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 پشؽکی داًؾکذُ

  پشؽکی اجتوبػیگزٍُ آهَسؽی: 

  Course Plan دٍرُدرط طزح 

 هؾخصبت فزاگیزاى هؾخصبت درط

 پشؽکی داًؾکذُ/ هزکش آهَسؽی درهبًی:  اپیذهیَلَصی ثبلیٌی ػٌَاى ٍاحذ درعی:

 پشؽکی ػوَهی رؽتِ تحصیلی: ًظزیًَع ٍاحذ درعی: 

 پشؽکی ػوَهی هطقغ تحصیلی: ٍرسی:کبر کبرآهَسی: ػولی:  2 ًظزی: تؼذاد ٍاحذ

 عبیز کبرٍرس کبرآهَس تزم تحصیلی کبرٍرسی: کبرآهَسی: ػولی:  ًظزی: تؼذاد عبػت       

 اٍل ًیوغبل  -پیؾٌیبس: کذ درط:

98-99 

- - * 

 عبیز: عبیز:

 هؾخصبت هغؤل درط

 پشؽکی اجتوبػی رؽتِ تحصیلی: ًیوب هؼتوذ  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 داًؾیبر رتجِ ػلوی: هتخصص پشؽکی اجتوبػی لی:هقطغ تحصی

 09111574887: طتوب ؽوبرُ
  پغت الکتزًٍیک:

Nima.motamed@gmail.com 

 پشؽکی اجتوبػی گزٍُ  -داًؾکذُ پشؽکی -ثلَار هْذٍی -سًجبى هحل کبر:

 بییػلی رض خبًن دکتز -دکتز ثبثت خبًن  -دکتز ًیوب هؼتوذًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرط)هذرعبى(: 

 ثبسًگزی ثز اعبط ًیبس جبهؼِ: تبریخ تذٍیي طزح درط: ًحَُ ثزگشاری دٍرُ:

 ؽوبرُ جلغبت ثبسًگزی ؽذُ: تبریخ  21/6/98 تزکیجی هجبسی حضَری
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 اّذاف آهَسؽی

 ّذف کلی: 

 عالهت ٍ اثؼبد آى، هزاقجتْبی ثْذاؽتی اٍلیِ ٍ اجشای آى هفبّین  ٍ اصَل آؽٌبیی فزاگیزاى ثب  

 در پبیبى ثزًبهِ آهَسؽی، اًتظبر هی رٍد فزاگیز)اى( قبدر ثبؽٌذ: اف اختصبصی )رفتبری(:اّذ 

 را ثذاًذ اصَل هزاقجت ٍ ًظبم هزاقجت ثیوبری ّب-کلیبت اپیذهیَلَصی ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز

 را ثذاًذ اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبری علپبیِ ّبی 

 را ثذاًذ ٍ جذاماپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ّبری پبیِ ّبی 

 آؽٌبیی یبثذ اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ّپبتیت ّبی ٍیزٍعیثب پبیِ ّبی 

 را تجییي ًوبیذ اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ػفًَتْبی گَارؽیپبیِ ّبی 

 را ثذاًذ اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل کزهْبی هٌتقلِ ثَعیلِ خبک ٍ ثزٍعلَسپبیِ ّبی 

 آؽٌبیی یبثذ بًیَساپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل هبالریب ٍ لؾوثب پبیِ ّبی 

 آؽٌبیی ثبیذآًفلَآًشا ٍ ثیوبری ّبی ثبسپذیذ ٍ ًَپذیذثب پبیِ ّبی اپیذهیَلَصی 

 را ثذاًذ اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبری ّبی هزاقجتیپبیِ ّبی 

 آؽٌبیی یبثذ ایذس اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزلثب اصَل 

 را تجییي ًوبیذ پزفؾبری خَى اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزلپبیِ ّبی 

 آؽٌبیی یبثذ ثیوبری ّبی کزًٍز قلت ٍ رٍهبتیغن قلجی اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزلیِ ّبی ثب پب

 آؽٌبیی یبثذ اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل چبقی ٍ ّبیپزلیپیذهیثب اصَل 

 آؽٌبیی یبثذاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل عزطبًْب ثب اصَل 

 

 :حیطِ ؽٌبختی 
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 :حیطِ ػبطفی 

     ثرررِ هَضرررَع  ػالقرررِ هٌرررذی  ثرررب    هْررربرت آهرررَسی  فزاگیرررز در توررربم هزاحرررل هختلررر 

 دادُ ٍ در آى هؾبرکت ًوبیذ تَجِ ًؾبى

     ثِ ػٌَاى پشؽک ػالقِ هٌذ در حیطِ ّبی طت پیؾگیزی، هذیزیت ًظبم عالهت ٍ هذیزیت عرالهت جبهؼرِ پرزٍرػ

 یبفتِ ٍ هْبرت آهَسی کغت ًوبیذ

 

 رٍػ ّبی تذریظ:

                                                                                                                                                                ایفبی ًقؼ                                                                                                                                                                        ثحث گزٍّی                                                                                                                                                                        پزعؼ ٍ پبعخ                                                                                                                                                                                                                               عخٌزاًی           

 Bedside                                                                                             ؽجیِ عبسی ؽذُ             جبهؼِ ٍ  ثیوبر                                                                                                       کبرگبُ آهَسؽی                                                                                                                 ًوبیؼ ػولی                                                        

teaching                                  

 ؼِ ثز اعبط دادُ ّبی ٍاقؼیدر جبه درگیز ؽذى در یک پزٍصُ جبهغ ػولی در ارسیبثی ٍ هذیزیت خطز عبیز) ثٌَیغیذ(:   

 پزٍصُ ّبی هذیزیت خطز ثبلیٌی در عطح فزدی

                

 هَاد ٍ ٍعبیل آهَسؽی:

 ، لت تبح، اعالیذ پبٍرپَیٌت، ٍایت ثَرد 

 تجبرة یبدگیزی )حیي تذریظ(:

 

 کالط، حل هغئلِ کبر ثب ٍعبیل کوک آهَسؽی هَجَد در 

 تکبلی  یبدگیزی) ثؼذ تذریظ(:
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 ط آهَسؽی ٍ عیبعت ّبی هذرطضَاث

  هجبحث آهَسؽی، طزح عؤال ٍ اثْبهبت هزتجط ثب در کالطرکت فؼبل بؾه، کالطضَر ثِ هَقغ ٍ کبهل در حاًتظبرات: 

 فقط دٍ جلغِ غیجت هجبس تلقی خَاّذ ؽذ :هجبسّب

 ثیؼ اس دٍ جلغِ غیجت هٌجز ثِ حذف درط خَاّذ ؽذ هحذٍدیتْب:

 (:/ثبلیٌی/ػزصِآسهبیؾگبّیّبی ایوٌی )درٍط ػولی/تَصیِ

 

 فْزعت هٌبثغ درعی:

 یرٍبی يیٍزپ:    ثیوبریْبی ؽبیغ ایزاى یاپیذهیَلَص هزجغ ةکتب 

 تثبید يوجًا ٍ یقٍزػ یجلق یبّ یربویث ٍ ىَخ ربؾف بث ِطثار رد بکیزهآ تلق يوجًا) یللولا يیث یٌیلبث یبّبوٌّار 

 (ىبکؽشپ ُضیٍ لع یربویث بث ُسربجه یرَؾک یبوٌّار ٍ ،بکیزهآ

             

 رٍػ ارسیبثی:

 هؾبّذُ ػولکزد

 )چک لیغت( 

 هصبحجِ 

 ) ؽفبّی(
 آسهَى کتجی

* * 

 ػیٌی تؾزیحی

گغتزدُ 

 خپبع
 صحیح / غلط جَرکزدًی چٌذ گشیٌِ ای* کَتِ پبعخ

 ًوزُ(:  20ثبرم ثٌذی ًوزُ ) اس 

 ، ثزاثز ...... هی ثبؽذ(.20) ًوزُ قجَلی اس    

 1اًجبم تکبلی  ػولی ٍ پزٍصُ:  ًوزُ 1 هؾبرکت کالعی: ًوز1ُ: دٍرُ حضَر ٍ غیبة 

 ًُوز 17اهتحبى پبیبى تزم:   اهتحبى هیبى تزم: کَئیش:
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 عبیز هَارد:
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 جلغِ تبریخ ػٌَاى هذرط

-کلیبت اپیذهیَلَصی ثیوبری ّبی ٍاگیز ٍ غیز ٍاگیز دکتز ًیوب هؼتوذ

 اصَل هزاقجت ٍ ًظبم هزاقجت ثیوبری ّب

1/7/98  1 

8/7/98 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبری عل دکتز ًیوب هؼتوذ  2 

کبهزاى هٌصَری  دکتز ذاماپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ّبری ٍ ج   15/7/98  3 

ًیوب هؼتوذدکتز  29/7/98 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ّپبتیت ّبی ٍیزٍعی   4 

کبهزاى هٌصَری  دکتز ػفًَتْبی گَارؽیاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل    6/8/98  5 

اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل کزهْبی هٌتقلِ ثَعیلِ خبک ٍ  دکتز ًیوب هؼتوذ

 ثزٍعلَس

8/8/98  6 

کبهزاى هٌصَری  دکتز صی ٍ کٌتزل هبالریب ٍ لؾوبًیَساپیذهیَلَ   22/8/98  7 

27/8/98 آًفلَآًشا ٍ ثیوبری ّبی ثبسپذیذ ٍ ًَپذیذ دکتز عویِ ثبثت  8 

29/8/98 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ثیوبری ّبی هزاقجتی دکتز عویِ ثبثت  9 

ایذس اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل دکتز عویِ ثبثت  11/9/98  10 

ًیوب هؼتوذدکتز  13/9/98 دیبثت تزلاپیذهیَلَصی ٍ کٌ   11 

ًیوب هؼتوذدکتز  25/9/98 پزفؾبری خَى اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل   12 

ًیوب هؼتوذدکتز  ثیوبری ّبی کزًٍز قلت ٍ  اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل 

 رٍهبتیغن قلجی

27/9/98  13 

ًیوب هؼتوذدکتز  9/10/98 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل چبقی ٍ ّبیپزلیپیذهی   14 

کبهزاى هٌصَری  دکتز 11/10/98 (1پیذهیَلَصی ٍ کٌتزل عزطبًْب )ا   15 
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کبهزاى هٌصَری  دکتز 16/10/98 (2اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل عزطبًْب )   16 

کبهزاى هٌصَری  دکتز 18/10/98 (3) عزطبًْب اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل   17 

12/11/98 12 اهتحبى پبیبى تزم  18 

 

 


