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اهداف کلی  -1  

تغییراتی که پس از هر مرحله آموزش در حیطه هاي شناختی ، مهارتی و : هدف کلی 
 .می شوندنگرشی ایجاد 

 

 :خصوصیات مهم هدف هاي کلی
 ... (آشنا شدن و  –دانستن  -درك کردن  –فهمیدن ) با افعال و عبارات کلی غیر رفتاري  - 1
 تحقق آن در مدت زمان نسبتا طوالنی -2 

 یادگیريدر بردارنده یک نتیجه  – 3
 

 :مثال
 فراگیران با بیماریهاي عروق کرونر قلبآشنایی 



 :  اهداف اختصاصی -2
 
 کلیاهداف اختصاصی از شکستن و ریز کردن اهداف •
 مجموعه اهداف اختصاصی باعث تحقق اهداف کلی•
 

 :مثال 
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 .با بیماریهاي عروق کرونر آشنا شود
 .اپیدیمولوژي بیماریهاي عروق کرونر را بفهمد

 .با تظاهرات بالینی بیماریهاي عروق کرونر آشنا شود
 .روش هاي تشخیص بیماریهاي عروق کرونر را درك کنند

 .درمان بیماریهاي عروق کرونر آشنا شود



 :انواع اهداف اختصاصی
 
هر هدف جزئی نسبت به هدف جزئی بعدي پیش  ) متوالی یا پلکانی یا سلسله مراتب  - 1

 (نیاز 
 شودفراگیر با درمان بیماري سل آشنا . فراگیر تشخیص بیماري سل آشنا شود : مثال

 
آموختن هدف جزئی براي هدف هاي دیگر پیش نیاز نیست یعنی ارتباط  ) موازي  - 2

 افقی دارند
فراگیر با نظاهرات بالینی بیماري . فراگیر با نظاهرات بالینی بیماري سل آشنا شود : مثال 

 آسم آشنا شود



 :ویژگی هاي یک هدف رفتاري کامل

 .داشته باشدمخاطب 1.

 .در یک هدف رفتاري ، فعل جمله ، جزء رفتار محسوب می شود  .یک فعل رفتاري بیان شوندبا 2.

باید عمل مورد نظر را در آن موقعیت از خود گیرند، است که یاد شرایط  یا موقعیتی 3.
 .دهدنشان 

 ...در حضور مربی ، در کالس درس و : با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط عملکرد باشد مثل   1)
 ....بدون استفاده از کتاب ، بدون نگاه کردن به بوکلت و : با در نظر گرفتن محدودیت ها باشد مثل   2)
 ...بعد از تماشاي فیلم ، با استفاده از فشار سنج و : با در نظر گرفتن امکانات باشد مثل   3)

 

 .گرددومعیار مورد انتظار تعیین درجه .  4
 ....دقیقه و  20در مدت زمان : با در نظر گرفتن زمان مثل (  1
 ....مورد پاسخ صحیح و  4حداقل : با در نظر گرفتن تعداد پاسخ صحیح مثل (  2
 .... به ترتیب  ، یا پشت سرهم و : با در نظر گرفتن ویژ گی هاي عملکردي مثل (  3

 
  Shoulder Dystociaدستیار سال چهارم زنان در حضور استاد سه مورد زایمان : مثال1.

 .صحت انجام دهد%  90را با 
 

 اهداف رفتاري
 انتظارات اساتید برحسب رفتار قابل مشاهده و اندازه گیريبیان 



 
Cognitive Domain 

Examples of: 



1- Knowledge 
 

 

 فراگیر بتواند پس از پایان دوره آموزشی سه شیوه اصلی درمان بیماران مبتال به
 .سرطان را نام ببرد

 

 قراگیر بتواند پس از پایان دوره آموزشی سه مورد از اقدامات پرستاري قبل از
 .ترانسفوزیون خون را بیان کند

 هورمون، توسط غده پانکراس تولید و ترشح میشود؟کدام 
 کورتیزول -الف
 انسولین –ب 
 سوماتوتروپین -ج 
 گونادوتروپین -د



2-Comprehension 

 
 از پایان دوره آموزشی، فیزیوپاتولوژي بیماریهاي پس بتواند باید فراگیر

 .صحت توضیح دهد%  95عروق کرونر را با 
 
  از پایان دوره فیزیوپاتولوژي اصطالحات مربوط به واحد  پس بتواند فراگیر

 .رابه درستی از یکدیگر تفکیک نماید( نظیر متاپالزي و دیسپالزي)سرطان 
 

سالم را با یک فرد فرددانشجو، کلیشۀ رادیوگرافی قفسه سینه یک 
 .می کندآنها را بیان تفاوتهایمسلول مقایسه کرده و 

 
 



3- Application 

 
  فراگیر بتواند پس از پایان دوره آموزشی ، نتایج آزمایشCBC را در

 . خطا تفسیر نماید% 10بالین بیمار با 
 
 بتواند پس از پایان دوره آموزشی را بر اساس آزمایش فراگیرABG  و

 .  وضعیت بیمار با درستی تشخیص دهد
 

ساعت تجویز شده است ، چند قطره  24سی سی سرم در  3000ساله میزان  34براي بیماري 
 دریافت نماید ؟در دقیقه باید

 
 20 -الف
 25 –ب 
 30 –ج 
 35-د



4. Analysis 

 
  از پایان دوره آموزشی نتایج حاصل از یک نمودار آماري بتواند پس فراگیر

 .صحت تفسیر نماید%  90را با 
 
  صحت تفسیر %  90درمانی آرتیمی هاي قلبی را با بتواند پروتکل فراگیر

 .نماید
 
  اساس شواهد کلینیکی و پاراکلینیکی، دستورات دارویی بتواند بر فراگیر

 .صحیح را در پرونده بیمار ثبت نماید

مقایسه نموده شباهت و تفاوتهاي آنها راساختار لیپیدها و هیدراتهاي کربن 
 .بنویسیدرا
 
 



 

5- Synthesis 
 فراگیر بتواند پس از پایان دوره آموزشی، یک مقاله در رابطه با

 .آموزش به بیماران مبتال به صرع بنویسد
 
 از پایان دوره آموزشی، طرح مراقبت از خود بیمار فراگیر بتواند پس

 .به درستی تدوین نمایددیابتیک را براساس مطالب آموخته شده 
 

ساب توتال قرار گرفت عمل گاسترکتومی ساله به علت زخم معده تحت  37مرد یک 
 130کارديدرجه همراه با تاکی  39از عمل، درجه حرارت بیمار بعددر دومین روز صبح 

 محتملترین تشخیص کدام است؟ .و بطور جزئی تاکی پنه بود
 عفونت محل زخم -الف 

 عفونت ادراري -ب 
 ترومبوفلبیت –ج 
 آتلکتازي -د



 

6- Judgment 
 از پایان دوره آموزشی، شیوه هاي درمان دارویی بیماري فراگیر بتواندپس

هاي معتبر پزشکی با هم مقایسه نماید و بهترین سل ریوي را براساس رفرانس 
 .درمان را براي بیمار خود تجویز نماید

 



Examples of: 
 
Affective Domains 



1- Receiving 

فراگیر در تمام مراحل مختلف تدریس با حرکات سر و برقراري ارتباط 
 چشمی نسبت به موضوع آنمی فقر آهن توجه نشان دهد

 



Responding 
فراگیر در مراحل مختلف تدریس بررسی سیستم قلب و عروق در بحث  

 .هاي گروهی فعاالنه شرکت می کند



3- Valuing 
  ،فراگیر قبل از هر تماس با بیمار دچار ضعف سیستم ایمنی بدن

 .دستهایش را با تکنیک صحیح می شوید
 

 فراگیر سایر همکاران را به رعایت اصول ایمنی قبل و بعد از
 .  تماس با بیمار مبتال به ایدزتشویق و ترغیب می کند



4- Organization Of Values 
 
 جهت مداوا و بهبود وضعیت بیمار بد حال در مواقع غیر کشیک از

 .بیمار عیادت می کند



5- Characterization 
 
 فراگیر در جهت کسب مجدد سالمتی بیماران، همیشه صادقانه با سایر

 .کارکنان بخش و بیمارستان همکاري می نماید
 
 نمی کندتقلب  نباشدمراقب باشد یا در سر جلسه امتحان چه  فراگیر. 



 
 Psychomotor Domains 

Examples of: 



Perception 

Detects non-verbal communication cues. 
 Estimate where a ball will land after it is thrown and then 
moving to the correct location to catch the ball.  



Set 

 در اتاق عمل وسایل مورد نیازانجام دستیار سال اول جراحی  بتواندLP را  آماده
 .  کند



 فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک، شیوه صحیح پانسمان
 .خطا انجام دهد%  10به روش استریل را با 

-  فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک نحوه کنترل فشار
 .خطا عمال نشان دهد%  10خون را با 

Guided Response 



 نظارت مربی، پانسمان ناحیه کلستومی را با بتواندتحت فراگیر
 .خطا تعویض نماید%  10
 خطا % 5مستقل و با نظارت مربی، حداکثر با بتواندبطور فراگیر

 .یک مسیر وریدي مناسب براي بیمار برقرار نماید

Mechanism 



فراگیر قادر باشد بوسیله اتوسکوپ گوش بیمار را بدرستی و در 
 .عرض یک دقیقه معاینه کند

Complex Overt Response 



 فراگیر قادر باشد در حین معاینه چشم با افتالمسکوپ، از بیمار
 .شرح حال دقیق بگیرد

Adaptation 



Origination 

 بتواند در ستینگ واقعی در مواجه با شرایط غیر روتین راه حل جدیدي خلق کندفراگیر. 
  دهدرا توسعه جامع اي  ریزي آموزشی جدید و برنامه فراگیر بتواند. 




