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: رويکرد چند رشته ای    -9  

این مرحله را تنیده شده یا کمک کننده نیز می نامنـد در رویکـرد چنـد ¨
رشته ای تعدادی از موضوعات در قالب مضامینی طی یک دوره واحـد 
به عنوان  کانون یادگیری برای فراگیران در نظر گرفته مـی شـوند یـک 
مضمون بارور به درون محتویات کوریکولوم تنیده می شود و در رشته 
های مختلف موضوعات و عناوین مناسب آن مـضمون مـشخص مـی 

 .شود 

 
: تلفيق بين رشته ای  -10  

در این مرحله اکثر یـا .  این مرحله را مرحله ی تک سنگ نیز می گویند 
تمام موضوعات رشته های مورد تلفیق بصورت دوره جدید ارایه مـی 
شود و ممکن است که دیگر رشته اولیه به عنوان رشته جدا ارجـاعـی 

این دوره جدید بع عنوان موضوع کانونی برای یادگیـری .  صورت نگیرد 
 قرار می گیرد  

 
:تلفيق  درعرض رشته ها -11  

 
در این مرحله اکثر یا تمام موضوعات رشتـه هـای مـورد تـلـفـیـق 
بصورت دوره جدید ارایه می شود و ممکن است که دیـگـر رشـتـه 

این دوره جدید بـه .  اولیه به عنوان رشته جدا ارجاعی صورت نگیرد 
 عنوان موضوع کانونی برای یادگیری قرار می گیرد

این مرحله را که به آن یکی شدن،غرق شدن و مـعـتـبـر نـیـز مـی   

در ایـن تـلـفـیـق ، . گوین اخرین مرحله از نردبان  تلفیق می باشد 

کانون یادگیری  یک موضوع یا یک عنوان نیست  بلکه یک مـثـال از 

مثال دانشـجـویـان کـار .  دنیای واقعی از زمینه دانش مربوطه است 

آموز  تمام سال را در درمانگاه  آمـوزش مـی بـیـنـنـد کـه در آن 

پزشکانی با تخصص های مختلف حضور دارندو در واقع دانشجو در 

یک زمان مشخص در چرخش خاص با متخصص یک رشته خـاص 

 .در اینجا تلفیق در ذهن دانشجو صورت می گیرد.نیست 
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 :تعريف تلفيق يا ادغام در برنامه آموزشی  
تلفیق برنامه آموزشی یک استراتژی مهم آموزشـی در آمـوزش پـزشـکـی 

تلفیق سازماندهی مواد آموزشی به منظور بر قراری رابطه میان آنهـا . است 
یا یک پارچه کردن مطالبی است که غالبا بصورت جداگـانـه در دوره هـای 

 آکادمیک یا دپارتمانها ، آموزش داده می شود 
هاردن برای رسیدن از یک آموزش مبتنی بر موضوع به به یک کوریـکـولـوم 

 .ادغام یافته یازده مرحله را پیشنهاد میکند 
: ايزالسيون   -1  

این مرحله را تکه تکه  یا نابسامانی نیز می نامند در این مرحله دپارتمان هـا بـا 

رشته های تخصصی به صرت مجزا از یکدیگر هستند اساتید هر رشتـه از دیـد 

رشته های خود محتوی کوریکولوم عمق مطالب ترتیب و زمان ارائه مطالب را 

تعیین می کنند توجهی به سایر حرفه ها یا رشته های مرتبط نمـی شـود ایـن 

رویکرد آموزشی کوریکولوم پزشکی سنتی است به عنوان مثال فـراگـیـران در 

یک سخنرانی درباره ی آناتومی شرکت می کنند و سپس در سخنرانی دیـگـری 

راجع به فیزیولوژی حضور می یابند اما هیچکدام از استادان این دو کـالس از 

 .محتوی آموزشی کالس دیگر اطالع ندارند 

:آگاهی  -2  
در این مرحله گرچه آموزش هنور مبتنی بر موضو ع است اما اساتید هر از 

یک موضوعات تدریس شده از محتوی آن چه در کالس دیگر و مـوضـوع 

دیگر آموزش داده می شود اطالع دارند این اطالع  می توانـد از طـریـق 

مستند   سازی  مناسب  و بر قراری  ارتباط   در باره  ی اهداف  هر دوره   

و موضوع   و محتویات  و عناوین   مورد   تدریس  در هر  جلسه  ی  آموز 

شی صورت  گیرد  نت  های   سخنرانی  را  می توان   به استادان   رشتـه 

های   دیگر و نیز به فراگیران  داد   با این کار هر استاد می داند که اسـتـاد 

. دیگر چه درس می دهد و از دوباره کاری غیر ضروری اجتناب مـی گـردد

گرچه در این مرحله هیچ گونه تالشی انجام  نمی شود تا فراگیـران  یـک 

 .دید   تلفیق  یافته   نسبت به موضوع  داشته باشند 

اسامی مانند اتصال یا مشاوره  نیز به ایـن مـرحـلـه  :  هماهنگ سازی   -3

گفته اند در این مرحله استادان مسئول   دوره ها یا اجزای مـخـتـلـف یـک 

دوره در باره ی دروس مورد تدریس با یکدیگر مشاوره    مـی کـنـنـد و 

ارتباط برقرار می نمایند  این  مذاکرات می تواندبه صورت  غیر رسمی  و 

.    یا   رسمی در قالب  جلسات کمیته های برنامه ریزی  کوریکولوم بـاشـد 

با  این بحث ها   استادن ترغیب می شوند که برنامه های آموزشـی را  
با یکدیگر  هماهنگی نمایند  در این مرحل گرجه هنـوز رشـتـه هـا از 

 یکدیگر مجزا هستند اما استادان بین موضوعات ارتباط برقرار می کنند
: النه سازی  -4  

از   محتویات  آموزشی  موضوعات . این مرحله را انفوزیون نیز می گویند  

مختلف کوریکولوم برای غنی سازی  آموزش  یک  مـوضـوع مـی تـوان   

یک مثال از النه سازی در دوره ی آسیب  شناسی عـبـارت  .  استفاده نمود 

است   از معرفی جنبه هایی از پزشکی بالینی در قالب مهارت حل مسئلـه  

به منظور  نشان    دادن  موارد کاربرد آسیب شناسی مثال دیگر تلفـیـق و  

انفوزیون  ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری ها به درون تـعـدادی از 

. این اقدام دو فایده دارد .  دوره های  اصلی  در  کوریکولوم   می باشد 

محیطی فراهم می شود که دانشجویان می توانند پیشگیری از بیماری هـا 

را در حین آموزش های عملی بالینی فراگیراند  پیشگیری  از بیماری ها در 

از . تمام طول آموزش بالینی به صورت تلفیق شده آموزش داده می شود 

به نـام پـیـشـگـیـری از (  اضافه شدن یک دوره ی اضافه به کور یکولوم  

در این مـرحـلـه . و شلوغ و پر حجم شدن آن پرهیز می شود )  بیماری ها 

 .نیز هنوز آموزش مبتنی بر موضوع است 

: هماهنگ سازی از نظر زمان   -5  
این مرحله را آموزش موازی یا آموزش همزمان   نیز می نامـنـد در 

این مرحله مباحث هر موضوع توسط استدان همان رشتـه تـدریـس 

می شود ولی برنامه ریزی زمانی ارائه مطلب با انجام هـمـاهـنـگـی 

های بین رشته ی و به صورتی انجام کمی گیرد که عناویـن مشـابـه 

. رشته های  مختالف در یک روز یا یک هفته  تـدریـس مـی گـردد

ایـن .  وظیفه ی فراگیران است    که ارتباطات  راخـود پـیـدا کـنـنـد 

رویکرد را آموزش موازی یا همزمان می گوینـد بـه عـنـوان مـثـال 

فیزیولوژیست ها فیزیولوزی قلب و آنانولیست ها   آناتومی قـلـب را 

درس می دهند ولی این آموزش ها به صورت همزمان صورت مـی 

وظیفه ی فراگیران است    کـه ارتـبـاطـات  . گیرد  تدریس می گردد

این رویکرد را آموزش موازی یا همزمان می گوینـد .  راخود پیدا کنند 

به عنوان مثال فیزیولوژیست ها فیزیولوزی قلب و آنـانـولـیـسـت هـا   

 آناتومی قلب را درس می دهند 

 ولی این آموزش ها به صورت همزمان صورت می گیرد

: مرحله مشارکت  -6  
این مرحله را آموزش   مشترک نیز می   نامند دراین حـالـت مـمـکـن 

است دو رشته به این تواق برسند که به   طور   مشترک بـرای اجـرای 

یک    برنامه آموزشی برنامه ریزی نمایند اجزای سازنده ی یک برنامـه 

ریزی و آموزش مشارکتی مباحث و مطالبی است که در دو رشته هـم 

پوشا نی دارند   به عوان   میثال می تـوان دوره عـلـوم رفـتـاری را 

توسط دپارتمان روانپزشکی و دپارتمان بهداشت عمومی برگزار نـمـود   

در این حالت  دپارتمان ها متوجه می شوند که با مشارکت یکریگر می 

 .توانند   بهتر موثر تر و کار آمد  تر آن  دو ره را تدریس نمایند 

:مرحله همبستگی  -7  
این مرحله را      برنامه ی هم زمان     یا برنامه  ی د موکرا تیک  نیز 

در این  صورت   گرچه اکثر وقت کوریکولوم  به آمـوزش .  می گویند 

مبتنی بر موضوع   اختصاص داده می شود اما   جلساتی  از آموزش  

تلفیقی   نیز در کنار آموزش مبتنی بر موضوع در نظـر گـرفـتـه مـی  

شود به  عنوان مثال   د ر یک برنامه ی آموزش پزشکی دانشجو یان  

آناتومی ، پـاتـولـوژی ، ( سیستم   گوارشی  را   دیدگاه هر موضوع 

در طول هفته یاد می گیرند و سپس در یک بعـد از ....)  فیزیولوژی و

ظهر آخر هفته یک جلسه ی آموزش تلفیقی به این صورت دارند کـه 

یک بیمار مورد بحث قرار می گیرد که دروی  جنبه هایی از ساختار و 

فونکسیون طبیعی نیز که در طول هفته تدریس شده  نیز وجود دارد 

مثال دیگر از همبستگی دادن تکلیف یا پروژه به دانشجویان در مـورد 

 .تلفیق موضوعات تدریس شده است 

:برنامه تکميلی  -8  

این مرحله را برنامه ی ترکیب شده نیز می گویند در رویکرد تکمیلی هـم 
آموزش مبتنی بر موضوع و هم آموزش تلفیق وجـود  دارد  و جلـسات 

 .آموزش تلفیقی بخش مهمی از کوریکولوم را تشکیل می دهد 
 

 


