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 کارگاه کالس درس وارونه 

 احمد پریزاد، دانشجوی دکتری آموزش پزشکی:ارائه 

 



 اهداف جلسه

 آشنایی با مفهوم و مراحل کالس درس وارونه•

 

 

 

طراحی یک جلسه آموزشی با استفاده از کالس درس •

 وارونه



 مقدمه

مطالعاااات نشااااه مااای دتاااد کاااه اسااامت اتفمااای از دانشاااجویاه تفکااار •

انتقادی، مهارت تای ارتباطی، مهاارت نقاد مواعیات تاای پی یاده کاه 

 .آموزش آنها محسوب می شود را فرا نمی گیرند  coreبه تنواه 

 

 

 

 

نگرانی مستمر درباره کیفیت آموزش تالی موجاب توجاه باه نیااز باه •

 .بازنگری کوریکولوم تای سنتی شده است



 مقدمه

سیسااتم تااای مرااباات بهداشااتی نیااز بساایار پی یااده شااده انااد و  الایاات •

تااای آموزشاای در تکنولااووی و روش تاادریس بااه شاادت رشااد داشااته 

 .اند

با ایه وجود تمال تغییرات کمای در حیطاه روشاهای تادریس و ارائاه •

آه بااه افااراد حرفااه ای ر  داده اساات و ساا نرانی تم ناااه بااه تنااواه 

 .روش رایج در سراسر جهاه استفاده می شود

 

شواتد نشاه می دتد که درگیار شاده دانشاجویاه در فرایناد یاادگیری •

فعااال نتااایج یااادگیری آنهااا را افاازایش ماای دتااد و انگیاازش و نگاارش 

 .دانشجویاه بهبود پیدا می کند



 سوال اول



 کالس درس وارونه چیست؟

بر  اال  شاکل سانتی کالساهای درس کاه اولایه مواجهاه دانشاجو باا •

 .درس جدید در کالس درس و معموال توسط س نرانی اتفاق می افتد

 

 

درروش کااااالس درس وارونااااه اولاااایه مواجهااااه دانشااااجو بااااا متاااا  •

 .آموزشی در  ارج از کالس درس اتفاق می افتد

 



(ادامه)کالس درس وارونه چیست؟  

معماااوال محتاااوی آموزشااای باااه ساااورت جااازوه درسااای، ویااادئو و یاااا •

 .پادکست در ا تیار دانشجو ارار  واتد گرفت

 

 

سپس از زماه کاالس بارای انجاام فعالیات بار روی کااربرد داناش از •

طریاق روشاهای یااادگیری فعاال و روشااهای دانشاجو محااور م ال حاال 

 .استفاده می گردد... مسئله، بحث گروتی و

 



 کالس وارونه در مقابل روش سنتی



از نتااایج کااالس درس وارونااه توانااایی کسااب سااطوی باااالتر یااادگیری •

 .دروه کالس است

بر اساس تاکسونومی بلوم کسی که برای بار اول سر کالس با روش •

 2و  1س نرانی با محتوی درسای مواجهاه مای شاود نهایتاا باه ساط  

ترم برسد و با توجه به تفاوتهای فردی تمه نمی توانناد باه ساط  دو 

 .برسند

اما در روش وارونه  وه ابل از ورود باه کاالس درس تاا ساط  دو •

تاارم رساایده انااد در کااالس درس فرساات تساات تااا بااه سااطوی باااالتر 

 .ترم برسند





 سوال دوم

 

 

 

 کالس درس وارونه  ه ربطی به رشته ما دارد؟•



 استفاده از کالس درس وارونه در رشته های مختلف

 مهندسی پزشکی                     ایمونولووی•

 

 باکتری شناسی                       فیزیولووی•

 

 تلوم تشریحی                        فیزیک پزشکی•

 

 بیوشیمی                              بیولووی تولید م ل•

 

 ونتیک•



 فواید اجرای کالس درس وارونه

محققاه فواید اجرای آه را تم برای معلم و تم دانشجو نشاه داده •

 .اند

افزایش زماه کالس درس برای انجام فعالیتها و روشهای یادگیری •

 فعال

 افزایش تواه کار تیمی، مهارتهای ارتباطی، تفکر انتقادی•

بر ورد  هره به  هره استاد با دانشجو موجب ایجاد محیط آموزشی •

 .سازنده می گردد

دانشجویاه ایه فرست رادارند تا از زماه کالس برای مشارکت با •

تمسااله بر روی پرووه تا، درگیر شده تمیق تر بر روی محتوی، 

 .دریافت فیدبک استفاده کنند



 مراحل کالس درس وارونه

 :ابل از کالس•

 محتوی/آماده کرده فیلم•

 طراحی تکالی  کالسی•

 مطالعه توسط دانشجو•

 :حیه کالس•

 ارزیابی آمادگی•

 تکلی /کارگروتی•

 :بعد از کالس•

 ارزیابی•



 آمادگی قبل از شروع کالس

 .ابل از شروع کالس مدرس باید به  ندیه سئوال فکر کند•

 فاارک کنیااد دانشااجویاه بااا آمااادگی کاماال وارد کااالس شااده انااد، شااما

انتفار دارید با اطالتات و دانشی که کسب کرده اند  ه کاری انجاام 

 (اتدا )دتند؟

 

 

گونه از آمادگی و مشارکت دانشجویاه مطمئه می شوید؟  



 مطالعه و آمادگی قبلی دانشجو 

 ...(ضبط با تبلت، گوشی و)دیگراه /دیده فیلم س نرانی استاد•

 گوش داده به پادکست •

 مطالعه ب شی از کتاب، مقاله•

 



Readiness assurance 

 اگاار دانشااجویاه بااا آمااادگی سااار کااالس حاضاار نشااوند، روش شاااما

 . واتد  وردشکست 

 

 برای پیشگیری از آه می تواه در شروع کالسQuize گرفت. 

 

امتحاه کوتاه، بر اساس اتدا ، و نمره آه در پایاه ترم لحاف شود. 

 

 می تواه امتحاه آنالیه و یا تکلیفی برای دانشجویاه ابل از ورود باه

 .کالس ارار داد



 فعالیتهای سر کالس

 .روشهای متنوتی را می تواه به کار برد•

 

 

 در ایه روشها یادگیری دانشجو فعال باشد•

 

 

 

 

 .اتدا  شنا تی سطوی باالتر را مد نفر ارار دتند•



 فعالیتهای سر کالس

باااه دانشاااجویاه کماااک مااای کناااد کاااه کاااج فهمااای تایشااااه را از درس •

اسااالی کننااد و دانااش  ااود را بااه گونااه ای ساااماه دتنااد کااه باارای 

 .استفاده در آینده اابل مفید تر باشند

 

فیدبک سریع که در کالس درس وارونه اتفاق می افتد به دانشجو در •

 .ارتقاء و رشد فهم و درکشاه کمک می کند

 

 

 .نقش مدرس در ایه روش تسهیل گری است•



 در طول کالس چه کنیم؟

•

–

–

–

–TBL

• 

 



 کار گروهی

 : تد •

طراحی یک جلسه تدریس با استفاده از روش تدریس کالس درس •

 وارونه



 فعالیتهای سر کالس

 استفاده از نتایج آزمایشگاتی•

 .در تلوم پزشکی رایج است•

 نتایج آزمایشگاتی بیه دانشجویاه پ ش می شود•

 .دانشجویاه به سورت گروتی درباره آه بحث و تبادل نفرمی کنند•

 .مدرس در بیه گروه تا حرکت می کند و به سواالت پاسخ می دتد•

 

 .تر سال از نتایج آزمایشگاتی متفاوتی استفاده کنید•

 در انتها دستیابی به اتدا  را بررسی کنید•



 فعالیتهای سر کالس

 case reportاستفاده از •

 

 .دانشجویاه را به گروه تای کو ک تقسیم کنید•

 

و سواالتی که دانشجویاه باید به آه  caseتد  از مطری کرده •

 .جواب بدتند را مش ص کنید

 

 .مورد تای تکراری به دانشجویاه ارائه ندتید•

 

 .دستیابی به اتدا  را بررسی کنید•



TIPS FOR FLIPPING 

اسرار نداشته باشید که ویدئو تا را  ودتاه تهیه کنید. 

Khan academy, you tube edu, pbs) ) 

ایه سایت تا می توانند محتوی مناسب به شما بدتند. 

 در مورد آه اسمتی از کالستاه که تسمیم بهflipp  کرده آه دارید

 .فکر کنید

 در سورت امکاه برای درست کرده ویدئو از یک تمکار استفاده

 .کنید

راتهای دسترسی آساه دانشجو به محتوی آموزشی را فراتم کنید. 

راتی برای درگیر کرده دانشجو با ویدئو پیدا کنید. 



 طراحی و اجرای تجربه موفق کالس درس وارونه

 .اتدا  برای کسب دانش باید کامال برای دانشجو روشه باشد•

بیشاااتر یااااد مااای گیااارد، لااادا کاااار کالسااای بایاااد  contexدانشاااجو در •

تمرکاازش روی حاال مشااکل، کاااربرد دانااش جدیااد و یااادگیری سااطوی 

 .باالتر اتفاق می افتد

•Peer teaching  یااادگیری را افاازایش ماای دتااد، بنااابر ایااه کااار

 .کالسی باید بر مبنای کار گروتی باشد

ارزیابی سحی  یادگیری را تحریک می کند، ارزیاابی بایاد یاادگیری •

آن اه در کاالس درس اتفااق مای )سطوی باالتر شنا تی را شامل شود

 (.افتد

 



(ادامه  فواید اجرای کالس درس وارونه(

شواتدی وجاود دارد کاه نشااه مای دتاد کاالس درس واروناه موجاب •

personalization یادگیری می شود. 

یعنی اینکه دانشجو می تواند تر کجا، تر زماه، تر مکاه و باه تار •

شیوه ای که  واست و بر اساس توانایی تاایش یاادگیری تاای  اارج 

 .از کالس درس را انجام دتد

 

ایااه روش ایااه امکاااه را بااه شااما ماای دتااد کااه اطالتااات و دانااش را •

 .بتواه ب ش ب ش کرد و به دانشجو داد



 چالشهای پیش رو کالس درس وارونه

 .سا ته و ایجاد ویدئو کار س ت و مشکلی است•

 

 .ممکه است تمه دانشجویاه دسترسی به کامپیوتر را نداشته باشند•

 

 .تزینه مالی و زمانی زیادی از استاد می گیرید•

 

 الش دیگر زماه سر کالس است که باید محیط یادگیری فعال بارای •

 .دانشجو فراتم کرد

 

 



 چالشهای پیش رو کالس درس وارونه

بعضاای از دانشااجویاه افهااار داشااته انااد کااه واتاای زماااه یااادگیری بااه •

 ااارج از کااالس درس موکااول ماای گااردد  ااوه جنبااه رساامی ناادارد 

 .توجه کمتری به آه می کنند

 

 .دانشجو فرست پرسیده سئوال در حیه س نرانی را ندارد•

 

 دانشجو به سورت غیر فعال س نرانی را گوش می دتد•

 

اگاار کیفیاات متاا  تااای آموزشاای مناسااب نباشااد دانشااجو از فراینااد •

 .یادگیری زده می شود
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