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 پشضکی داوطکذٌ

 ػلًم تطریحگزيٌ آمًسضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پشضکی / مزکش آمًسضی درماوی:داوطکذٌ آواتًمی ػمًمی  ػىًان ياحذ درسی:

 تغذیٍ رضتٍ تحصیلی: اختصاصی )اجباری( ياحذ درسی: وًع

 تؼذاد ياحذ
 1 وظزی:

 ياحذ
 کارضىاسی مطقغ تحصیلی: کاريرسی: کارآمًسی: 0 ػملی:

 سایز کاريرس کارآمًس تزم تحصیلی کاريرسی: کارآمًسی:  ػملی: 11 وظزی:        تؼذاد ساػت

    ديم پیطىیاس:   کذ درس:

 سایز: سایز:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلًم تطریح رضتٍ تحصیلی: دکتر ایرج جؼفری اوارکًلی وام ي وام خاوًادگی:

 استاد  رتبٍ ػلمی: دکترای تخصصی مقطغ تحصیلی:

 anarkool@zums.ac.ir پست الکتزيویک: 19091509190 تماس: ضمارٌ

 داوطکذٌ پسضکی گريٌ ػلًم تطریح   محل کار:

   :(ان)مذرسوام ي وام خاوًادگی مذرس

 باسوگزی بز اساس ویاس جامؼٍ: :تاریخ تذيیه طزح درس وحًٌ بزگشاری ديرٌ:

 ضمارٌ جلسات باسوگزی ضذٌ: تاریخ  21/10/89 بیتزکی مجاسی حضًری
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     00/00/1381  

 اهذاف آموزشی

 ضىاخت کلی آواتًم کل دستگاٌ َای بذن َذف کلی:

 :)قادر باضىذ: (ان)، اوتظار می ريد فراگیربروامٍ آمًزضی در پایان اَذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطٍ ضىاختی 

 رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.براساس مىابغ ي مطالب تؼریف آواتًمی را  -

 اوًاع آواتًمی را براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ. -

 مًقؼیت آواتًمی را براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ. -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.مقاطغ )سطًح( آواتًمی را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.در آواتًمی را  اوًاع اصطالحات )مًقؼیت ي حرکت( -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.وحًٌ مطالؼٍ در آواتًمی را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.لحاظ آواتًمی اوًاع دستگاٌ َای بذن را از  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.وی را ػضال –بخص َای مختلف دستگاٌ اسکلتی  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.اسکلت محًری ي ضمیمٍ ای را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.تؼریف، اوًاع ي يظایف استخًان را  -

 کر ضذٌ در کالس بیان کىذ.براساس مىابغ ي مطالب راستخًان بىذی اوذام فًقاوی را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.استخًان بىذی اوذام تحتاوی را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.استخًان بىذی تىٍ را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.استخًان بىذی جمجمٍ را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.ٌ تىفس را بخص َای مختلف دستگا -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.بخص َای مختلف دستگاٌ گردش خًن را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.بخص َای مختلف گًارش را  -

 غ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.براساس مىاببخص َای مختلف دستگاٌ ادراری تىاسلی را  -
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 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.بخص َای مختلف دستگاٌ ضىًایی را  -

 براساس مىابغ ي مطالب رکر ضذٌ در کالس بیان کىذ.بخص َای مختلف دستگاٌ بیىایی را  -

 :حیطٍ ػاطفی 

 

 :حیطٍ رياوی حزکتی 

  

 ريش َای تذریس:

کارگاٌ                                                                ومایص ػملی                                                         ایفای وقص                                                                         بحث گزيَی                                                                                             پزسص ي پاسخ                                                                          سخىزاوی

                             Bedside teaching                          ضبیٍ ساسی ضذٌ     بیمار                                                                              آمًسضی 

    ) بىًیسیذ(:                                         سایز 

 مًاد ي يسایل آمًسضی:

 و فیلم آموزشی عکساسالید، موالژ، کتاب، پاورپوینت، وایت بورد، 

 تجارب یادگیزی )حیه تذریس(:

 تکالیف یادگیزی )بؼذ تذریس(:

 

 ضًابط آمًسضی ي سیاست َای مذرس

 حضور به موقع، کامل و فعال در کالس هااوتظارات: 

 يريد ي خريج از کالس )در صًرت اضطرار(: مجاسَا

 چک کردن ي َمیىطًر صحبت کردن با مًبایل محذيدیتُا:

 (:/بالیىی/ػزصٍ/آسمایطگاَیػملیایمىی )دريس َای تًصیٍ

 فُزست مىابغ درسی:

 ٌآواتًمی ػمًمی دکتر غالمرضا حسه زاد 
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 روش ارزیابی:

 مطاَذٌ ػملکزد

 )چک لیست(

 مصاحبٍ

 ) ضفاَی( 
 آسمًن کتبی

------ --------- 
 ػیىی تطزیحی

 صحیح / غلط جًرکزدوی چىذ گشیىٍ ای کزدن جاخالیپز گستزدٌ پاسخ

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشذ(.02) نمره قبولی از    

  ي پزيصٌ: ػملی اوجام تکالیف مطارکت کالسی: حضًر ي غیاب کالسی: 

 ومزٌ  20 امتحان پایان تزم:  امتحان میان تزم:  کًئیش:

  :مًارد سایز

 :جذيل سماوی ارائٍ بزوامٍ

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مذرس )مذرسان(   ػىًان جلسٍ

0   

9   

0   

9   

5   

6   

             تاریخ امتحان پایان تزم:       تاریخ امتحان میان تزم: 01

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مذرس )مذرسان(  ػىًان جلسٍ 

 ایرج جؼفری اوارکًلی کلیات آواتًمی  0

 ایرج جؼفری اوارکًلی ػضالوی -آواتًمی دستگاٌ اسکلتی  9

 ایرج جؼفری اوارکًلی ػضالوی -آواتًمی دستگاٌ اسکلتی ادامٍ  0

 ایرج جؼفری اوارکًلی آواتًمی دستگاٌ تىفس 9

 ایرج جؼفری اوارکًلی آواتًمی دستگاٌ گردش خًن 5
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 ایرج جؼفری اوارکًلی ادامٍ آواتًمی دستگاٌ گردش خًن 6

 ایرج جؼفری اوارکًلی آواتًمی دستگاٌ گًارش  7

 ایرج جؼفری اوارکًلی دستگاٌ گًارشادامٍ آواتًمی  8

 ایرج جؼفری اوارکًلی آواتًمی دستگاٌ ادراری تىاسلی 9

 ایرج جؼفری اوارکًلی ادامٍ آواتًمی دستگاٌ اداری تىاسلی 01

 ایرج جؼفری اوارکًلی آواتًمی دستگاٌ ضىًایی 00

 ایرج جؼفری اوارکًلی آواتًمی دستگاٌ بیىایی 09

         تاریخ امتحان پایان تزم:          تزم:  تاریخ امتحان میان 01

 


