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Abstract: The development of medical education is one of the categories that has been 

considered in recent years with the expansion and increasing influence on the teaching 

and learning processes. In recent decades, various universities around the world have 

purposefully used summer schools to develop and strengthen the capabilities of 

students. The aim was to investigate the effect of summer school training medical 

education by team-based learning and gamification on knowledge, satisfaction of 

medical students in the country.  The target group was medical students across the 

country who were surveyed by census method. In this quasi-experimental one-group 

method, pre-test-post-test was used. delivering a blended learning course with an 

enriched model with a combination of theoretical education, reviewing content with 

Kahoot software, providing individual and group seminars, and solving daily problems 

on social networks and through the Skyroom platform. The comparison of pre-test and 

post-test showed that the training course had a positive effect on increasing students' 

knowledge and the satisfaction score of the training course was more than expected. 

The results of the present study showed that the summer school of medical education 

could have a positive effect on improving students' knowledge and satisfaction 

compared to before the course. Therefore, selective and short-term purposeful courses 

using new teaching methods such as game-base and team-based learning, is a good way 

to strengthen the abilities and meta-abilities of students, which can also be used in 

formal education.                                                                                                                                                                                                             
Keywords: education, medical education, game-based learning, team-based learning. 
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 مقدمه

 در ککه اسک  هکیی  مقولکه از پزشکی  آموزش توسعه     

 بکر افکزو  روز گکااری تکثییر و گسکررش بکی اخیر سیلهیی

 رکهگرف قکرار توجکه مکورد یکیدگیری و تدریس فرایندهیی

 بکه یکیدگیری هیینظریکه بر تییه بی پزشی  آموزش. اس 

. پردازدم  پزشی  آموزش فرایند در روییرد و راهییر ارائه

 در موجود هیی تجربه و دانش گااری اشرراک به رو این از

 در توانکد م  دانشجویی  جمله از علم  مخرلف هیی گروه

 بیشد مویر آموزش مدیری 

 شنیسکیی  ین رشره م  توانند به آشنیی  بی ا دانشجویی  بی

 راه ارائکه منیسک،  تحقیقکیت طریک  از آموزشک  مشیالت

 آموزشک   مسکیئ  بکرای ارزیکیب  قیبک  و منطقک  حلهیی

 آموزشک  مسکیئ  مکدیری  و ریزی برنیمه امر در مسیعدت

نقککد روش هککیی آموزشکک   و پزشککی  علککو  دانشککهیههیی

 وندموجود بپردازند و بیعک  ارتقکیی کیتیک  آمکوزش شک

 (.1395)صبیغیی  

بککی توجککه بککه اینیککه دانشککجویی  از ارکککی  اصککل  فراینککد 

ییدگیری بوده و نیم  از ایکن فراینکد را تشکیی   -ییدده 

م  دهند آشنیی  آنهی بی متیهیم و روش هیی نوین آموزش 

و ییدگیری در تسریع توسعه آمکوزش و نکوآوری آموزشک  

  که در برنیمه اهمی  و تثییر زییدی دارد. این در حیل اس

درس  رشره هیی علو  پزشی  مبیحث  در مکورد آمکوزش 

متیهیم آموزش پزشی  وجود ندارد. حجم زیید دروس نیکز 

مینع از آ  م  شکود ککه در برنیمکه درسک  ایکن مبیحک  

آموزش داده شود. از این رو ارائه شیوه فعیل همراه بی یک  

از  محیط یکیدگیری جکاا   برانهیزننکده  مکویر و خالقینکه

ضککرورت هککیی عمککده در آمککوزش هککیی حرفککه ای و 

 (. 2017)پرنیی  توانمندسیزی دانشجویی  اس 

آشنیی  دانشجویی  بی مبیحک  آمکوزش پزشکی   مبیحک  

برنیمه ریکزی درسک   روش تکدریس و ارزشکییب  دانشکجو 

سب، م  شود تی بی دیکد نقیدانکه بکه موضکوعیت آموزشک   

د و روش مبیحکک  برنیمککه درسکک   روش تککدریس اسککیتی

ارزشییب  آنهی توجه کنند و به عنوا  ی  نقطه شروع برای 

تغییر در کیتی  آموزش اس . از طرف  بی آشنیی  بکی ایکن 

مبیح  علم  بهرر م  تواننکد در ایکن خصکوس اسکرد ل 

پیچیده آمکوزش نظکر  هییواقعی  و مسیئ  کرده در مورد

دهند و در نریجه م  تکوا  بکی مشکیرک  دانشکجویی   بکه 

م  تغییر در روییردهیی آموزش گی  برداش . مکدارس س

تیبسرین  یی  از پرطرفدارترین شیوه هکیی ارائکه آمکوزش 

هسرند که برای توانمندسکیزی دانشکجویی  اسکرتیده مک  

شود. مدارس تیبسرین  اهداف مرنوع  را دنبیل م  کنند و 

در سککطوم مخرلتکک  بککرای آمککوزش دانککش آمککوزا   

و گروه هیی مخرلف کیربرد دارد. دانشجویی   عمو  جیمعه 

مدرسککه تیبسککرین  دانشککهیه  شککیوه ای مشکککیرکر  و 

خودراهبر برای تبیدل دانش و اطالعکیت همکراه بکی تجربکه 

ککه  زندگ  علم  و کیرگروه  دانشجویی  اس  . از ا  جی

دورا  رسم  تحصی  بی محدودی  زمین   تییلیف درسک  

پکرداخرن بکه زمینکه   و دغدغه آزمو  و امرحکی   ککم تکر

عالئ  شخص  دانشجویی  در ی  زمینه تخصص  را ایجید 

م  کند  مدرسه هیی تیبسرین  در زمی  فراغ  دانشجویی  

فرص  خوب  برای پرداخرن به موضوعیت جدیکد علمک  و 

کس، مهیرت و تجربه در حیطه هیی تخصص  فراهم مک  

نمییند. بعض  از مدارس تیبسرین  و دوره هیی تمی  وق  بی 

مرکز بر موضوعیت خیس و روش مندی دقیک  هسکرند و ت

برخ  بی روییردهیی فرهنه  برگزار م  شوند مدت زمکی  

روز تی چنکد هترکه مرتکیوت اسک  و  2مدرسه تیبسرین  از 

شواهد نشی  داده اس  حضکور در ایکن دوره هکی  تکثییرات 

مثبر  بر توانمندسکیزی فکردی واجرمکیع  دانشکجویی  و 

یی ا  هکی را بکه دنبکیل داشکره اسک  تقوی  فراتوانیی  هک

 (.1389و امین   2018)چیسرونیی  

در دهه هکیی اخیکر دانشکهیههیی مخرلکف دنیکی بکه طکور 

هدفمنککد از مککدارس تیبسککرین  بککرای توسککعه و تقویکک  

توانمندی هکی و دانکش و مهکیرت دانشکجویی  در مبیحک  

تخصص  و بین رشره ای و نیز تقوی  فعیلی  هیی گروه  

ای بهره برده اند. همچنین تحقیقکیت زیکیدی  و بین رشره

در مورد ایربخش  این دوره هی و تکثییر مکدارس تیبسکرین  

( 2006و پروحیسکیی  2005برای ارتقکیی دانکش )کینکیرد 

رضیی   (2010) اسریلر  ( عملیرد2006نهرش )اومیوههر 
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( و 2019 فلزنهک  و2013)بیرک   و خشنودی دانشجویی 

نکده دانشکجویی  انجکی  شکده حر  انرخی  مسیر شغل  آی

 اس  

از طرف  آموزش پزشی  به سم  یک  اسکررات ی جدیکد 

ییک   مبرن  بر رایینه از جمله برنیمه هیی ییدگیری الیررون

یل ییدگیری مبرن  بر بیزی و ییدگیری بی تلتن همراه در ح

حرک  اس  نس  جدید دانشکجویی  بیشکرر عالقمنکد بکه 

ش هیی آموزش  فعکیل و انواع بیزی هیی  هسرند که از رو

ییدگیرنده محور در فرایند یکیدگیری اسکرتیده مک  کننکد. 

امروزه ییدگیری مبرن  بر بیزی بکرای آمکوزش بزرگسکی   

پیشنهید شکده اسک  هنهکیم  ککه مدرسکین بخواهنکد از 

ه ییدگیری مبرن  بر بیزی بهره مند شوند  بیید دق  داشکر

ش وانین از پکیبیشند که فراگیر در ی  فعیلی  رقیبر  بی قک

 (.2015تعیین شده شرک  نمیید )کیپالروس 

زی چندین پلرتر  بیزی برای تعیم  بیشرر کالسهی مینند بی

معرف  شده اسک  بکی ایکن  quizletو  space raceهیی 

وجود کیهوت اولین پلرترم  اس  ککه بکرای ارائکه تجربکه 

  1981بیزی بی اسرتیده از اصول نظریه انهیزه ذات  )میلو  

و جریککی  بککیزی طراحکک  شککده اسکک   (2015 پالروسکککی

فراگیکر -1کیهوت نسب  به سکییر بکیزی هکی مزایکیی  دارد 

نکد بیزی م  شود  م  توا  عالوه بر اینیه درگیر ی  تجربه

یزی حضکور در یک  بک-2بی سییر فراگیرا  نیز رقیبک  کنکد

ر اجرمیع  از طری  مریفور را امیی  پایر م  کند )سویسکر

 (.2020  پری 2005

از سوی دیهر یی  از روش هیی ییدگیری دانشکجو محکور 

که بیع  ارتقیی کیتیک  یکیدگیری دانشکجویی  از طریک  

افزایش مهیرت ح  مسئله  اطمینی  از حضور دانشکجویی  

در کالس درس بی آمیدگ  قبل   ایجید فضیی  پکر انکر ی و 

فعیل م  گردد روش ییدگیری مبرن  بر گکروه اسک  ایکن 

و مشکیرکر    ایجید محیط یکیدگیری فعکیل روش عالوه بر

نییزی به فضیی مخصوس گروه کوچک  و افکزایش تعکداد 

مدرسی  ندارد و بی ی  مدرس در کالس بزرگ قیبک  اجکرا 

اسکک  .هککدف از ایککن روش افککزایش مهککیرت فراگیککرا  در 

دسرییب  به سکطوم بکی تر یکیدگیری شکنیخر  بکی ککیربرد 

ییدگیری مشکیرکر  دانش فردی در قیل، گروه و اصطالحی 

 (.2012اس  )پیرمل  

 بی توجه به اینیه متیهیم آموزش پزشی  برای دانشکجویی 

 به راحر  قیب  درک نیس  و متیهیم انرزاع  هسرند و بکی

توجه به اینیه شیوه آمکوزش سکخنران  بکرای یکیدگیری و 

تدریس کیرآمکد نیسک   بکر آ  شکدیم ککه  دوره مدرسکه 

صورت شیوه آموزش ترکی   تیبسرین  آموزش پزشی  را به

ییدگیری مبرنک  بکر گکروه و مبرنک  بکر بکیزی در فضکیی 

مجیزی  طراح  و اجرا کنیم تی در ارتقیی کیتی  آمکوزش 

 گیم  برداریم.

 

 مواد و روش ها

پ وهش حیضر ی  مطیلعه نیمه تجربک  اسک  ککه در 

آ  تثییر دوره آموزش  مدرسه تیبسرین  )آموزش پزشکی ( 

برن  بر گروه و بیزی سیزی بر دانکش و به روش ییدگیری م

نهرش دانشجویی  علو  پزشی  کشور مکورد بررسک  قکرار 

گرفکک . در ایککن روش نیمککه تجربکک  تکک  گروهکک  پککیش 

پس آزمو  اسرتیده شکد. گکروه هکدف دانشکجویی  -آزمو 

علو  پزشی  سراسر کشور بودند. شرک  کننکدگی  اولکین 

سکیزی و مدرسه تیبسرین  آموزش پزشی  بکه روش بکیزی 

از  1400ییدگیری مبرن  بر گکروه )مجکیزی( در تیبسکری  

دانشهیههیی علکو  پزشکی  تهکرا   شهیدبهشکر   ایکرا   

اصککتهی   اهککواز  تبریککز  آبککیدا   زابکک   کرمککی   سککمنی   

هرمزگککی   مشککهد  کردسککری   رفسککنجی   شککیهرود  قککم  

دزفول  شهرکرد  ییسوج  قوچکی   کیشکی   شوشکرر  اراک  

  تربی  مکدرس  البکرز  ارومیکه  ایکال   تربک  گنبدکیووس

جی   نجف آبید  لرسری   همدا   گلسری   ارتش  سکبزوار  

کیزرو    ر  مالیر وقوچی  و دانشهیه آزاد علکو  تحقیقکیت 

شرک  داشرند. نمونکه پک وهش شکیم  کلیکه دانشکجویی  

نتر( در مدرسه تیبسرین  بودنکد ککه بکه 34شرک  کننده )

س  شدند. طراح  دوره توسط اسیتید روش سرشمیری برر

روز انجی  شکد 4نتر( به مدت 3مرخصص آموزش پزشی  )

   (.1قطعه آموزش  ارائه شد )جدول 18و 



 4                                                                                                                                          اسالمی و همکاران

 1401، بهار 1شاپور، سال سیزدهم، شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 .محتوای دوره مدرسه تابستانی آموزش پزشکی1جدول

Table 1 - Content of the summer school course of medical education 
 حیطه عنوان شیوه ارائه

نی تعاملی+مرور با نرم افزار کاهوت و کار سخنرا

 گروهی

 مفاهیم برنامه ریزی درسی ضرورت برنامه ریزی درسی

 نیازسنجی

 متدهای نیازسنجی

 درسی ریزی برنامه الگوهای

 مناسب تدریس روش انتخاب

 برنامه ارزشیابی

 روش تدریس نظریه های یادگیری

 سبک های یادگیری

 سخنرانی

 تدریس در گروه کوچک

 مهارت های تدریس در گروه کوچک

 ارزشیابی دانشجو دانشجو ارزشیابی مفاهیم

 ای چهارگزینه سؤاالت طراحی

 اصول میلمن

 تحلیل آزمون

 آزمون آسکی

DOPS 
Minin-cex 

 

ارائه دوره به شیوه ییدگیری ترکیب  بی مدل غن  شکده بکی 

وزش نظری  مرور مطیل، بی نر  افزار کیهوت  ترکیب  از آم

ارائه سمینیر به صورت فردی و بعد گروه  و رفکع اشکییل 

روزانه در شبیه اجرمیع  )گروه هکیی واتسکی ( و هترهک  

قطعکه  18آنالین همزمی  از طری  بسرر اسییی رو  بکود. 

آموزش  به صورت فیلم در سیمینه نوید بیرگااری شده بود 

وه واتسی  نیز در اخرییر دانشجویی  قکرار و همزمی  در گر

 گرف .

قب  از برگزاری دوره آموزش  فر  نییز سکنج  ککه طک   

 توسکعه کمیرکه دانشکجویی  از تعدادی بی جداگینه جلسیت

 نیکز و دانشکهیه آمکوزش توسکعه و مطیلعکیت مرکز آموزش

 پزشکی  آمکوزش و درسک  برنیمه زمینه در بیسیبقه اسیتید

 دربکیره آنکی  نظریکیت افییر بیرش روش بی شده بود برگزار

 پرسشنیمه بعد مرحله در. شد آوریجمع آموزش  نییزهیی

 ارزیکیب  از پکس و تهیکه پزشکی  آموزش دوره نییزسنج 

 روایک .  گرفک . قکرار دانشجویی  اخرییر در پیییی  و روای 

 شیخص بی پزشی  آموزش مرخصص 10 تواف  بی محروای 

CVI بکود  مکرتبطدرصد( 95)ود ب ضروری معییرهیی بی 

 بکی CVR شکیخص ودرصکد( 82)بکود  واضحدرصد( 85)

 پییکیی  .شکد تثییکد سکاا ت همه ضرورتدرصد 93 تواف 

ساا ت  آمد به دس  درصد75 کرونبیخ التیی بی پرسشنیمه

متکیهیم برنیمکه ریکزی  خصکوس در پرسشنیمه نییزسنج 

سکاال( و متکیهیم 4ساال( مبین  رو ش تدریس)5درس  )

 از تکیی 5  لییکرت صکورت ساال( بکه5شییب  دانشجو)ارز

 ضعیف ارزییب  شد. بسییر تی خو  خیل 

از زمی  یب  نی  نیز گروه واتسیپ  جهک  پیسکد دهک  بکه 

ساا ت دانشجویی  تشیی  شد و در خصوس معرف  دوره 

و اهککداف آ  فککیلم آموزشکک  در اخریککیر دانشککجویی  قککرار 

به صورت برنیمه  گرف .مطیل، آموزش  در ط  سه هتره و

قرار گرف . برنیمه ریکزی  دانشجویی  اخرییر ریزی شده در

به این صورت بود که روزهیی شنبه محرکوای آموزشک  در 

و همزمی  در شکبیه اجرمکیع   ییدگیری مدیری  سیسرم
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)گروه واتسیپ ( بیرگااری م  شد و دانشجویی  بی شنیسه و 

دگیری و گار وا ه هیی تعیین شده به سیسرم مدیری  یکی

کالس مجیزی وارد م  شکدند و امیکی  پرسکش و پیسکد  

 تمرین در تی ر گترهو وجود داش .

نتککره بککرای  8در شککبیه هککیی اجرمککیع  گککروه هککیی 

دانشجویی  تشیی  شد و در روزهیی دوشکنبه سکنیریو در 

خصوس مطیلک، ارائکه شکده در همکی  هترکه  در اخریکیر 

مزمکی  دانشجویی  بکه صکورت فکردی قکرار مک  گرفک  ه

دانشجویی  م  توانسرند بی در اخریکیر داشکرن لینک  نکر  

افککزار کککیهوت بککه سککاا ت  کککه براسککیس همککی  دروس 

طراح  شده  comprehensionبیرگااری شده در سطح 

بود پیسد دهند و بی توجه به میهی  نر  افزار ککیهوت ککه 

عملیرد دانشجو را بی همیالس  هییش مقییسه مک  ککرد و 

رقیبر  برگزار م  شد برحس، رتبه ای که  آزمو  به شی 

دانشجو کس، م  کرد مدال طال و نقکره بکه وی داده مک  

شد. بی توجه بکه بسکرر جکاا  و سکرگر  کننکده ککیهوت  

امیی  مرور مطیل، به شی  بیزی و سکرگرم  فکراهم مک  

شد و از طرف  این نکر  افکزار ایکن قیبلیک  را داشک  ککه 

یی  دارد در آزمکو  شکرک  دانشجو به هر تعداد بیر که تم

کند و بیزخورد فردی درییف  کند. روز بعد از مطرم شکد  

سنیریوهیی فردی و درییف  پیسد از افراد  آزآنهکی خواسکره 

م  شد در گروه هیی شکبیه اجرمکیع  بکه سکنیریو پیسکد 

دهند و مدرس دوره در همه گکروه هکی عضکو بکود و نحکوه 

ورت مروقکف تعیم  دانشجویی  را رصد مک  ککرد و در صک

شد  بحک  و یکی انحکراف بحک  انهکی را بکه سکم  هکدف 

آموزش  رهنمو  م  ککرد. در روز چهیرشکنبه هکر هترکه  

جلسه انالین رفع اشییل بود که دروس بیرگااری شکده در 

سیمینه مدیری  الیررونی   مرور م  شد به سنیریو پیسکد 

داده م  شد و در وصورت وجود ابهی  اشیی ت بررس  م  

از دانشجویی  خواسره م  شد که پیسکد داده شکده  شد. و

به سنیریو را بی پیسد خودشی  مقییسه ککرده و بیزاندیشک  

کنند و در صورت  که بیز هم نیره مبهم  وجود داشک  از 

مدرس بپرسند. مدرس دوره ی  نتکر مرخصکص آمکوزش 

پزشی  بود. ارزشییب  دوره بی روییرد کری  پیتری  در دو 

پرسشکنیمه محقک  3یری بی اسرتیده از سطح واکنش  ییدگ

سیخره و ی  آزمو  مدرس سکیخره مبرنک  بکر محرکوای 

دوره به شیوه پیش آزمو  و پس آزمو  انجی  شکد. روایک  

مرخصص آموزش پزشکی  و  10محروای  و صوری بی نظر 

پیییی  پرسشنیمه هی بی اسرتیده از آلتیی کرونبیخ به دسک  

آ  بیی  شده اسک  بکرای  آمد که در تعریف ابزارهی مقیدیر

مقییسه پیش آزمو  و پس آزمو  خود ارزیکیب  دانکش  از 

زوج و بککرای سککنجش نمککره رضککیی  شککرک   tآزمککو  

ت  نمونکه ای اسکرتیده شکد.  tکنندگی  از دوره از آزمو  

رضیی  دانشجویی  از آموزش مبرن  بر بیزی بی اسکرتیده از 

 آزمو  توصیت  انجی  شد.

زیر گروه هی امیکی  بررسک  نرکییه بکه  بی توجه به تنوع در

 "تتییکک  مرغیرهککیی زمینککه ای محککدود بککود و صککرفی

مرغیرهککیی مقطککع تحصککیل  محیسککبه شککد. رشککره هککیی 

حیطکه دکرکری  4دانشجویی  براسیس میهیک  رشکره بکه 

تخصصکک  )سککم شنیسکک  (  دکرککری حرفککه ای )پزشککی   

دندانپزشی  و داروسیزی(  علو  پییه پزشی  و پیراپزشی  

فیزیوتراپ    رسریری  بهداش  عموم   تغایه  اتیق عم  )پ

گترککیر درمککین   میمککیی   علککو  آزمییشککهیه   هوشککبری  

 نککیقلین کنرککرل و مککدیری  خککدمیت بهداشککر   بیولککو ی

کیردرمین   بهداشک   گتریردرمین   فیزیوتراپ   هی  بیمیری

شنیسک    محیط  رادیولو ی  تینولو ی جراحک   شکنوای 

 و ای حرفکه بهداشک  مهندس  آزمییشهیه    نری   علو 

 کنرکرل غکاای   سیلمندشنیسک   صکنییع کیر  علو  ایمن 

ارگونککوم    HSE اشککیمیدن   مککدیری  و خککوراک  مککواد

 ورشره هیی  بی میهی  بین رشره ای و غیرپزشی  )فنیوری

 پزشککی   اخککالق و علکو  روانشنیسکک   سککالم   اطالعکیت

 و سکلول  شنیسک  یس   زمطیلعیت برنیمه درس  مشیوره 

مولیول ( تقسیم شدند. برای تحلی  داده هکی از نکر  افکزار 

اسکرتیده شکد. از نظکر مالحظکیت  spss ver 16آمکیری 

اخالق  همه افراد بی رضیی  آگیهینه وارد تحقیک  شکدند و 

 پرسشنیمه هی ب  نی  تحلی  شد. 

ابزارهیی مکورد اسکرتیده جهک  سکنجش سکطوم کریک  

 پیتری :
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نشکجویی  از دوره نجش سطح واکنش: رضیی  داابزار س-1

یمه آموزش  مدرسه تیبسرین  بود که  بی اسرتیده از  پرسشن

ساال   محق  سیخره در سه حیطکه )محرکوا  اسکرید و 17

تکیی  از خیلک  5سیزمی  ده  امیینیت به صورت لییکرت  

ساال مربکو  بکه 7خو  تی بسییر ضعیف ( ارزییب  شد که 

سککاال در مککورد  4د اسککرید و سککاال در مککور6محرککوا  

ونبیخ سیزمینده  امیینیت بود. پیییی  پرسشنیمه بی التیی کر

 درصد به دس  آمد.79

ابزار سنجش میزا  رضکیی  از آمکوزش مبرنک  بکر بکیزی 

 بکی ساال  مخقک  سکیخره  5 بوسیه پرسشنیمه پرسشنیمه

شکد ککه سکاا ت در خصکوس   اسکرتیده تکیی  سه لییرت

ایککن روش در دروس دانشککهیه    تمییکک  بککه اسککرتیده از

ییدگیری فعکیل  یکیدگیری بهرکر در ایکن دوره  تمییک  بکه 

اسرتیده از این روش در کنیر سکییر روش هکیی تکدریس و 

 بکی پرسشکنیمه اتالف وق  بود  روش آموزش  بود. پییکیی 

 آمد. به دس  درصد70 کرونبیخ التیی

ابزار سنجش سطح ییدگیری: دانش نظری دانشجویی  بی -2

سکاال  15مقییسه نمرات پیش آزمکو  و پکس آزمکو  بکی 

چهیرگزینه ای مدرس سیخره بررس  شد. روای  محرکوای  

بکی  CVIمرخصص آموزش پزشی  بی شیخص  10بی تواف  

درصککد( مککرتبط بککود  90معییرهککیی ضککروری بککود )

بکی  CVRدرصکد( و شکیخص 80درصد( واضح بکود )85)

 .درصد ضرورت همه ساا ت تثیید شد90تواف  

 

 یافته ها

دانشجوی شکرک  کننکده  34براسیس نرییه حیصله از 

درصکد( 58/70نتکر )   24درصد( مکرد و 42/29نتر )  10

درصککککد( در مقطککککع  41/29نتککککر ) 10ز  بودنککککد.  

نتر 10درصد( کیرشنیس  ارشد  41/29نتر ) 10کیرشنیس  

درصکد( 77/11نتر )4درصد( دکرری حرفه ای و  41/29) 

تنوع رشره هی شیم  دکرری حرفه  دکرری تخصص  بودند.

 41/29) نتکر10ای )پزشی   دندانپزشکی  و داروسکیزی(  

نتککر  15پیراپزشکی    و پزشککی  پییکه علککو  درصکد( بکود.

 اتکیق تغایکه  عموم   بهداش  پرسریری )درصد( 11/44)

 علکککو  میمکککیی   درمکککین   گترکککیر فیزیکککوتراپ   عمککک  

   بهداشککر خککدمیت مککدیری  هوشککبری  آزمییشککهیه  

 فیزیککوتراپ   هککی  بیمککیری نککیقلین کنرککرل و بیولککو ی

 رادیولککو ی  محککیط  کیردرمککین   بهداشکک  گتریردرمککین  

 علککو   نریکک   شنیسکک   شککنوای  جراحکک   تینولککو ی

 ککیر  ایمنک  و ای حرفکه بهداشک  مهندس  آزمییشهیه  

 و خوراک  مواد کنررل سیلمندشنیس   غاای   صنییع علو 

 بککی هککیی  ورشککره ارگونککوم   HSE مککدیری  اشککیمیدن  

 اطالعککیت فنککیوری)غیرپزشککی   و ای رشککره بککین میهیک 

 مشککیوره  پزشککی   اخککالق و علککو  روانشنیسکک   سککالم  

 (مولیکول  و سلول  شنیس  زیس  درس   برنیمه مطیلعیت

 درصد( بود.48/26نتر ) 9

 

 :مقایسه نمره پیش آزمون و پس آزمون دانش دانشجویان2جدول 

Table 2: Comparison of pre-test and post-test scores of students' knowledge 

 pair-T Test pآماره  انحراف معیار ±میانگین df گروه ها

 >P 05/0 80/9 25/4±2/1 25 پیش آزمون

 04/13±4/0 25 پس آزمون

 

 

مقییسه نمره ک  پیش آزمو  و پس آزمو  بکی اسکرتیده از 

که نمره ک  پس آزمو  بکی تر از  آزمو  ت  زوج نشی  داد

انرظیر بود و مقییسه میکینهین نمکره پکیش آزمکو  و پکس 

آزمو  نشی  دهنده تثییر معن  دار دوره در افزآیش دانش 

 بود.

همچنین مقییسه نمرات دانشکجویی  در سکه درس برنیمکه 

ریزی درس   روش تدریس و ارزشییب  دانشجو قب  و بعد 

را در این سه درس به تتییک   از دوره  تتیوت بین نمرات

 (.3نشی  م  دهد )جدول 
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 دوره از بعد و قبل دانشجو ارزشیابی و تدریس روش درسی، ریزی برنامه درس سه در دانشجویان نمرات مقایسه .3جدول

Table 3: Comparison of students' scores in the three courses of curriculum planning, teaching methods and student assessment 

before and after the course 

 pair-T Test pآماره  انحراف معیار±میانگین پیش آزمون/پس آزمون df نوع درس

 >P 05/0 04/12 12/2±1/2 پیش آزمون 30 برنامه ریزی درسی

 14/4±3/2 پس آزمون

 >P 05/0 05/13 75/1±75/0 پیش آزمون 29 روش تدریس

 67/3±67/0 مونپس آز

 >P 05/0 40/11 12/2±92/0 پیش آزمون 30 ارزشیابی دانشجو

 92/3±70/0 پس آزمون

 

 

بی اسکرتیده از آزمکو  واریکینس یک  طرفکه تتکیوت دانکش 

شرک  کنندگی  به تتیی  مقطع تحصیل  و رشکره آنکی  

 بررس  شد که نمره دانش تتیوت معن  داری نشی  نداد.

انشجویی  در انرهکیی دوره نسکب  بکه در بررس  رضیی  د

تک  نمونکه ای نشکی  داد  tمدرسه تیبسرین   نرییه آزمو  

که در همه مالته هی میینهین بیشرر از حکد انرظکیر بکود و 

شرک  کنندگی  دیدگیه مثبر  به دوره آموزش  داشکرند. 

 بکی درس اهکداف تنیسک، میکزا رضیی  به  بیشررین نمره

 محرککوای و کیتیکک  ( 62/4شککده ) داده تخصککیص زمککی 

 اسکرتیده (  53/4شکده ) ارائکه مطیلک، بی ارتبی  و جزوات

 اسکرتیده قیبک  میکزا  تدریس و مرنوع روشهیی از منیس،

( اخرصکیس داشک   52/4شده ) ارائه آموزش  مرو  بود 

 (.4)جدول 

 

 . مقایسه میانگین گویه ها و حیطه های سنجش رضایت دانشجویان4جدول

Table 4: Comparison of mean items and areas of measuring student satisfaction 

 گویه ها حیطه
میانگین و انحراف 

 معیار
df آماره میانگین حیطه one -sample Test p 

 >P 05/0 50/13 44/4±23/0 30 43/4±48/0 مطالب ارائه نحوه محتوا

 33/4±90/0 مطالب بودن کاربردی میزان

 با ارتباط و جزوات محتوای و کیفیت

 شده ارائه مطالب

67/0±53/4 

 ارائه مطالب بودن جدید و تازگی

 شده

43/0±42/4 

 مطالب توسط تخصصی دانش ارتقای

 شده ارائه

48/0±45/4 

 زمان با درس اهداف تناسب میزان

 شده تخصیص داده

43/0±62/4 

 متون بودن استفاده قابل میزان

 شده ئهارا آموزشی

49/0±52/4 

 

 توسط مطالب تفهیم و بیان قدرت استاد

 استاد

45/0±45/4 30 57/0±39/4 03/12 05/0 P< 

 23/4±67/0 ارائه در استاد تسلط و تخصص
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 مطالب

 متنوع روشهای از مناسب استفاده

 تدریس

40/0±52/4 

 طول در وقت از بهینه استفاده

 تدریس

40/0±44/4 

 40/4±82/0 وش تدریس استادر

 هر پایان در مطالب بندی جمع ارائه

 آموزشی جلسه

78/0±40/4 

 

سازمان 

دهی 

 امکانات

 >P 05/0 32/10 12/4±57/0 30 90/3±9/2 دوره خاتمه و شروع نظم

 22/4±8/4 دوره امور اداره نحوه

 37/3±62/0 بصری و سمعی آموزشی امکانات

 43/4±45/0 دوره مجموعه از شما رضایت میزان

 

 

جه  سنجش نظرات دانشجویی  از روش بیزی سکیزی در 

ساال  بی لییرت سکه تکیی  اسکرتیده  5تدریس  پرسشنیمه 

درصد  65درصد دانشجویی  این روش را عیل    10شد که 

خو  و بقیه مروسط دانسرند. هیچ یک  میکزا  یکیدگیری 

. در مورد یکیدگیری بهرکر بکی ایکن خود را کم اعال  نیردند

درصد  67درصد جوا  مثب  را انرخی  کردند و  85روش 

درصد 34تمیی  به اسرتیده از بیزی را مثب  اعال  کردند  و

درصد دانشجویی  به طکور کیمک  و  78پیسد منت  دادند. 

تیحدودی میی  بودند که این روش در دیهر کالس هی نیکز 

نشجویی  ایربخش  ایکن روش درصد از دا58اسرتیده شود. 

درصکد مروسکط اعکال   48را در ییدگیری بی یبیت خکو   

کردند. هیچ ی  از دانشجویی   ایربخشک  ایکن روش را در 

 ییدگیری کم نم  دانسرند.

 

 یریگ جهیبحث و نت

نریجه مطیلعه حیضر نشی  داد ککه مدرسکه تیبسکرین       

یی دانش آموزش پزشی  توانسره اس  تثییر مثبر  بر ارتق

و رضیی  دانشکجویی  در مقییسکه بکی قبک  از دوره داشکره 

اس  . میزا  رضکیی  دانشکجویی  بکه ایکن دوره آموزشک  

بیش از مروسط انرظیر بود . این نریجه در اغلک، مطیلعکیت 

خککیرج از کشککور در ارزیککیب  تککثییر مککدارس در سککطح 

تثییرگااری بر دانش و رضیی  و نیز تثییرات بلند مدت در 

 ی  شغ  آینده آنهی تثیید شده اس .انرخ

( همسکو بکی تحقیک  2019مطیلعه فلزنهک   و همیکیرا  )

حیضککر  نشککی  داد کککه شککرک  کننککدگی  در درس بیفکک  

شنیس  بی اسکرتیده از روش تکدریس مبرنک  بکر بکیزی بکی 

پلرتر  کیهوت نمرات بهرری نسب  به گروه کنررل ککه بکی 

ش تدریس سنر  آموزش دیده بودند  کس، اسرتیده از رو

کردند و  اعال  داشرند این روش در به خیطر سپیری بهرکر 

اطالعیت و لات برد  از درس بسییر تکثییر مثبرک  داشک  

 (.2019)فلزنه  

مطیلعیت مرنوع  در مورد بررس  تدریس بکه روش بکیزی 

سیزی و مقییسه آ  بی دیهر روش هی به کیر رفره اسک . در 

هککزاوه ای کککه جهکک  بررسکک  تککثییر سککه روش  مطیلعککه

سککخنران  و ایتککیی نقککش و بککیزی بککر آگککیه  و عملیککرد 

نوجوانی  بعد از آموزش تغایه انجی  شد  میزا  آگکیه  در 

دو گروه ایتیی نقش و بیزی افکزایش بیشکرری نسکب  بکه 

مطیلعکیت مخرلکف   (.1385سکخنران  داشک  )هکزاوه ای 

ان  نشکی  داده انکد. برتری روش بیزی سیزی را بکر سکخنر

یی  از د ی  مویرتر بود  روش بکیزی سکیزی نسکب  بکه 

روش هیی سنر  از جمله سخنران  م  تواند ایجید زمینکه 

منیس، برای مشیرک  بیشرر فراگیرا  در امکر آمکوزش در 

(. 2002   اسکینمن 2021این روش هی بیشکد ) سکیندرو  
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رکر  گروه شبیه سیزی  محیط مجیزی  مشی 4بیزی هی در 

و در محیط واقع  تقسیم بنکدی مک  شکوند. در پک وهش 

حیضر بی توجه به اینیه بیزی هی به صکورت مجکیزی زمینکه 

سرگرم  و شرک  در چکیلش را بکرای دانشکجویی  ایجکید 

کرده بود که بیع  میندگیری اطالعیت در ذهن دانشجویی  

شده بود و بی اسرتیده از ا    م  توانسرند از اطالعیت خود 

 ح  سنیریو اسرتیده کنند .در 

از سککوی دیهککر بخشکک  از رضککیی  دانشککجویی  از دوره 

آموزش  و شرک  در مدرسه تیبسرین    بعل  تثییر مثبک  

از فضککیی غیررسککم    شککید و سککرگر  کننککده مککدارس 

تیبسرین  نشیت میهیرد که در اغل، مطیلعیت بکدا  اشکیره 

سکری بکی ( همرا2009شده اس .مطیلعه ترازیی  و همییرا  )

تحقی  حیضر  نشی  داد که شرک  کننکدگی  در مدرسکه 

تیبسرین  از برگکزاری دوره رضکیی  داشکرند و مهکم تکرین 

وی گکک  یککیدگیری در ایککن مککدارس را آمککوزش در فضککیی 

کیربردی  اسرتیده از روش هکیی فعکیل  گروهک   جیلک، و 

جاا   طراح  ی  فوق برنیمه میم  برنیمه هکیی رسکم  

ر گکروه هکیی کوچک  بکی تعکداد ککم تحصی  و آمکوزش د

  پکری 2009شرک  کننکده توصکیف مک  کنکد )ترازیکی  

2020.) 

همچنین مدرسکه تیبسکرین  گکروه انکر ی جیمعکه شکیم  

آمرییی در اییل  سی  جوز نیز نشی  داد که این برنیمکه بکر 

 20دانککش و رضککیی  دانشککجویی  تککثییر مثبرکک  داشککره و 

ن رشکره را بکرای درصد دانشجویی  شرک  کننده بعدهی ای

ادامه تحصی  در مقیطع تیمیل  انرخکی  کردنکد )کینکیرو 

 (.2019  نییلسو  2005

گککزارش مدرسککه تیبسککرین  اشککنوالدر و اسککریت در اولککین 

مدرسه تیبسرین  مدیری  شبیه در دانشهیه جیکو  که در 

کشور دنیی حضکور داشکرند نشکی  داد  9دانشجو از  32آ  

مخرلکف سکیزمی  دهک  دوره  که شرک  کنندگی  از ابعید 

مدرسین  تعیم  بی همرییی  ابزار رضیی  نموده و بکه ویکزه 

مشیرکر  بود  و انجی  پرو ه هیی مشررک را مهکم تکرین 

 (.2008نقطه قوت دوره بیی  داشرند )اسچوا  والدر 

تریزا  و همییرا  در گزارش مدرسه تیبسرین  بنیید وا س 

تر برخکوردار برگکزار  که در راسریی حمیی  از کودکی  کم

م  شد  بیی  کردند این مدارس تثییر مثبرک  بکر دانکش و 

عملیککرد علمکک  و نیککز تقویکک  مهککیرت هککیی رفرککیری و 

اجرمیع  آنهی داشره اس  و اغل، دانش آموزا  از جو آزاد 

و غیر رسم   در کنیر ییدیهر بود  و مشیرک  در فعیلی  

 (.2011هیی جمع  ابراز رضیی  نموده اند )کیلر 

اسریلر نیز گزارش کرد مدرسه تیبسرین  مشررک دانشکهیه 

زورید و سوییس در زمینه زیرسکیخ   مکدیری  و امنیک  

کشور انجکی  7دانشجوی دکرری از  15شبیه که بی حضور 

شککد نشککی  دهنککده رضککیی  بسککییر زیککید  از تعیمکک  بککین 

دانشجویی  بی هم و بی محققین و مدرسین داش  وبیزخورد 

از متید بود  دوره ارائه شکد و دانشکجویی  بکر بسییرخوب  

ضککرورت اسککرمرار و تیککرار دوره تثکیککد کردنککد )اسککریلر 

2010.) 

تحقیقیت مشیبه مدارس تیبسرین  دانشکهیه  ایکرا  نرکییه 

همسو مشیهده شد. اولین مدرسه تیبسرین  دانشکهیه هکیی 

  63کککه بککی حضککور 1387علککو  پزشککی  کشککور در سککیل 

موضککوع آمککوزش 4ه کشککور و در دانشککهی 13دانشککجو از 

پزشی   اخالق پزشی   خالقی  و مکدیری  برگکزار شکد  

حیک  از رضیی  بسییر زیید از ایربخش  و جو آموزش دوره 

(. به نظر مک  رسکد بخکش زیکیدی از 2014بود )اومی اوگر 

رضیی  شرک  کننکدگی  از مکدارس تیبسکرین  عکالوه بکر 

ی در زمینکه محروای علم  و تقوی  دانش و مهکیرت آ  هک

هیی تخصص   نیش  از سیخریر منعطف  میهیک  انرخکیب   

تجربه فعیلی  هیی گروه   شکیوه هکیی ارائکه مبرنک  بکر 

بحکک  و تعیمکک  و یککیدگیری از همرییککی   و ارتبیطککیت بککی 

دانشجویی  رشره هیی مرنوع و تعیم  بکی مدرسکین اسک   

چیزی که شیید در کالس هکیی رسکم  دانشکجویی  آ  را 

ربه م  کنند. همچنین مدارس تیبسرین  غیلبی بکه کمرر تج

صورت فشرده و بی حاف بخش هیی پکرحجم و تثکیکد بکر 

مطیلکک، کککیربردی ارائککه مکک  شککود کککه ایککن بککی نییزهککیی 

دانشککجویی  همسککوی  بیشککرری دارد. مطیلعککه دی کککیرلو 

( نیز نشی  دادکه کالس هیی رسم  بدو  نشی  و 2014)
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  و مبیح  صکرفی نظکری سرگرم  همراه بی محروای طو ن

موجکک، عککد  عالقمنککدی دانشککجویی  و کککیهش کیتیکک  

و پکری  2014آموزش و یکیدگیری مک  شکود )دی ککیرلو 

2020 .) 

گیری در ی  جمع بندی کل  بکه نظکر مک  رسکد  نریجه

مبرن  بر نییزهیی حرفه ای عصر جدید دوره هیی انرخکیب  

و کوتیه مدت هدفمند بکی اسکرتیده از روش هکیی تکدریس 

وین مینند بیزی سیزی و مبرن  بر گروه  شیوه منیسب  در ن

تقوی  توانیی  هی و فراتوانیی  هیی دانشکجویی  اسک  ککه 

م  تواند در قیل، مدارس تیبسرین  طراح  شوند. مکدارس 

تیبسرین  فرص  بسییر ارزشمندی هسرند که بی توجکه بکه 

وی گک  هکیی انعطککیف پکایری  محککیط شکید و دوسککرینه   

ود   دانشجو محور بود  و تعیمالت نزدیک  و غیررسم  ب

غیر رسم  اسیتید و دانشجویی   مبرن  بر عالقکه بکود  و 

انرخیب  بود  دوره فضکیی منیسکب  بکرای دانشکجویی  در 

پیهیری عالی  علم  و مرنیس، بی نییز درک شکده آ  هکی 

 به وجود م  آورد.

اسرتیده از بکیزی سکیزی و یکیدگیری مبرنک  بکر گکروه در 

زش هی م  تواند بیعک  تحکرک و فعکیل بکود  بیشکرر آمو

 .دانشجویی  و ایجید انهیزه ییدگیری شود

از محدودی  هیی پک وهش مک  تکوا  بکه تعکداد محکدود 

شککرک  کننککدگی  و عککد  امیککی  سککنجش ایربخشکک  در 

سطوم بی ی هر  کری  پیتری  اشیره کرد. از محکدودی  

رب   نمک  هیی دیهر مطیلعه این اس  که در  مطیلعیت تج

 دهیم. نسب  خود مداخله به را تثییر تمی  توا  

در نهیی  پیشنهید م  شود مطیلعیت  برای ارزیکیب  یبکیت 

ییدگیری  سطوم بی ی ییدگیری شنیخر  در آموزش هیی 

 کوتیه مدت  و نیز آموزش هیی رسم  انجی  شود.

 

 قدر دانی و تشکر:

عیونک  این مقیله مسرخرج از طرم تحقیقیت  مصکو  در م

تحقیقیت و فنیوری دانشهیه علکو  پزشکی  جنکدی شکیپور 

.اسک . از IR.AJUMS.REC.1400.521اهواز بی ککد 

کلیککه مدرسککین و کیرشنیسککی  عزیککزی کککه در آمککوزش و 

اجرای این دوره مشیرک  داشرند و نیز از دانشجویین  ککه 

در تیمی  پرسشنیمه پ وهشهر را یکیری نمودنکد  تشکیر و 

 قدردان  م  شود.
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 شیپوری آموزش جندیی توسعهمجله              

 ی آموزش علو  پزشی  توسعهی مرکز مطیلعیت و فصلنیمه                                                                                                                                                          

   1401بهیر   1 شمیره  سیزدهمسیل                                                                                                                                                         
 

بازی  و گروه بر مبتنی یادگیری روش به( پزشکی آموزش) تابستانی مدرسه آموزشی بررسی تأثیر دوره

 1400سازی بر دانش، رضایت دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 
 

سیزی  دانشهیه علو  پزشی  جندی شکیپور اهکواز  اهکواز  عضو هیئ  علم  گروه داروسیزی بیلین   دانشیده دارو :کاوه اسالمی

 ایرا .

 اهکواز  اهکواز  شکیپور جنکدی پزشکی  علو  علم   مرکز مطیلعیت و توسعه آموزش  دانشهیه هیئ  عضو :*نسرین خواجه علی

 .ایرا 

 اهکواز  اهکواز  شیپور یجند پزشی  علو  دانشهیه عضو هیئ  علم   گروه ایمنولو ی  دانشیده پزشی  عبدالحسین شکورنیا: 

 .ایرا 

 .ایرا  اصتهی   اصتهی   پزشی  علو  دانشهیه  مرکز مطیلعیت و توسعه آموزش پزشی   آموزش گروه دانشجو  سارا حیدری:

 .ایرا  شیراز  شیراز  پزشی  علو  دانشهیه پزشی   دانشیده پزشی   آموزش گروه دانشجو  فاطمه طهماسبی:

 .ایرا  اهواز  اهواز  شیپو جندی پزشی  علو  ه گتریر درمین   دانشیده علو  توانبخش   دانشهیهگرو دانشجو  زهرا شریفی:

 اهکواز  اهکواز  شکیپو جندی پزشی  علو  دانشهیه بهدش   دانشیده بهداشر   خدمیت مدیری  گروه دانشجو  زهرا کرمی نژاد:

 .ایرا 

 .ایرا  اهواز  اهواز  شیپو جندی پزشی  علو  دانشهیه بخش  توان دانشیده فیزیوتراپ   گروه دانشجو  نرگس شاکریان:
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
شاپور اهواز، اهوواز،  یجند یمرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشک ی،علم یئتعضو ه مسؤول: سندهینو*

 یرانا

  Email: Nasrinkh2009@yahoo.com 

 روز گکااری تکثییر و گسکررش بکی اخیر سیلهیی در که اس  هیی  مقوله از پزشی  آموزش توسعه چکیده:

 مخرلف دانشهیههیی اخیر هیی دهه در .اس  گرفره قرار توجه مورد ییدگیری و تدریس فرایندهیی بر افزو 

به ایکن  .اند برده بهره دانشجویی  هی توانمندی تقوی  و توسعه برای تیبسرین  مدارس از هدفمند طور به دنیی

 یکیدگیری روش بکه پزشکی  تیبسرین  آموزش مدرسه آموزش  منظور مطیلعه ای بی هدف بررس  تثییر دوره

 هدف کشور طراح  و اجرا شد.گروه پزشی  علو  دانشجویی  رضیی  ش دان بر بیزی سیزی و گروه بر مبرن 

 تجرب  نیمه روش این در شدند بررس  سرشمیری روش به که بودند کشور سراسر پزشی  علو  دانشجویی 

 آمکوزش از ترکیب  بی ترکیب  ییدگیری شیوه به دوره ارائه .شد اسرتیده آزمو  پس-آزمو  پیش گروه  ت 

 شکبیه در اشکییل رفع و گروه  بعد و فردی صورت به سمینیر ارائه کیهوت  افزار نر  بی ل،مطی مرور نظری 

بود. مقییسه پیش آزمو  و پس آزمو  نشی  داد که دوره آموزشک  در  رو  اسییی بسرر طری  از و اجرمیع 

حد انرظیر بود. افزایش دانش دانشجویی  تثییر مثب  داشره اس  و نمره رضیی  از دوره آموزش  نیز بیش از 

 ارتقکیی  بکر مثبرک  تکثییر اس  توانسره پزشی  آموزش تیبسرین  مدرسه که داد نشی  حیضر مطیلعه نریجه

 مکدت کوتیه و انرخیب  هیی دورهبنیبراین  بیشد. داشره دوره از قب  بی مقییسه در دانشجویی  رضیی  و دانش

 تقویک  در منیسب  شیوه گروه  بر مبرن  و سیزی بیزی مینند نوین تدریس هیی روش از اسرتیده بی هدفمند

 در آموزش هیی رسم  نیز اسرتیده کرد. توا  م  که اس  دانشجویی  هیی فراتوانیی  و هی توانیی 

 .آموزش  آموزش پزشی   ییدگیری مبرن  بر بیزی  ییدگیری مبرن  بر گروه کلیدی: واژگان

 

 

 
 
 

 

 
 
 


