
 

 

 روش سخنرانی  

 بدون بيش و كم استاد روش اين در

 .كند صحبت مي كالس در وقفه

 گوش استاد سخنان به دانشجويان

 و دارند مي بر يا رونوشت ميدهند،

 استاد مي سخنان درباره سپس

 بين ممكن است امر، نهايت رد انديشند

 جواب و سؤال چند دانشجويان و استاد

 و ها سؤال اين اما .بدل شود و رد

 منظور است شدن روشن براي ها پاسخ

  .ندارد تبادل نظر و بحث جنبه و

 

 

روش تدريس عبارت از راه منظم ، با   

قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد 

 "متد"برابر با واژه ي التين  "روش"كه 

به كار مي رود.روش هاي تدريس به دو 

 دسته كلي تقسيم مي شوند :

  تاريخيروش هاي 

 روش هاي نوين 

روش هاي نوين متكي بر يافته هاي جديد 

  علوم تربيتي و روانشناختي هستند.

از روش هاي تاريخي مي توان به 

 سخنراني و مباحثه اشاره كرد.

 

 

  

 

 

روش آموزشی 

PQCG 

  EDOدفتر  
                   دانشكده تغذيه

  



 

 مفهوم ( : به Quizامتحانک ) -ج 

 پيش از مطالب  كوييز امتحان برگزاري

 .درس جلسه هر در مطالعه،

 Groupمباحثه )  -د 

discussion: ) در  گروهي بحث

 .درس كالس

 منبع :

طالبي ا ،الگوي جديد تدريس به 

دانشجويان پزشكي بر اساس تلفيق روش 

آموزشي در دانشگاه علوم  هاي رايج

ي اصفهان .ويژه نامه توسعه آموزش پزشك

9831; 01(5:)0011-0011 

 است گفتگويي: گروهي بحث روش -ج  

 كه موضوعي پيرامون منظم و سنجيده

 مي كننده شركت افراد همه نظر مورد

 مي اداره استاد را گروهي بحث. باشد

 كند.

 

PCQG 

 

اين روش يكي از جديدترين متد هاي 

 دردانشگاه ها مي باشد .تدريس در 

 هاي روش تلفيق از  PCQGروش 

 تشكيل بهترين براي زير چهارگانه

 شده است : استفاده آموزشي الگوي

( : Per – studyمطالعه ) پيش -الف 

 قبل نظر مورد متن  مطالعه مفهوم به 

  كالس در حضور از

 Computerكامپيوتر ) -ب 

mediated communication به :)

 اينترنت يا منظور استفاده از كامپيوتر

 .جهت يادگيري وپيش مطالعه

 

 مباحثه روش  

 ها است و روش روش ترين كهن از يكي

 آنها مي باشد . مشهورترين از سقراطي

 :دارد انواعي بحثي هاي روش

 رد: استاد توسط شده كنترل بحث -الف

 موضوعي يا دانشجو سؤال ابتدا الگو اين

 در استاد سپس مي كند و مطرح را

 گفتگو اين. دهد مي پاسخ با آن رابطه

بين  سپس و استاد و دانشجو بين

 .مي يابد ادامه دانشجويان

 با استاد روش اين در: آزاد بحث -ب

 ار بحثي بيان مطلبي يا سؤال يک طرح

 براي را دانشجويان و كند مي آغاز

 .مي گذارد آزاد بحث مشاركت در

 

 


