگ یها یماریب رینظ یسالمت و مراقبت را در مواقع بحران ستمیس
در راستای  یو عناصر برنامه درس دهی اركان گیری و سازمان كه شکل یكارآمدتر نشان دهد. زمان اریخواهند برد، بس

 یمحتوا نیدر تدو رییبه تغ ازین لیشود. دال می نامیده گو پاسخای از نیازها باشد برنامه درسی  پاسخ به یك یا مجموعه
از راه نوشتن است و  تر كم یآموزش علوم پزشک یریادگی -1نمود:  انیتوان در پنج مقوله ب می را یدرس یها هبرنام
 طیبا مح یپزشک یارتباط داشتن دانشجو -2و اكتشاف( همراه است.  ی)كنجکاو هلأاز آن، با بازتاب و حل مس تر بیش

منعطف كه بتواند در  یوجود برنامه درس -3خود و جامعه است.  نیدرک ارتباط ب جیو ترو تیبر اساس واقع ،یرونیب
 نیتر كه در كوتاهای  به گونه شدیندیب یكاربردای  رفع آن چاره یجامعه را رصد كرده و برا یآن یازهاین یبحران طیشرا

مداوم و  راتییبا توجه به تغ -4موجود در خود داشته باشد.  تیوضع تیریمد یبهره الزم رو برا تیزمان ممکن نها
ناچار ه جامعه شود و ب ریگ بانیناشناخته گر یمارینوع ب كیرود كه هرلحظه  می آن میامروز، ب یایدر دنای  لحظه
تمركز  -5ه در دسترس داشته باشد. همواج یزمان برا نیتر در كوتاه جایگزین كی دیاب یعلوم پزشک یدرس یها هبرنام
 است. یو انتظارات و طیشرا ،ماریبر ب تر بیشبلکه  ست،یدانش ن ایاطالعات  یبر رو
شود.  می احساس كامالً گو پاسخنسبت به امر آموزش  یپزشک یها کولومیدر كور رییلزوم تغاین كه است  انیكه ع آنچه
از شقوق  یکیتواند بعنوان  می یستگیبر شا یآموزش مبتن یبه سو یدرس یها هبرنام یمحتوا رییراستا لزوم تغ نیدر ا

 یریادگیداشتن نگاه  رندگان،یادگیای  بر عملکرد حرفه تأكید شامل درسی نامهنوع بر نیا یها یژگیو .مهم قلمداد گردد
 تأكید، ها مهارتبر آموزش  تأكید ،یریادگیدر امر آموزش و  رندهیادگیالعمر، فعال بودن نقش  ماماد یریادگیخودراهبر و 

بر استاندارد و  یمبتن یریادگی یها فعالیت ،یابیارزش یریادگیو  ینقش اصالح ،یریادگی یو دستاوردها ها یستگیبر شا
رویکردهای آموزشی منعطف، یادگیری در  نی( و همچن1توجه به نظر و عمل) یزمان در آن، هم ینیتکو یابیارزش تیاهم
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و  یتوان با بازنگر می .(3و2)است یادگیری فردی و توجه به مواد یادگیری متنوع ،ی كوچكها هی بزرگ، گروها هگرو
و  ینظام علوم پزشک یو كارآمد یسو، اثربخش نیبه ا یدر علوم پزشک یدرس یها هبرنام یمحتوا نیدر تدو رییتغ

جامعه باشد و  دیما با یاز منابع اصل یکی یاهداف برنامه درس نییتع یبرا بنابر نظر تایلر دوچندان داد. یسالمت را ارتقا
 یها ستمیچالش س نیتر مل است. بزرگأت یجا یخود بس میدار یبا جامعه در متن برنامه درس ادیزای  ما هنوز فاصله

ارتباط با  یبرقرار قیبر سالمت از طر تر بیشنشان دادن اثرات  یآنها به تالش برا ازین نده،یو آ رو شیپ یعلوم پزشک
 هیته ،یستگیبر شا یمبتن یاهداف آموزش نی)تدو یدرس یها هقالب برنام در دینظر بامورد راتییجامعه است، تغ

 یمتناسب و تکنولوژ یها روش یریكارگ جامعه، به ازیمتناسب با ن یآموزش یمحتوا نیتدو ،یآموزش کولومیكور
 ،یآموزش طیو پاسخ جامعه و مح دیو اسات انی(، دانشجورانیفراگ ندهیآ یشغل فیمتناسب با وظا یابیو ارزش یآموزش

در همه مقاطع و سطوح  یعلوم پزشک یدرس یها هگردد برنام می شنهادیبه جامعه باشد. پ ییگو پاسخو  یآموزش تیریمد
 یو در راستا یاجتماع ییگو پاسخ ران،یفراگ یمحور یستگیشا یبر مبان تر بیشو اصالح شوند و اهداف آنها  یبازنگر

 م شود.ینگر تنظ آموزش جامعه

 

 عبمنا
1.Hedayati A, Maleki H, Sadeghi A R, Saadipour E. [Contemplation on Competency-based Curriculum in 

Medical Education]. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16:94-103.[Persian] 

2. Lobanova T, Shunin Y. Competence-based education: A common European strategy. Computer 

Modelling and New Technologies. 2008; 12(2): 45-65. 

3. Morcke AM, Dornan T, Eika B. Outcome (competency) based education: an exploration of its origins, 

theoretical basis, and empirical evidence. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2013; 18(4): 851-63. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://ijme.mui.ac.ir/
http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5093-en.html
http://www.tcpdf.org

