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The word of student-centered is based on involving students in the whole teaching 

and learning process. In other words, student-centered refers to the activities 

before, during, and after teaching, along with the activity during teaching. Using 

the word of student-centered in many cases refers to an interactive and active 

teaching method. However, a student-centered strategy is beyond a teaching 

method in which students are actively involved in teaching. In a student-centered 

strategy, the teacher prepares a draft lesson plan, asks students to comment on the 

specified sections, and finally acts on it collectively. In many universities, the word 

of student-centered is used incorrectly, or some professors are not fully familiar 

with designing a course plan. This paper aimed to clarify the term student-centered 

by undestanding the way of writing a lesson plan and determining the boundaries 

of student interventions in the curriculum 
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 یدانشجومحور واژه از اشتباه یهابرداشت بر ینقد
  3یبابائ دهیحم ،2احیص گلستان ،*1فرددرخشان رایسم

 
 .رانیا ،رومیها ،ارومیه یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک آموزش توسعه و مطالعات مرکز. 1*
 رانیا ه،یاروم ه،یاروم نورامیپ دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب لومع گروه. 2

  رانیا ه،یاروم ه،یاروم دانشگاه ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه. 3
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 نیا یعبارت به. است یریادگی و یدهادی ندیفرا کل در انیدانشجو کردن ریدرگ یمعنا به یمحوردانشجو          

 در. دارد اشاره سیتدر از پس و سیتدر نیح س،یتدر از شیپ یهاتیفعال به سیتدر نیح تیفعال بر عالوه واژه

 در. دارد فعاالنه و یتعامل سیتدر روش کی به اشاره شودیم یدانشجومحور واژه از صحبت یوقت موارد از یاریبس

 فعاالنه کامالً شکل به انیدانشجو آن در که باشدیم سیتدر روش کی از فراتر یدانشجومحور واژه مفهوم کهیحال

 انیدانشجو از درس طرح سینوشیپ کردن آماده اب استاد ،یدانشجومحور یاستراتژ در. دارند دخالت سیتدر امر در

 و ندینما یینها بیتصو را آن یجمع توافق با تینها در و ندینما نظر اظهار شده مشخص یهابخش در که خواهدیم

 دیاسات از یبرخ یحت ای شودیم بکاربرده یدانشجومحور واژه اشتباه به هادانشگاه از یاریبس در. کنند عمل آن به

 قیطر از یدانشجومحور واژه یسازشفاف هدف با مقاله نیا. ندارند درس طرح یطراح نحوه با کامل ییآشنا

 صورت یدرس طرح در انیدانشجو مداخالت مرز و حد کردن مشخص و درس طرح نگارش نحوه با یآشناساز

 . گرفت

 اين مقالهنحوه ارجاع به 

Derakhshanfard S, Sayah G, Babaei H. A Critique on the Misconceptions of the Word of Student-Centere, To the Editor-in-

Chief of the Journal of Horizon of Medical Education Development. Horizon of Medical Education Development. 

2022;13(3):1-5 
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 محترم ريسردب

 بودن محور ینامع به لغت در محوردانشجو یژاسترات

 نیا یراستا در(. 1) است یریادگی ندیفرا تمام در دانشجو

. نمود میسه یدرس برنامه در را انیدانشجو دیبا فیتعر

 و یآموزش برنامه هیاول نیتدو در انیدانشجو مشارکت

 یسو از شده اعالم یازهاین براساس آن مداوم راتییتغ

 برنامه یطراح در انیدانشجو نمودن میهس یمعن به شانیا

 دانشجو ،یدرس برنامه یطراح بر عالوه(. 2) است یدرس

 و برنامه یآموزش یازهاین به بسته منابع انتخاب در دیبا

 موضوع نیا تیاهم(. 3) باشد داشته فعال مشارکت یابیارزش

 دانشجو که آنچه کندیم اشاره هاردن که است ییجا تا

 سیتدر که آنچه نه شودیم یتلق یریادگی آموزدیم

 آموزش برابر در یشتریب تیمسئول دیبا انیدانشجو و شودیم

 (.4) رندیبگ عهده بر خود

 یمحور دانشجو واژه از صحبت یوقت مقاالت از یاریبس در

 دارد فعاالنه و یتعامل سیتدر روش کی به اشاره شودیم

 روش کی از فراتر یدانشجومحور واژه مفهوم کهیحال در

 فعاالنه کامالً شکل به انیدانشجو آن در که باشدیم سیتدر

 در که است یندیفرا سیتدر. دارند دخالت سیتدر امر در

 یریادگی لیتسه به یتعامل صورتبه ریفراگ و معلم آن

 یداخل تیفعال به که آنچه هر واقع در(. 5) پردازندیم

 یحورمدانشجو کهیزمان و دارد اشاره شودیم مربوط کالس

 گرفته نظر در خالقانه و  فعاالنه سیتدر روش کی عنوانبه

 سیتدر امر در انیدانشجو مشارکت مختص فقط شودیم

 بر در را تریگسترده مفهوم واژه نیا کهیحال در باشدیم

 انیدانشجو فعال مشارکت و حضور از فراتر که ردگییم

 تیفعال بر عالوه واژه نیا گفت توانیم یعبارتبه. است

 و سیتدر نیح س،یتدر از شیپ هایتیفعال به سیتدر نیح

 . دارد اشاره سیتدر از پس

 یطراح یلیتحص سال یابتدا در استاد توسط که درس طرح

 صورتبه را آن استاد خود که باشد یاگونه به دینبا شودیم

. دهد قرار انیدانشجو اریاخت در سپس و دینما یطراح یینها

 نظرات از درس طرح یطراح در استاد کی کهیزمان

 دانشجومحور یادعا تواندیم دیینما استفاده انیشجودان

 با صورت نیا ریغ در باشد داشته را کالسش بودن

 گفت توانینم سیتدر ندیفرا در انیدانشجو دادنمشارکت

 . دارد انیجر کالس در یدانشجومحور یاستراتژ

 لیبق از یموارد رندهیبرگ در درس طرح کی  سینوشیپ

 عنوان) لیقب از یدرس واحد و مدرس یفرد مشخصات

 و رشته نییتع از،ینشیپ نییتع ،یلیتحص مسالین نییتع درس،

 محل کالس، یبرگزار ساعات و روز ،یلیتحص مقطع

 و تلفن مدرس، نام واحد، نوع و تعداد کالس، یبرگزار

 کد مدرس، لیمیا مدرس، دفتر آدرس تماس، یروزها

 فیتکل ،یجبران امتحان نییتع آزمون، یبرگزار زمان درس،

 اهداف ،یدرس واحد خصوص در یامقدمه ،(رانیفراگ

 انیپا از پس که یاختصاص اهداف درس، یکل هدف)

 نییتع ،(ابندی دست هاآن به رانیفراگ رودیم انتظار درس

 مبحث س،یتدر خیتار) لیقب از سیتدر جلسات مشخصات

 فیوظا ان،یجونشدا یهاتیفعال و سیتدر وهیش س،یتدر

 نمره) آزمون نوع نییتع کالس، مقررات و نیوانق ،(رانیفراگ

 آزمون نییتع ،یینها آزمون یبرا شده داده اختصاص

 از دانشجو یابیارز روش نحوه نییتع آن، نمره و ترمانیم

 لیقب از یکتب آزمون نوع نییتع ،یکتب ای یشفاه آزمون لیقب

 نییتع نیهمچن و پاسخ تهبس پاسخ، بلند پاسخ، کوتاه سواالت

 و( فیتکال و یکالس یهاتیفعال به نمره صیتخص کردن

 .است درس طرح یانتها در آزمون یاصل منابع نییتع

 در دیبا را درس طرح یلیتحص سال شروع از قبل استاد

 در راآن جلسه نیاول در و دینما آماده سینوشیپ حالت

 رانیفراگ ترانظ اخذ از پس و دهد قرار انیدانشجو اریاخت

 و است شده گرفته نظر در شانیبرا که یدرس طرح درباره
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 دادن اختصاص ،یاضاف منابع ،یابیارزش نحوه سر بر توافق

 یهاکالس ،یکتب آزمون و تیفعال هر یبرا نمره مقدار

 آن براساس و کند یینها دییتا راآن کالس خیتار ،یجبران

 است دهاهمش قابل که همانطور. دینما اداره را کالس

 یتمام بودن ریدرگ به کالس بودن محوردانشجو

 را آموزش ندیفرا یانتها تا ندیفرا یابتدا از ان،یدانشجو

 یینها جهت انیدانشجو دخالت زانیم البته. شودیم شامل

 باشد شده فیتعر دیبا درس طرح سینوشیپ کردن

 ،یکل اهداف نییتع در توانندینم انیدانشجو یعبارتبه

 کردن ادیز و کم و یاصل منابع نییتع ،یتصاصاخ اهداف

 اعمال باشدیم یریادگی الزامات از که یآموزش جلسات

 انیب با تواندیم دانشجو هر هاطهیح ریسا در اما. کنند نظر

 همه نظرات نمودن کپارچهی تینها در و خود نظرات

 را درس طرح سینوشیپ مدرس، دییتا با انیدانشجو

 هم و مدرس هم توافق نیا براساس و کنند یسازیینها

 و شوندیم خودشان فیوظا تیرعا به ملزم رانیفراگ

 احساس شده ادی موارد نییتع در مشارکت لیدل به رانیفراگ

 . کنندیم یشتریب تیمسئول و تعهد

 را درس طرح یحت دیاسات از یبعض هادانشگاه از یاریبس در

 و ارندند کنند سیتدر خواهدیم که یدرس واحد یبرا

 از قبل حتماً دیبا را توافق نیا که دستنین انیجر در اصالً

 از دیاسات از یبرخ بعضاً. باشند داشته یلیتحص سال شروع

 ستمیس از را درس طرح خودشان که خواهندیم انیدانشجو

 موارد شتریب در. ندینما مطالعه راآن و دانلود یدانشگاه

 واحد کی یراب را درس طرح کی دیاسات که شده مشاهده

 مسالین هر یبرا یمتماد سال نیچند و دکردن آماده یدرس

 یبرا انیدانشجو یهایژگیو گرفتن نظر در بدون یلیتحص

 یموارد در نیهمچن. دهندیم ارائه یآموزش یهاگروه همه

 انیدانشجو مشارکت با و کندیم هیته را درس طرح دیاسات

 نه و مدرس نه عمل در یول کنندیم یینها دییتا را آن

 البته. شوندینم موارد از چکدامیه انجام به متعهد دانشجو

 مخالف ،یسنت نگرش گرفتن شیپ با دیاسات از یاریبس

 هر معتقدند و هستند یریادگی ندیفرا کل در دانشجو دخالت

 از موارد نیا. شود یعمل دیبا همان ردیبگ میتصم استاد چه

 با را یردانشجومحو یاستراتژ که هستند یاشکاالت

 یشتریب توجه و اندکرده مواجه نشگاهدا در ییهاتیمحدود

 به دیاسات چنانچه. طلبدیم هاتیمحدود نیا رفع یبرا را

 شیافزا بر یدرس طرح نییتع در انیدانشجو مشارکت ریتاث

 نیا به قطعاً باشند آگاه تیمسئول احساس و تعهد زانیم

 . شوندیم ترحساس اریبس موارد

 

 یريگجهينت

 تینها در و سینوشیپ رتصوبه درس طرح آوردن فراهم

 که شودیم باعث یجمع توافق براساس آن یینها بیتصو

 انیدانشجو و شود فراهم انیدانشجو مشارکت نهیزم هم

 اتالف بدون دیاسات هم و کنند یشتریب تیمسئول احساس

 به کالس آن در یدانشجومحور و بپردازند سیتدر به وقت

 .ابدی تحقق یواقع یمعنا

 

 تشكر و ریتقد

 آموزش شیهما نیستمیب عوامل یتمام برگزارکنندگان از

 جادیا بستر متعدد یهاکارگاه یبرگزار با که یپزشک علوم

 دکتر خانم نیهمچن. آوردند فراهم را یانتقاد تفکر

 یپزشک علوم دانشگاه یپزشک آموزش گروه ریمد فریغفار

 .شودیم تشکر و ریتقد ز،یتبر

 

  منافع ضادت

 .دنندار منافع تضاد ضرحا مقاله سندگانینو
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