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 1صفحه  
 

 در سالمت یآموزش يآموزش و تکنولوژ یمبان

 کند؟اي را بیان می) براي محتواي چندرسانهMayerعبارت زیر کدامیک از اصول مایر ( ـ 1
 »کنار هم قرار گیرند.در در صفحه تصاویر و متون مرتبط با هم، باید «

 Redundancy د) Spatial ج) Signaling ب) Coherence الف)

در اختیار دانشجویان قرار گرفته و از راه  LMSها فقط از طریق در یک دانشکده پزشکی، تمام محتواي درس ـ 2
 رد؟دیگري در دسترس نیست. در این حالت استفاده از تکنولوژي، در کدامیک از انواع کوریکولوم جاي دا

 رسمی د) رسمی غیر ج) پوچ ب) پنهان الف)

 است؟کدام عبارت در مورد طراحی بار اول یک درس براي ارائه مجازي صحیح  ـ 3
 شود.سازي کالس درس سنتی در محیط مجازي انجام میاولین تجربه، شبیهدر  )الف
 باید در اولویت اول به فناوري توجه کرد تا بتوان درس را متناسب با آن طراحی کرد. ب)
 عهده بگیرد تا درس را آماده کند. نیز برتواند نقش طراح آموزشی را مدرس می ج)
 اي تدوین شود.درس، محتواي چندرسانه هايباید براي سرفصل د)

هاي مختلف از ابتداي بروز مشکل در منزل، تا ویزیت در مطب تواند بیمار را در صحنهدر یک سیموالتور، دانشجو می ـ 4
 گیرد؟ها جاي میپزشک و بستري در بیمارستان و ترخیص دنبال کند. این سیموالتور در کدام دسته از سیمولیشن

 Distributed الف)
 Sequential ب)
 Integrated procedural performance instrument ج)
 Just-in-time د)

 8کنند. دوره براي هر فراگیر ، تعداد نامحدودي کاربر شرکت میMOOCsدر یک دوره آموزشی در پلتفرم  ـ 5
اید وتاه و تکلیفی در نظر گرفته شده است. در پایان هم بهفته طول کشیده و براي هر هفته ویدیوهاي ک

 هاي موکس است؟اي تحویل داده شود. این دوره کدامیک از انواع دورهپروژه
 Blended MOOC د) Quasi MOOC ج) xMOOC ب) cMOOC الف)

مورد نیاز دانشجویان را با استفاده از هاي خواهید مهارتهاي فراگیران دوره هزاره میبا توجه به ویژگی ـ 6
شوید که پردازید و متوجه میها آموزش دهید. بدین منظور به بررسی متون میهاي آموزشی به آنبازي

 ها کدام است؟آموزش یک دسته مهارت مورد تاکید قرار گرفته است. این مهارت
 سواد کار با رایانه الف)
 تفکر نقاد ب)
 هاي ارتباطیمهارت ج)
 فعالیت مشارکتی د)

) از فراگیران خود GBDLهاي دیجیتال (هاي بارز یادگیري مبتنی بر بازي در محیطبر اساس ویژگی ـ 7
ظر ا در نرخواهید تا از جنبه سرگرم کننده بازي براي طراحی بازي استفاده نمایند. کدامیک از موارد زیر می

 بگیرند؟
 اجزاي بازي د) تصاویر چندبعدي ج) پویا نمایی ب) تگرافیک با کیفی الف)
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 تاکید دارد؟ »اي بودن دانششبکه«هاي زیر بر کدامیک از نظریه ـ 8
 توزیع موازي د) پیوندگرایی ج) پردازش اطالعات ب) سطوح پردازش الف)

 انتخاب کنید.جمله صحیح را در مورد یادگیري الکترونیکی  ـ 9
 اي است.هاي الکترونیکی براي دستیابی به ارتباطات شبکهاستفاده از رسانه الف)
 شرکت در یک دوره به صورت برخط با استفاده از مودم است. ب)
 یادگیري است. ـ دهی هاي یاداجراي برنامه ياستفاده از فناوري برا ج)
 است. گیري از فناوري به شیوه همزمانآموزش با بهره د)

توانند محتواي تولید شده وي را، بنا بر سبک، سرعت و نیاز گوید که میش میااستاد رشته پزشکی، به دانشجویان ـ 10
 کند؟خود و در هر کجا که دوست دارند ببینند و یاد بگیرند. وي از کدام اصل یادگیري الکترونیکی تبعیت می

 اصل ارتباط با سازمان الف)
 اصل یادگیري مستقل ب)
 دهنده و یادگیرنده اصل جدایی زمانی و مکانی یاد ج)
 پذیرياصل انعطاف د)

را به تا کالس  وندحاضر شپلتفرم یک همه راس ساعت مقرر در « خواهداستاد درس از دانشجویان خود می ـ 11
 الکترونیکی استفاده نموده است؟وي از کدام روش یادگیري . »تعاملی برگزار نمایدصورت 

 یادگیري برخط د) یادگیري غیربرخط ج) یادگیري همزمان ب) یادگیري ترکیبی الف)

 رود، معادل کدام گزینه زیر است؟سیستم مبتنی بر شبکه که براي تایید و مدیریت محتواي آموزشی به کار می ـ 12
 CMS د) DMR ج) LMS ب) LCMS الف)

 دهند؟را تشکیل می SCORMهاي زیر، سندهاي اصلی کدامیک از گزینه ـ 13
 مدل تراکم محتوا، محیط و زمان اجرا، برچسب گذاري محتوا الف)
 برچسب گذاري محتوا، محیط و زمان اجرا، ترتیب دهی و هدایت ب)
 مدل تراکم محتوا، برچسب گذاري محتوا، ترتیب دهی و هدایت ج)
 مدل تراکم محتوا، محیط و زمان اجرا، ترتیب دهی و هدایت )د

 باشد؟می TSOIدهنده مراحل مدل یادگیري کدام گزینه نشان ـ 14
 یکپارچه سازي، انتقال، مدل سازي، عمل کردن الف)
 مدل سازي، انتقال، یکپارچه سازي، عمل کردن ب)
 یکپارچه سازيانتقال، مدل سازي، عمل کردن،  ج)
 انتقال، یکپارچه سازي، مدل سازي، عمل کردن د)

تفکر یادگیرنده بر روي محتوا و درك تازه وي از موضوعات، تداعی کننده کدام نوع از تعامل در یادگیري  ـ 15
 الکترونیکی است؟

 تعامل یادگیرنده با رابط کاربر الف)
 تعامل یادگیرنده با محتوا ب)
 تعامل نیابتی یادگیرنده ج)
 تعامل یادگیرنده با خود د)
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در طراحی آموزشی یک اپلیکیشن آموزشی، اصل کاربرپسندبودن رعایت نشده و دانشجویان براي یافتن آنچه  ـ 16
 شود؟شوند. به این حالت چه نوع بار شناختی اطالق مینیاز دارند، تا حدي سردرگم می

 Cognitive load د) Germane load ج) Extraneous load ب) Intrinsic load الف)

تاکید بر جلب توجه و یادگیري مبتنی بر ارتباط مواد آموزشی مرتبط با هم، در یادگیري الکترونیکی، برگرفته  ـ 17
 باشد؟هاي روان شناختی میاز کدامیک از نظریه

 یادگیري اجتماعی د) گراییزاسا ج) گراییشناخت ب) رفتارگرایی الف)

 چه کسانی هستند؟ )(Digital Immigrantsمهاجران به دنیاي دیجیتال  )Prenskyاز نظر پرینسکی ( ـ 18
 1982متولدین قبل از  الف)
 1965متولدین پس از  ب)
 1980متولدین قبل از  ج)
 1970متولدین پس از  د)

هاي الزم را به فراگیران ها مهارتخواهید با استفاده از بازيبه عنوان استاد بالینی دوره پزشکی عمومی می ـ 19
 :بجزکنید، میسازي انتخاب را براي آموزش از طریق بازيهاي زیر تمام مهارتآموزش دهید. 

 حل مسئله د) تفکر خطی ج) نگرش ب) هاي ارتباطیمهارت الف)

 مکانیک بازي است؟ ءکدامیک از موارد زیر جز ـ 20
 زیبایی شناسی د) اهداف واضح ج) دریافت پاداش ب) واکنش هیجانی الف)

 گیرد؟در کدامیک از موارد زیر مورد تاکید قرار می »ايتعامل و ارتباطات رایانه« ـ 21
 تکنولوژي محصولی د) تکنولوژي یادگیري ج) تکنولوژي تدریس ب) تکنولوژي آموزشی الف)

 اشاره دارد به: Computer Assistant Instructionمفهوم  ـ 22
 آموزش به کمک کامپیوتر به عنوان جایگزین آموزش سنتی الف)
 آموزش از طریق اینترنت به عنوان عامل موثرسازي آموزش مدرس ب)
  عنوان عامل موثرسازي آموزش مدرسآموزش به کمک کامپیوتر به  ج)
  آموزش از طریق اینترنت به عنوان جایگزین آموزش سنتی د)

 صحیح است؟ SCORMاستاندارد کدام عبارت در مورد  ـ 23
 کند.محتواهاي غیر برخط را نیز پشتیبانی می الف)
 گردد.موجب افزایش زمان و هزینه توسعه محتواي آموزشی می ب)
 کند.محتواي آموزشی را قابل کاربرد در چندین برنامه می ج)
 یک استاندارد آموزشی است. )د

) براي به کارگیري در یک Learning Management System, LMSدر انتخاب سیستم مدیریت یادگیري ( ـ 24
 دارد؟ کمتري موسسه آموزشی، توجه به کدام مورد اهمیت

 تنوع امکانات نرم افزار د) هزینه ج) زمان ب)  آموزشی نیازهاي الف)

در تیم درگیر در طراحی یک سیستم آموزش مجازي، کدام گروه از متخصصان متضمن درستی و اعتبار علمی  ـ 25
 آموزش هستند؟

 یابیمتخصص ارزش د) طراح آموزشی ج) متخصص موضوعی ب) مدیر پروژه الف)
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  یدر علوم پزشک یآموزش یزيرمهو برنا یطراح

 در مورد ارتباط اندازه کالس (تعداد فراگیرها) با پیشرفت تحصیلی عبارت درست کدام است؟ ـ 26
 شود.در مقاطع باالتر و دبیرستان کالس کوچک منجر به پیشرفت یادگیري بیشتر می الف)
 فراگیر براي تعامل داشته باشد. 25 افتد که کالس حداقلپیشرفت زمانی اتفاق می ب)
 تر تاثیر بیشتري در پیشرفت تحصیلی دارد.فراگیر جوان کاهش اندازه کالس براي ج)
 مستعد کننده و تشویق کننده است. ،هاي با تعداد کم فراگیرتمسفر آموزشی در کالسا )د

 این دیدگاه از کیست؟ ـ 27
کوینی است تا یابی بیشتر یک فعالیت تارزش وآید میدست ه ب تعامل استاد و فراگیراهداف برنامه درسی از «

 ».تر استبنابراین فرآیند برنامه درسی از پیامد آن مهم، نهایی
 تابا د) شواب ج) واکر ب) تایلر الف)

  هاي کدامیک از موارد زیر است؟پژوهشی از ویژگی هايیافته هاي برنامه درسی تاکید بردرمورد نظریه ـ 28
 ساختار گرایی پسا د) تکثرگرایی ج) انتقادي ب) اثبات گرایی الف)

هـــــاي تغییــــر در یــــادگیري انتقـــــالی گــــام از Initial Learner Developmentمرحلــــه  ـ 29
)Transformative Learningدهد؟می ) از طریق کدامیک از موارد زیر رخ 

 Decision- making الف)
 Questioning assumption ب)
 Critical self-reflection ج)
 Consciousness raising د)

 به هم پیوستن کدامیک از رویکردهاي زیر تشکیل شده است؟ در یادگیري از Social Cognitiveنظریه  ـ 30
 گراییشناختـ  رفتارگرایی الف)

 گراییشناختـ  گراییسازا )ب
 گراییشناختـ  گراییتجربه ج)
 گراییشناخت ـ گراییانسان د)

هاي مشخص شده تصویر را در متن خواهد تا قسمتکند و از فراگیران میزمانی که مدرس تصویري ارائه می ـ 31
 افتد؟اتفاق می اثر بار شناختیپیدا کنند، کدام 

 دهدف آزا الف)
 مساله حل شده ب)
 کثرت ج)
 تقسیم توجه د)

بهترین  هاي سال باال در هدایت دانشجویان سال پایین مشکل دارند.شوند که رزیدنتاساتید بالینی متوجه می ـ 32
 تواند باشد؟ها براي تهیه مواد آموزشی کدامیک از موارد زیر میرویکرد تحلیلی آن

 تحلیل محیط د) تحلیل هدف ج) تحلیل فراگیر ب) تحلیل نیاز الف)
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 دهد؟هاي مهارت ذهنی را نشان مییادگیري کدامیک از قابلیت ،هدف زیر ـ 33
 .»کند مشخصده فیلم رادیوگرافی از شکم، با خط کشیدن، زخم مثانه را در «

 تمیز دادن الف)
 قاعده ب)
 مفهوم محسوس ج)
 قاعده سطح باال د)

 مدل موثر هستند؟ ،)، تنوع و برانگیختگی ادراکی براي کدامیک از اجزاءARCSدر مدل انگیزشی کلر ( ـ 34
 )Attention( توجه کردن الف)

 (Relevance)تناسب  )ب
 (Confidence)اعتماد  ج)
 (Satisfaction)رضایت خاطر  د)

 دهند، انجام رااحیاء قلبی ـ ریوي این باشد که تمامی فراگیران قادر باشند اگر هدف یک طراح آموزشی  ـ 35
  باشد؟تر میزشی مناسبآمو تحلیل براي زیر از موارد کدامیک

 تحلیل شغل الف)
 تحلیل تکلیف ب)
 تحلیل خبر پردازي ج)
 تحلیل تکلیف یادگیري د)

ها برفرآیندهاي یادگیري ابزارهایی هستند که یادگیرندگان با استفاده از آنهاي زیر بیانگر کدامیک از گزینه ـ 36
 کنند؟اعمال کنترل می خود،
 هاي ذهنیمهارت الف)
  راهبردهاي شناختی ب)
  هانگرش ج)
 اطالعات کالمی د)

 ) دارد؟outcome( به نتایجمورد اهداف برنامه درسی، کدام تعریف بیشترین و جدیدترین رویکرد را  در ـ 37
 تمرکز بر برون دادهاي تدریس که انعکاسی از دوره طوالنی یادگیري است. الف)
 خواهیم دانش آموخته آن را درك کرده باشد.ها که میتمرکز و سازمان دهی برنامه ب)
 تاکید و تمرکز بر محتوا که منجر به انعطاف در تدریس استادان شود. ج)
 گذارد.اولیه که بر عملکرد تاثیر می هاي تفکر پایه ومهارتتاکید بر  د)

 مورد صالحیت بالینی کدام است؟ تر درعبارت درست ـ 38
 معناي توان حل مسئله تشخیصی است.ه صالحیت بالینی ب الف)
 تکنیکی و ارتباطی است. مهمترین جنبه از صالحیت بالینی توانایی دانشی، ب)
 اي است.صالحیت بالینی به معنی رفتارهاي حرفه ج)
 صالحیت بالینی توانایی استدالل تدبیري است. د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  مجموعه آموزش پزشکیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 6صفحه  
 

 چارچوب برنامه درسی کدام است؟ یا curriculum frameworkز منظور ا ـ 39
 اصول تدریس و یادگیري است. و طور خالصه شامل محتواه ب الف)
 کنندگان چارچوب است.تص تهیهمخ مبناي فکري و پلتفرم، ب)
 درسی است.آموزشی و طراحان براي برنامهابزار کنترلی مدیران ج)
 دهد.میکه حوزه خاص را پوشش است منطبق برهم  درسی مرتبط و عناوین د)

کنند که سازماندهی میصورتی ه ب ها راکالس کنند ومعلمان در این سبک بر تنوع منابع درسی تاکید می ـ 40
 صورت فردي یا گروهی روي منابع گوناگون کار کنند.ه فراگیران ب

 تعریف فوق منطبق با کدامیک از موارد زیر است؟
 concrete randomسبک نامنظم عینی  الف)
 abstract sequentialمنظم ذهنی  ب)
 abstract randomنامنظم ذهنی  ج)
 concrete sequentialمنظم عینی  د)

 بیانگر کدام هدف است؟، شروع شوند ،»افتاد اگر.......چه اتفاقی می«که با عبارت  هاییسؤالاستفاده از  ـ 41
 کمک به تحلیل مسائل الف)
 بررسی درك وفهم ب)
 تشویق به تفکر خالق ج)
 ارزیابی کردن د)

 کدام است؟ Self-directed Learningتر در مورد عبارت درست ـ 42
 افتد.اتفاق می فرآیند انسانی طبیعی است که در محیط رسمی دگیري،ااین ی الف)
 شود.هاي درسی نمیاین نوع از یادگیري شامل سخنرانی در دوره ب)
 .هستند دانند بیش از سایرین خودراهبرفراگیرانی که خود را با صالحیت می در این یادگیري، ج)
 یابد.را بازتولید کند یادگیري خودراهبر افزایش می هاي تدریس شدهاگر فراگیر بتواند آموخته این یادگیري، در )د

 شود؟هاي زیر تداعی میباکدامیک از گزینه practiceمفهوم  constructivistدر پارادایم  ـ 43
 Scientific د) Objectivist ج) Humanistic ب) Subjectivist الف)

 گیرد؟فرهنگی و اخالقی شکل می ،هاي اجتماعی، سیاسیاز دیدگاه کدام پارادایم، واقعیت توسط ارزش ـ 44
 Constructivist د) Critical Theory ج)  Post-positivist ب) Positivist الف)

 بر استفاده از موارد خاص براي هر یک از انواع محتوا در آموزش تاکید دارد؟ کدامیک از اصول مبنایی آموزش مریل، ـ 45
  کار محوري د) کاربست ج) نمایش ب) ترکیب الف)

تواند کدام گزینه می هاي خود به دانشجویان، به کار گیرد.استادي در نظر دارد اصول نظریه پیاژه را در آموزش ـ 46
 شد؟انتخاب درستی با

  فرصت تکرار و تمرین به دانشجویان بدهد. الف)
  اي را اجرا کند و سپس از دانشجو بخواهد آن را انجام بدهد.خود در ابتدا رویه ب)
 اي به دانشجو بدهد و از وي بخواهد به دنبال کشف پاسخ برود.مسأله ج)
 دانشجویان در نظر بگیرد.براي را  تجارب چالش برانگیز که با احتمال شکست همراه است د)
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 نظریه یادگیري اجتماعی آلبرت بندورا در آموزش کدام گزینه بیشترین تناسب را دارد؟ ـ 47
 پژوهش عملی د) اصول اخالقی ج) بینش ریاضی ب) دانش نظري الف)

 در مورد نظریه گشتالت گزینه صحیح را انتخاب کنید. ـ 48
  ادگیري یک پدیده روانشناختی است.ی )الف
 رسد.ادگیرنده در جریان تفکر خالق به بینش میی )ب
 رسد.راه حل مسئله به طور ناگهانی به فکر یادگیرنده می ج)
 دهد.بینش در مرحله شناخت مسئله رخ می د)

یک نقشه مفهومی از این اختالالت در ذهن فراگیر  ها،خونیهنگامی که بخواهیم با مروري خالصه بر انواع کم ـ 49
  کنیم؟هاي تدریس زیر را انتخاب میایجاد کرده و بعد وارد بحث کم خونی فقر آهن شویم. کدامیک از روش

 سخنرانی د) دهندهپیش سازمان ج) مشارکتی ب) ایفاي نقش الف)

مه درسی جلب حمایت بیرونی براي اجراي برنامه درسی است. کدامیک یکی از موارد مهم در اجراي موفق برنا ـ 50
 ؟ب نمودها را براي اجراي درست برنامه جلشود که باید حمایت آنعوامل بیرونی محسوب می ءاز موارد زیر جز

 طراحان برنامه درسی الف)
 نهادهاي اعتباربخشی ب)
 مدیران مالی دانشگاه ج)
 هااساتید سایر دانشکده د)

یق صحیح درصد بیماران خود تزر 60موفق شده است به  Xشش ماه بعد از پایان دوره آموزشی، دستیار « ـ 51
 .»انسولین را آموزش بدهد
 کدامیک از دسته اهداف زیر است؟ ء) جز2016بندي دیوید کرن (این هدف بر اساس دسته

 competence objective الف)
 performance objective ب)
 attitudinal objective ج)
 process objective د)

 از سطحی به یادگیرنده آن در که اينقطه «) competency based educationدر آموزش مبتنی بر توانمندي ( ـ 52
 نامیم؟می چه را » ندارد مستقیم نظارت به نیازي دیگر که یافته دست فعالیت

 Competency الف)
 Performance objective ب)
 Milestone ج)
 )Entrustable Professional Activity (EPA د)

ریزي درسی دیوید کرن، کدامیک از در تعیین مشکل و نیازسنجی کلی به عنوان اولین گام در مدل برنامه ـ 53
  باشند؟منابع کسب اطالعات جدید براي برنامه می ءموارد زیر جز

 راهنماهاي طبابت بالینی الف)
 مقاالت پژوهشی منتشر شده ب)
 آمارهاي معاونت بهداشتی ج)
 مطالعات پیمایشی روي بیماران د)
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کند. را براي آموزش بالینی انتخاب می five microskillsاستاد گروه داخلی براي آموزش بر بالین بیمار مدل  ـ 54
  هاي زیر نشان دهنده آخرین گام یا گام پنجم این مدل است؟کدامیک از گزینه

 آموزش اصول کلی قابل استفاده در موقعیتهاي بعدي الف)
 تقویت آنچه صحیح بوده و ارائه بازخورد مثبت ب)
 یابی دانش و نحوه استدالل یادگیرندهارزش ج)
 اشتباهات و ارائه بازخورد سازندهاصالح  د)

حیطه برون داد  12اي داندي طراحی کنیم و حلقه 3اگر بخواهیم یک برنامه درسی مبتنی بر برون داد بر اساس مدل  ـ 55
قرار ) doing the thing rightآن را لحاظ کنیم. کدامیک از برون دادهاي زیر در حلقه میانی (انجام درست کار: 

 گیرند؟می
 هاي بالینی، پروسیجرهاي عملی، مدیریت اطالعاتمهارت الف)
 نقش یک پزشک، توسعه فردي، الگو بودن ب)
 نگرش و اخالق، تصمیم گیري، فهم علمی ج)
 هاي ارتباطیمدیریت بیمار، ارتقاي سالمت، مهارت د)

 گوییپاسخن آموزش علوم پزشکی و پیراپزشکی به موضوع در سخنرانی کلیدي خود در انجم دکتر جهانی ـ 56
 و دهدمی قرار عمیق بررسی مورد را بحث این اصلی نکات کنندگانشرکت با مناظره در و پردازدمی اجتماعی

 کند. این مورد کدام است؟می تاکید موارد سایر به نسبت نکته یک بودن اهمیتکم بر راستا، این در
 فرصت تجربه دست اول براي فراگیرانفراهم آوردن  الف)
 مورد توجه قرار دادن نیازهاي گروه خاصی از افراد ب)
 ي پیشگیري و عوامل تعیین کننده سالمت در کوریکولوم پزشکیهاتلفیق توانمندي ج)
 نیازهاي بهداشتی جوامع روستایی د)

از بحث و بررسی درباره کوریکولوم دوره تصمیم گرفتند تا  گروهی از مدرسین دوره دکتراي پزشکی عمومی پس ـ 57
ر ده قرااي مورد استفاهاي خود درباره موضوعات درسی را به گونهدر بازنگري کوریکولوم، عناوین محتوا و ایده

 ؟اندردهکدهند که تجارب یادگیري فراگیران را تقویت نماید. این گروه از کدام روش طراحی کوریکولوم استفاده 
 کوریکولوم مبتنی بر موضوع الف)
 کوریکولوم تلفیقی ب)
 محورـ  کوریکولوم دانشجو ج)
 کوریکولوم پنهان د)

 رگذار است؟یتاث يریادگی يهاطهیک از حیشتر در کدامیپنهان ب یبرنامه آموزش ـ 58
 حیطه نگرشی د) حیطه روانی ج) یطه مهارتیح ب) طه شناختییح الف)

 شود؟از موارد زیر استفاده مییک کدامبراي بررسی  DREEM از ابزار ـ 59
 محیط آموزشی الف)
 محتواي کوریکولوم ب)
 یابی دانشجوارزش ج)
 روش تدریس د)
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آزمون تکوینی یادگیري و هاي اصیل شاگردي، فعالیت ـ استاد بالینی در آموزش خود از کارآموزي استاد ـ 60
 گیرد؟کار میهکند. این استاد اصول کدام نظریه را باستفاده می

 گشتالت الف)
 گراییاساز ب)
 شناخت گرایی ج)
 رفتار گرایی د)

هاي ارتباطی به دانشجویان پزشکی به ویژه در برقراري ارتباط درست با بیمار اهمیت زیادي آموزش مهارت ـ 61
شان ن« ترین روش در راستاي استراتژي آموزشی:کدامیک از مداخالت آموزشی زیر را به عنوان مناسبدارد. 

  د؟شوانتخاب می» هاي ارتباطی به دانشجودادن مهارت
 Group work الف)
 Reflective journal ب)
 Live or videotaped encounters ج)
 Self-assessment د)

محمد استاد درس پاتولوژي به طور معمول دانشجویان خود را در طول درس یا انجام یک پروژه مورد دکتر  ـ 62
 دهد. وي از کدام نوع ارزشیابی آموزشی استفاده می کند؟ارزشیابی قرار می

 معیار ـ هنجار د) معیار ـ مرجع ج) پایانی ب) تکوینی الف)

ریزي درسی قصد دارد عالوه بر کسب براي رشته جدید تغذیه ورزشی، کمیته برنامهدر فرایند نیازسنجی  ـ 63
ا ن راستهاي زیر در ایاطالعات مورد نیاز براي نیازسنجی، حمایت ذینفعان را نیز جلب کند، کدامیک از روش

  تر است؟نتیجه بخش
 هنامتوزیع پرسش د) مشاهده مستقیم ج) گروه متمرکز ب) مصاحبه رسمی الف)

 صحیح است؟ Four component instructional design (4C/ID) کدام عبارت در مورد مدل ـ 64
 شود.یک مدل مبتی بر پیامد محسوب می الف)
 هاي عملی کاربرد ندارد.براي آموزش ب)
 هاي ساده کاربرد دارد.براي آموزش مهارت ج)
 است.مبتنی بر وظایف در زندگی واقعی  د)

هاي انفرادي یا گروهی در بستر یادگیري الکترونیکی در کدام مرحله از مدل گیري درباره فعالیتتصمیم ـ 65
ADDIE شود؟انجام می 

 توسعه )د اجرا ج) طراحی ب) تحلیل الف)

 طراحی آموزشی است؟کدامیک از الگوهاي زیر نشان دهنده رویکرد سیستماتیک در  ـ 66
 Gagne الگوي الف)
 Dick & Caryالگوي  ب)
 CIPPالگوي  ج)
 Kirckpatrickالگوي  د)
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هاي زیر در سراسر فرایند طراحی آموزشی از فعالیت یک کدامدر مدل طراحی آموزشی کمپ و همکاران،  ـ 67
 شود؟انجام می

 یابیریزي، مدیریت پروژه، ارزشبرنامه الف)
 یابیمدیریت پروژه، تحلیل وظیفه، ارزش ب)
 برنامه ریزي، تحلیل وظیفه، مدیریت پروژه ج)
 تحلیل وظیفه، طراحی پیام، مدیریت پروژه د)

 هاي طراحی آموزشی است؟کدام مورد از موانع و محدودیت ـ 68
 اتالف منابع  الف)
 یابی محدودارزش ب)
 نفیرقابت سازمانی م ج)
 عدم اقبال به طراحی آموزشی د)

یک طراح آموزشی براي تدریس یک درس چارچوب زیر را توصیه کرده است. این توصیه با کدام نظریه  ـ 69
 یادگیري بیشتر تطابق دارد؟

الهام شود، دانش آموختگی با آن مواجه میاز نچه دانشجو در شغل خود بعد آدر این درس، بهتر است از «
ا رپایه  ل پیچیده و مشکل مرتبط را در قالب تکلیف گروهی تعریف کنید. به دانشجویان محتواییئبگیرید. مسا

 »و به آنها کمک کنید براي پاسخ به تکالیف از منابع معتبر استفاده کنند. یدده ائهار
 ارتباط گرایی د) سازاگرایی ج) شناختی ب) رفتار گرایی الف)

اي در برنامه درسی مبتنی بر توانمندي، در مقایسه بین برون دادهاي یادگیري تعیین شده در مدل سه حلقه ـ 70
 اي آمده با کدامیک ازدر مدل سه حلقه» تصمیم گیري«، ACGMEبرون داد  6) و Scottish doctorداندي (

 قابل قیاس است؟ ACGMEبرون دادهاي 
 patient care – practice based learning and improvement الف)
 medical knowledge- professionalism ب)
 system based practice- medical knowledge ج)
 communication skills- patient care  د)

 هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه دیویی کدامیک از موارد زیر است؟ ـ 71
 سازي دانشسازمان دهی و فعال الف)
 یادگیري ـ دهی سازمان دهی یاد ب)
 سازمان دهی و تقویت تجارب ج)
 سازمان دهی و تشویق فراگیر د)

 ست؟ا هاکدامیک از انواع برنامه درسی داراي این ویژگی ـ 72
اي فراگیران گیري هویت حرفهتوان کال حذف کرد و در شکلهاي مثبت و منفی است، آن را نمیداري جنبه«

 »نقشی به سزا دارد.
 تجربه شده د) مشاهده شده ج) آموخته شده ب) پنهان الف)
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اگر برنامه ریز، نیازها و عالیق فراگیر را تعیین و یادگیري آنان را به صورت معنادار با زندگی واقعی مرتبط و  ـ 73

ستفاده االگو براي سازماندهی محتوا از کدام  ،تنیده نمایدسپس یادگیري را در موضوعات مختلف درسی درهم 

 نموده است؟

 کارکرد اجتماعی د) پایه مشترك ج) انسان گرایانه ب) موضوعات وسیع الف)

 گیرد؟هاي علمی در قلمرو معنایی تحلیل قرار میبرنامه درسی کدامیک از رشته ـ 74

 ریاضی د) فیزیک ج) روانشناسی ب) دین الف)

 ترین مشکل همیشگی برنامه درسی کدام است؟مهم ،از نظر خبرگان رشته برنامه درسی ـ 75

 یابیارزش د) هاي تدریسسبک ج) انتخاب محتوا ب) انتخاب اهداف الف)

 

 یپژوهش در نظام سالمت و آموزش پزشک يهاو روش یآموزش یریتمد

 مفهوم خطاي نوع دوم با کدام گزینه تطابق دارد؟ ـ 76

 پذیرش فرض صفر با وجود صحت فرض مقابل الف)
 پذیرش فرض مقابل با وجود صحت فرض صفر ب)
 رد فرض صفر با وجود صحت فرض صفر ج)
 رد فرض صفر با وجود صحت فرض مقابل د)

 5ها و میانگین آن 1در نمونه  یر مورد بررسی، انحراف معیار متغ100 ک جامعهیانتخاب شده از  يهاتعداد نمونه ـ 77

 گیرند؟اي قرار میها در چه فاصلهدرصد داده 95باشد. می

 7تا  4 د) 7تا  3 ج) 6تا  4 ب) 5تا  3 الف)

 د:دهشهر مختلف نشان می 15هاي زیر تعداد روزهاي آلوده در طول سال را در داده ـ 78

31/ 27/ 64/ 53/ 0/ 11/ 30/ 1/ 24/2  /20/28 /1 /16 /16 

  بهترین شاخص مرکزي کدام است؟ و modeهاي فوق اساس داده بر

 ندارد، میانگین د) ، میانه16و 1 )ج ، مد16و 1 )ب ، میانگین16و 1 )الف

کند متناسب با شرایط کنار گذاشته و تالش میهر عضو سازمان شیوه قدیمی تفکر را «در یک نظام آموزشی  ـ 79

 هاي یادگیرنده است؟طبق نظریه سینگه این تعریف مطابق با کدام ضابطه سازمان. »روز فکر کند

  مدلهاي ذهنی د) فرادید مشترك ج) تفکر سیستمی ب) تسلط شخصی الف)

پذیر در دادهاي سنجشدادها و برونوظیفه خاصی با دروناگر در نظام آموزشی به هر مدیري، ماموریت و  ـ 80

 گردد؟سازي سیستم محول شود، به کدام ویژگی فلسفه مدیریت سیستمی توجه میراستاي بهینه

 مردم مداري د) مسئولیت مداري ج) سیستم مداري ب) هدف مداري الف)
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 باشد؟) میNegentropyزشی، مصداق نگانتروپی (هاي آموهاي زیر در نظامکدامیک از گزینه ـ 81
 فرسودگی شغلی اساتید الف)
  مشاوره و راهنمایی دانشجویان دچار افت تحصیلی ب)
  هاي اقتدارسازي گروهمنحل ج)
  هاي انفراديتشویق دانشجویان به آموزش د)

 هاي کدام مدل رهبري است؟از محدودیت جمله زیر ـ 82
سان و رفتار مدر ها در رهبري آموزشی ایجاد نخواهد کرد و تاثیري براین مدل تعهد طوالنی نسبت به ارزش«

 ».ها نداردنتایج آن
 مشارکتی د) تبادلی ج) اقتضایی ب) تحولی الف)

آموزش عالی را مد نظر  بندي نموده است. اگر سازمانسطح طبقه 3هاي رسمی را به پارسونز ساختار سازمان ـ 83
 ؟دگیرهاي تدریس و یادگیري در کدام سطح قرار میقرار دهیم، فعالیت

  فرهنگی ـ اجتماعی د)  نهادي ج) فنی ب) مدیریتی الف)

ماهه 3پژوهشگري در نظر دارد با حضور در بخش کرونا به ثبت اطالعات از پرستاران آن بخش در یک دوره  ـ 84
ع ها و لبخندها را ثبت کند. وي قصد دارد چه نوها، اشکو چگونگی ترددها، ارتباطات، خستگی زدپرداب

 اي انجام دهد؟مطالعه
  مطالعه موردي د) گراندد تئوري ج) فنومنولوژي ب) اتنوگرافی الف)

ها بتوانیم پدیده تا از دیدگاه هر کدام از آن زیمپردابمی خواهیم به بررسی تجربه زیسته بیماران مبتال به کرونا  ـ 85
 باشد؟بیماري را درك کنیم. پیشنهاد شما کدام نوع پژوهش زیر می

 پدیدارشناسی توصیفی الف)
  گراندد تئوري کالسیک ب)
 پدیدارشناسی هرمنیوتیک ج)
 تحلیل موقعیت د)

هاي به دست آمده را در اختیار پژوهشگري که ارتباطی با خود، دادهپژوهشگري براي افزایش کیفیت مطالعه  ـ 86
ا و هاي گوبگذارد تا مطمئن شود وي نیز درك مشابهی از پدیده دارد یا خیر. طبق معیارمطالعه نداشته است می

 لینکلن، این کار براي دستیابی به کدام معیار زیر است؟
 Generalizability د) Objectivity ج) Transferability ب) Dependability الف)

کاپیتان تیم والیبال دانشگاه علوم پزشکی با اخذ مجوز رسمی، در نظر دارد فرهنگ پذیرش باخت در تیم خود  ـ 87
را مورد  observationرا در لیگ بین دانشگاهی والیبال مورد ارزیابی و پژوهش قرار دهد. وي کدامیک از انواع 

 اده قرار خواهد داد؟استف
 participant as observer الف)
 complete observer  ب)
 complete participant ج)
 observer as participant د)
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 1400سال  مجموعه آموزش پزشکیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 13صفحه  
 

گیري و وزارت بهداشت در نظر دارد در خصوص نحوه توزیع دارویی خاص در گروهی از بیماران، تصمیم ـ 88
ب کدام تکنیک را براي رسیدن به یک راه حل سازمانی منطقی و خالقانه، مناساري نماید. شما ذگسیاست

 دانید؟می
 Interview د)  Delphi ج) NGT ب) FGD الف)

 است؟ Delphiهاي روش کدامیک از موارد زیر از ویژگی ـ 89
 هاي شفاهی است.مبتنی بر بحث الف)
  یگر شرط مهمی است.کنندگان با یکدآشنا بودن شرکت ب)
 کنندگان وجود ندارد.یابی نظرات سایر افراد، براي شرکتامکان ارزش ج)
 شود.به اجماع بین متخصصان منتهی می د)

گیري در این خواهد فرایند خشونت در فرزندان معتادان را مورد بررسی قرار دهد. کدام روش نمونهمحققی می ـ 90
 است؟مطالعه ارجح 

 Typical د) Homogenous ج) Extreme case ب) Critical case الف)

پژوهشگري قصد دارد تجربیات زنانی را که تحت جراحی هیسترکتومی قرار گرفته اند،بررسی کند. براي فهم  ـ 91
 کامل این تجربیات، بهترین روش پژوهش کدام است؟

 مطالعه اتنوگرافی د) مطالعه گراندد تئوري ج) فنومنولوژيمطالعه  ب) سنجش نگرش الف)

 در کدام گزینه نهفته است؟» تعمیم نتایج به دست آمده از مشاهدات خاص« ـ 92
  استدالل قیاسی د) الگوگیري ج) شهود ب) استدالل استقرائی الف)

 قرار دارند؟ ییچه نوع خطا ضمعر بیشتر در ،دهندید اختصاص مخوه را ب یکه زمان طوالن یمطالعات ـ 93
 Loss to follow up الف)
 Selection Bias ب)
 Information Bias ج)
 Confounding Bias د)

اثر  يجه گرفت مداخله دارایتوان نتیمیک بیماري، درمان مربوط به ک مقاله یکدام قسمت از اطالعات  از ـ 94
 باشد؟یم یمهم ینیبال

 P-Valueج یمندرج در جدول نتا الف)
 Confidence Intervalشاخص اثر  ب)
 سنده در آخر خالصه مقالهینو يریگجهینت ج)
 ینیک مجله شناخته شده بالیچاپ مقاله در  د)

طول  اند دردهیآموزش د PBLها که به روش از دانشگاه یکیدر  یان پزشکیدانشجو يبر رو يادر مطالعه ـ 95
و امکان  یت شغلیل و موفقیان تحصیدانشجو و نمرات پا يت مندیاثرات نوع آموزش در نحوه رضا ،زمان

 است؟ ياشود. مطالعه فوق چه نوع مطالعهیگزارش م یلیبراساس سال تحص یلیتکم يهاشرکت در دوره
 Educational Survey د) Cohort ج) Clinical trial  )ب Case control الف)
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 1400سال  مجموعه آموزش پزشکیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 14صفحه  
 

یند میزان اثر آگیري نهایی و محاسبه بردهی (ارزش دهی) به مطالعات براي میانگین ، وزننالیزآدر یک متا  ـ 96
 تر است؟یک دارو، بر اساس کدامیک از عناصر زیر صحیح

 .اي که مقاله در آن به چاپ رسیده استاعتبار مجله الف)
 اي که مطالعه را انجام داده است.مؤسسهاعتبار  ب)
 اي که مقاله را نوشته است.اعتبار نویسنده ج)
  اي که مورد مطالعه قرار گرفته است.حجم نمونه د)

است و بر پژوهشگري در یک پژوهش کیفی واکنش نوجوانان به بلوغ را مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار داده  ـ 97
عه دهد. مطالپردازد و نتایج آن را مورد استفاده قرار میاي میاساس نتایج به دست آمده به طراحی پرسشنامه

 اي است؟وي چه نوع مطالعه
  Exploratory Mixed Method الف)

 Explanatory Mixed Method  )ب
 Embedded Mixed Method ج)
 Extended Mixed Method د)

اي از کدام روش زیر براي پاسخ به سواالت و حل مشکالت موجود معلمین، مشاورین و سایر افراد حرفه ـ 98
  کنند؟استفاده می

 basic research الف)
 predictive research ب)
 action research ج)
 orientation research د)

 درست است؟ Pubmedدر جستجوي  truncation کدامیک از موارد زیر در خصوص ـ 99
 کند.می highlight را با عالمتی که شکل ستاره است واژگانی که ریشه مشترك دارند الف)
 است. Pattern recognitionهمان  ب)
 کند.کار می Medline ها غیر از سیستمتمام سیستمدر  )ج
 .است appraisingهمان سیستم  د)

 از موارد زیر است؟یک کدام BEMEمرحله اول فرایند  ـ 100
 Apply الف)
 Search ب)
 Appraise ج)
 Ask د)

 موفق باشید
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