
 

  تين بر هبتٌي يادگيري هراحل اجراي

 ثطًبهِ قطٍع اظ قجل اؾت هَظف فطاگيط تين، ثط هجتٌي يبزگيطي اجطاي ثطاي :.آهادگي1

 ًوبيس. هغبلؼِ ضا اؾت قسُ گطفتِ ًظط زض ًظط هَضز جلؿِ ثطاي كِ هحتَا اظ ثركي

 اٍليي Individual ReadinessAssurance Test :(IRAT) فردي .آزهَى2

 هي اؾت،اجطا قسُ تْيِ ًظط هَضز هحتَاي اظ كِ اي گعيٌِ آظهَى  چْبض ،جلؿِ  فؼبليت

 هي قَز. ؾؤال چْبضگعيٌِ اي عطاحي 20تب  10 ثيي هطحلِ زضايي .قَز

زض ايي هطحلِ  Team ReadinessAssurance Test :(IRAT) . آزهَى تيوي3

پؽ اظ اجطاي آظهَى ثِ نَضت فطزي ، ّوبى آظهَى ثِ نَضت گطٍّي اجطا هي ثالفبنلِ 

اجطا هي  فطاگيطاىقَز. آظهَى ّبي آهبزگي فطزي ٍ گطٍّي ثطاي اعويٌبى اظ هغبلؼِ 

 قًَس.

: زض ايي هطحلِ اػضبي گطٍُ هي تَاًٌس ثِ هحتَايي كِ قجال هغبلؼِ (Appeals) . استيٌاف4

ي پبؾد ّبيكبى زليل ثيبٍضًس ٍ اظ پبؾد ّبي ذَز زفبع كٌٌس كطزُ اًس هطاجؼِ ًوَزُ ٍ ثطا

ثؼس اظ اتوبم آظهَى ، اػضبي تين زض هَضز ؾؤاالتي كِ زض هطحلِ آظهَى گطٍّي پبؾد 

 ًبزضؾت زازُ اًس فطم اؾتيٌبف پط هي كٌٌس.

 . ارائِ بازخَرد5

 Team Application :(TAP.) . ارائِ تکليف گرٍّي6

ايجبز تؼبهل زض گطٍُ قَزيؼٌي تکبليفي ثبقس كِ زاًكجَ ضا هلعم ايي تکبليف ثبيس هَجت 

ثِ تهوين گيطي ٍ گعاضـ تهويوبت اتربش قسُ كئس. زض ايي هطحلِ ثِ ّوِ گطٍّْب يک 

تکليف يکؿبى زازُ هي قَز.ايي تکليف ثْتط اؾت ثهَضت يک هَضز ثيوبضي ثبقسٍ 

ي ثبيس ؾغَح ثبالي قٌبذتي ضا كبضثطزي اظ ّوبى هحتَايي ثبقس كِ هغبلؼِ قسُ اؾت ّوچٌي

 زضگيط كٌس.



زض ايي هطحلِ زاًكجَ اجبظُ اؾتفبزُ اظ كتبة هٌجغ ضا زاضز ٍ زض ًْبيت زاًكجَيبى ثِ 

اضظيبثي ّن تجؼي ّبي ذَز هي پطزاظًس. ايي كبض ثب اؾتفبزُ اظ فطم اضظقيبثي ّوتبيبى اًجبم 

 هي قَز. 

  رٍش اجراي يادگيري هبتٌي بر تين بِ ترتيب

ِ زٍ گطٍُ ثيكتط تقؿين هي زاًكجَيبى زض ٌّگبم ثجت ًبم ث .گرٍُ بٌذي داًشجَياى :1

 قًَس.

ثطاؾبؼ حطٍف الفجب ٍ ثِ ي ثط تين ، زض ّط گطٍُ ثْتط اؾت هجتٌجْت اجطاي يبزگيطي 

اظ ًظط زض گطٍّب ًس. چٌس ًفطُ تقؿين هي قَتفکيک جٌؿيت زاًكجَيبى ثِ گطٍُ ّبي 

ؾپؽ ّطگطٍُ ثِ تؼييي زثيط) ؾطتين ( ٍ اًتربة زاقتِ ثبقٌس. ًجبيس ضٍـ آهَظـ تفبٍتي 

 ز كِ گطٍُ ّب ثبثت ّؿتٌس.هيگطزثِ زاًكجَيبى اػالم  هي كٌٌس ٍيک ًبم 

ثط تين اجطا هي اظ ظهبى ٍ تبضيد جلؿِ اي كِ ثِ ضٍـ هجتٌي  . آگاُ سازي داًشجَياى2

 يک ّفتِ قجل اظ جلؿِقَز ٍ ّن چٌيي نفحبت هٌجؼي كِ ثبيس هغبلؼِ هي قس: ايي كبض 

ثِ ػالٍُ زض ًقكِ ثطًبهِ  ثبيس اظ عطيق آهَظـ ٍ يب ٍة ؾبيت زاًكگبُ اعالع ضؾبًي قَز.

ز. ايي ثطًبهِ آهَظقي ، زض اثتساي ّط جلؿبت اظ قجل هكرم قَآهَظقي زٍضُ ًيع ايي 

ثلَک ازغبم يبفتِ ، عطاحي هي گطزز ٍ قبهل اّساف ، ضٍـ تسضيؽ ، ضٍـ اضظيبثي 

زضٍؼ ػلَم پبيِ ثِ نَضت  ثْتط اؾت، هٌبثغ ٍ اضظقيبثي ثلَک اؾت. زض ثطًبهِ زاًكجَ 

گطزز. زض ايي ثلَک ّب زضٍؼ هرتلف كِ اظ ًظط هحتَايي ثِ بفتِ اضائِ ثلَک ّبي ازغبم ي

يکسيگط هطتجظ ّؿتٌس زض يک زٍضُ هكرم چٌس ّفتِ اي ثبّن اضائِ هي قًَس ثِ عَض هثبل 

آًبتَهي ٍ ثبفت ؾيؿتن تٌفؽ اؾت . ؾپؽ زاًكجَيبى ، ثلَک تٌفؽ قبهل فيعيَلَغي 

 س.ًوَزُ ٍ زض كالؼ زضؼ حبضط هي قًَ هٌجغ ضا هغبلؼِ

ثِ هٌظَض حفظ ًظن كالؼ ٍ  : . آهادُ سازي پَشِ ّاي يادگيري هبتٌي بر تين3

جلَگيطي اظ قلَغي ٍ ضفت ٍ آهس ظيبز زاًكجَيبى ، پَقِ ّبيي حبٍي ؾؤاالت آهبزگي ، 



فطزي ٍ گطٍّي ، ثطگِ اؾتيٌبف ، ؾٌبضيَ ٍ پطؾكٌبهِ ّبي اضظيبثي ّوتبيبى پبؾد ًبهِ ّبي 

ک اظ ؾطتين ّب ٍ زض آغبظ كالؼ ثِ ّطي لؿِ ثِ تؼساز گطٍُ ّب آهبزُ هي قَزقجل اظّط ج

 تب هحتَيبت آى ضا ثيي اػضبي گطٍُ ذَز تَظيغ ًوبيس. يک پَقِ زازُ هي قَز

هطحلِ زض قطٍع كالؼ اجطاي آظهَى  اٍليي  : . آزهَى ّاي آهادگي فردي ٍ تيوي4

ض ؾؤال چٌس گعيٌِ اي اظ هحتَاي هَضز ًظط ز 10آهبزگي فطزي ثَز. زض ايي هطحلِ تؼساز 

كِ زض هست تؼييي قسُ ) ثِ  اذتيبض زاًكجَيبى قطاض هي گيطز ٍ اظ آًبى زضذَاؾت هي قَز

ؾؤاالت پبؾد  ٍ ثسٍى اؾتفبزُ اظ كتبة ثِ اييزقيقِ ( ثِ نَضت اًفطازي  7عَض هتَؾظ 

كِ پبؾد ًبهِ ّبي فطزي ضا  تؼييي قسُ اظ ؾط تين ذَاؾتِ هي قَززٌّس. ثؼساظ اتوبم ظهبى 

. يؼٌي اػضبي ؾپؽ ّوبى آظهَى زض تين اجطا هي قَزجوغ آٍضي ًوَزُ ٍ تحَيل زّس. 

تين ثط ضٍي تک تک ؾؤاالت ، ثحث ًوَزُ ٍ يک پبؾد ضا كِ هَضز تؤافق ّوِ اػضب ثَز ثِ 

. ايي كبض ثب اؾتفبزُ اظ پبؾد ًبهِ تيوي اًجبم هي قس. ؾد تين ذَز اًتربة هي كٌٌسى پبػٌَا

س. پؽ اظ جوغ آٍضي پبؾد ًبهِ ّبي زقيقِ ثِ عَل هي اًجبه 12هتَؾظ  ايي هطحلِ ثِ عَض

طٍُ ػلت پبؾد س ٍ اظ ّطگاظ ؾؤاالت ضا زض كالؼ قطائت هي كٌگطٍّي ، هسضؼ ّطيک 

. تَضيح ثيكتط زاضز. قطح هي زّسهَضز ؾؤاالتي كِ ًيبظ ثِ ٍ زض  گطٍّي ضا ؾئَال هي كٌس

ثؼس ثِ زاًكجَيبى فطنت زازُ . زض هطحلِ تطتيت ًوطُ ّط تين ًيع هكرم هي قَزثسيي 

ثِ كليس ؾؤاالت ٍ يب ًحَُ ًگبضـ ؾؤال اػتطاو كٌٌس ٍ تب زض نَضت لعٍم  هي قَز

كِ جْت يٌبف فطهي اؾت اػتطاو ذَز ضا ثط ضٍي ثطگِ اؾتيٌبف پط كٌٌس. ثطگِ اؾت

ؾبذتِ اؾت. زض ايي ت عطاحي قسُ اؾت.ايي فطم اغلت هحقق اػتطاو ثِ پبؾد ّب ثِ ؾؤاال

ؾپؽ زاليل اػتطاو ثِ  يبى ؾؤالي كِ ثِ آى اػتطاو زاضًس ضا ٍاضز هي كٌٌسثطگِ زاًكجَ

كِ  ى ضا ثب ًَقتي ضفطًؽ شكط هي كٌٌس. ٍيػگي ايي هطحلِ ايي اؾتؾؤال ثب پبؾد آ

كتجي ٍ ثِ قکل تيوي اًجبم ثؼساظ ذبتوِ كالؼ اًجبم گيطز. اؾتيٌبف حتوب ثِ نَضت  ًساهيتَ

 .او تين ، ًوطُ تين افعايف هي يبثسزض ايي هطحلِ زض نَضت تأييس اػتطهي گطزز. 



ػلَم  ثِ ذهَل  ثب تَجِ ثِ اجطاي ايي ضٍـ زض زضٍؼ:  . ارائِ هَرد بيواري يا سٌاري5َ

. يؼٌي ؾٌبضيَيي ضٍؼ ػلَم پبيِ هسًظط قطاض هي گيطزپبيِ ، زض ايي هطحلِ كبضثطز ثبليٌي ز

ؾغَح . ؾؤاالت ثِ نَضت تكطيحي ٍ زض ثب هجحث هَضز هغبلؼِ عطاحي هي قَز هطتجظ

قيقِ ثِ ز 40-30. زض ايي هطحلِ توبهي گطٍُ ّب زض هست ثبالي قٌبذتي عطاحي هي گطزز

ٍ هَضز ثحث ٍ ثطضؾي  . زض ًْبيت ؾٌبضيَّب ًيع جوغ آٍضي قسُزّس ايي ؾؤاالت پبؾد هي

زازُ زقيقِ اظ ٍقت نطف ؾرٌطاًي اظ هحتَاي پَقف  30. زض پبيبى ، حسٍز  قطاض هي گيطز

زض پبيبى ثلَک ًيع زاًكجَيبى ثِ اضظيبثي اػضبي تين  ًكسُ يب قؿوت ّبي هجْن هي قَز

 .ظًسهي پطزافطم اضظقيبثي ّوتبيبى ذَز ثب اؾتفبزُ اظ 

زض يبزگيطي هجتٌي ثطتين ّوتبيبى ، ّوِ اػضبي تين زض پبيبى جلؿبت يکسيگط ضا اظ ًظط 

هالک ّبي هيعاى  اظ ػولکطز تيوي هَضز اضظيبثي قطاض هي زٌّس. ايي اضظقيبثي ثب اؾتفبزُ

زض ثحث ّبي گطٍّي ٍ ثب ِ ًظطات اػضبي گطٍُ ٍ هيعاى هكبضكت آهبزگي ، احتطام ث

هي  100ثِ جع ذَزـ ًوطُ اي اظ  يک پطؾكٌبهِ كِ ّط فطز ثِ ّوِ اػضباؾتفبزُ اظ 

زض ٍاقغ ػسز نس  اػضبي گطٍُ نس قَز.ثِ ًحَي كِ هجوَع ًوطات  زٌّس، اًجبم هي قَز

ت زض گطٍُ ، ًوطُ اي تؼلق هي ثيي اػضب تقؿين قسُ ٍ ثِ ّط فطز ثطاؾبؼ هيعاى هكبضك

 .ضا تكکيل هي زّس TBLزضنس اظ ًوطُ  20. اضظيبثي ّوتبيبى گيطز

 

 

 

 

  
 

 

 



 آًاتَهي تين بر هبتٌي جلسات از يکي در شذُ ارائِ سٌاريَي ًوًَِ:  1جذٍل 

 سٌاريَي بحث گرٍّي آًاتَهي

 
 كِ گَيذ هي اٍ هادر .گردد هي سياًَز ٍ تَْع حالت دچار ًَشذ هي شير كِ ٌّگاهي در تَلذ از پس ًَزادي :تاريخچِ

 كِ گَيذ هي هادر .يکٌذ م سرفِ ٍ شذُ تَْع حالت دچار يذّذ م شير اٍ بِ كِ ٌّگاهي ٍلي هي آيذ ًظرگرسٌِ بِ ًَزاد

 .است بَدُ ّيذرآهٌيَس پلي دچار هادر ٍ بَدُ بيشتر ّوَارُ بؼذ بِ بارداري25 ّفتِ از آهٌيَى هايغ حجن

 ديذُ ديگري ٍاضح ابٌَرهاليتي ٍلي بَد شذُ جوغ دّاى حفرُ در زيادي بساق ًَزاد فيسيکي هؼايٌِ در :فيسيکي هؼايٌِ

 َّا زيادي هقذار ٍجَد هؤيذ ًَزاد شکن راديَلَشي تصَير ٍ بَدُ ًاهَفك هؼذُ داخل بِ كاتتر ػبَر جْت در تالش .ًشذ

 .است ًَزاد هؼذُ در

 :سؤاالت

 است؟ چگًَِ ًقص ايي ًَع تريي شايغ ٍ است جٌيٌي ًقص چِ داراي احتواالً ًَزاد.1

 چيست؟ ًقص ايي جٌيٌي هٌشا.2

 باشذ؟ ّوراُ ّا ًاٌّجاري كذام با تَاًذ هي ًقص ايي .3

 چيست؟ ّيذرآهٌيَس پلي با ًاٌّجاري ايي احتوالي ارتباط .4

 است؟ ػلت چِ بِ ًَزاد هؼذُ در َّا ٍجَد .5
 

: اضظقيبثي يبزگيطي هجتٌي ثط تين ثِ نَضت هكبّساتي كِ زض عَل زٍضُ ٍ TBLاضظقيبثي 

حيغِ ّبي پطؾكٌبهِ  ز ٍ ّن چٌيي زض قبلت يکي اظَضٍـ اًجبم هي قّن ظهبى ثب اجطاي 

ّسُ ًَؾظ تؿْيل كِ ثطاي اضظقيبثي ثلَک هقسهبت اؾتفبزُ گطزيس. هكب اي اًجبم گيطز

( Tutor كِ زض جلؿبت يبزگيطي هجتٌي ثطتين ثِ ػٌَاى هطثي ) گطي اًجبم هي گيطز

. اتوبم كالؼ اًجبم هي گيطز قطكت هي كطز. ثجت هكبّسات زض يک فطم ؾبزُ ٍ پؽ اظ

زاًكجَيبى زض اثتساي تطم اظ ايي هَضَع آگبُ قسُ ثَزًس. ثطاي كبّف اثطات ًبقي اظ 

كِ چِ قؿوتي اظ فؼبليتكبى هَضز  هتَجِّ ًوي قًَسآى ّب  زاًكجَيبىػولکطز  هكبّسُ ثط

   كِ هكبّسُ زض حيي اضائِ آهَظـ اًجبم هكبّسُ قطاض هي گيطز ٍ ّن چٌيي ثِ ايي ػلت 

هَضز تَجِ ٍ تأكيس  ٍ ًقف آهَظقي تؿْيل گط ثيكتط اظ ًقف هكبّسُ گطي اٍ هي گيطز

تين  زاًكجَيبى. زض هكبّسات ، ػولکطز ٍ ضفتبض هي گطززايي اثط تب حسٍزي كٌتطل  اؾت



يبزگيطي  ٍ زض جلؿبت هرتلف اؾت. هكبّسُ گط آقٌب ثب انَل هكبّسُ هي گيطزهسًظط 

 . زاضزهجتٌي ثط تين ثِ عَض هساٍم ٍ كبهل حضَض 

 :اؾتپطؾكٌبهِ اضظيبثي قبهل ؾِ قؿوت 

اعالػبت زهَگطافيک ، ؾؤاالت ثؿتِ پبؾد زض يک هقيبؼ ليکطت اظ كبهال هؤافقن تب كبهال 

. زض ًْبيت ؾؤاالت ثبظ زّس  ضا ثِ ذَز اذتهبل هي 1تب 5هربلفن كِ ثِ تطتيت اهتيبظ 

 حيغِ پٌج قبهل پبؾد ثؿتِ ؾؤاالت. اؾت ثطًبهِ ثِ ضاجغزضهَضز ًظطات زاًكجَيبى 

 اهکبًبت، ثطتين، هجتٌي يبزگيطي جلؿبت زض يبزگيطي -يبززّي فطايٌس ، هحتَاي ٍ ؾبذتبض

 اظزاًكجَيبى ًظطذَاّي جْت پطؾكٌبهِ ايي كل، زض .اؾت كلي اظْبضًظط ٍ اهتحبًبت

 هكتول تين ثط هجتٌي يبزگيطي جلؿبت زض يبزگيطي -يبززّي فطايٌس ثِ هطثَط حيغِ .اؾت

 تَؾظ پطؾكٌبهِ ايي. اؾت تين ثط هجتٌي يبزگيطي كيفيت هؼيبضّبي هَضز زض ؾؤال4ثط

 ثب آى پبيبيي ٍ هترههيي اظًظطات اؾتفبزُ ثب آى ضٍايي ٍ قسُ تسٍيي اضظقيبثي كويتِ

 اضظقيبثي هؿؤٍل اظ اجبظُ اذص اظ پؽ αٍ) =55/0) گطزيسُ تؼييي كطًٍجبخ آلفبي ضٍـ

  .زگطزهي  اؾتفبزُ ثطًبهِ

 
 


