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 پششکی داًشکذُ

  پششکی اجتوبػیگزٍُ آهَسشی: 

  Course Plan دٍرُدرس عزح 

 هشخصبت فزاگیزاى هشخصبت درس

 پششکی داًشکذُ/ هزکش آهَسشی درهبًی: زیگاٍزیغ- اپیذهیَلَصی ثبلیٌی ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 پششکی ػوَهی رشتِ تحصیلی: ًظزیًَع ٍاحذ درسی: 

 پششکی ػوَهی هغقغ تحصیلی: ٍرسی:کبر کبرآهَسی: ػولی:  1 ًظزی: تؼذاد ٍاحذ

 سبیز کبرٍرس کبرآهَس تزم تحصیلی کبرٍرسی: کبرآهَسی: ػولی:  ًظزی: تؼذاد سبػت       

 مٍد ًیوسبل  -پیشٌیبس: کذ درس:

1399-1400 

- - * 

 سبیز: سبیز:

 هشخصبت هسؤل درس

 پششکی اجتوبػی رشتِ تحصیلی: ًیوب هؼتوذ  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 داًشیبر رتجِ ػلوی: هتخصص پششکی اجتوبػی لی:هقغغ تحصی

 09111574887: ستوب شوبرُ
  پست الکتزًٍیک:

Nima.motamed@gmail.com 

 پششکی اجتوبػی گزٍُ  -داًشکذُ پششکی -ثلَار هْذٍی -سًجبى هحل کبر:

 یرَصٌه زتکد یبقآ-یربوؼهرَپ زتکد یبقآ -دکتز حبثت نًبخ  -دکتز ًیوب هؼتوذًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس)هذرسبى(: 

 ثبسًگزی ثز اسبس ًیبس جبهؼِ: تبریخ تذٍیي عزح درس: ًحَُ ثزگشاری دٍرُ:

 شوبرُ جلسبت ثبسًگزی شذُ: تبریخ  26/11/99 تزکیجی هجبسی حضَری
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 اّذاف آهَسشی

 ّذف کلی: 

 سالهت ٍ اثؼبد آى، هزاقجتْبی ثْذاشتی اٍلیِ ٍ اجشای آى هفبّین  ٍ اصَل آشٌبیی فزاگیزاى ثب  

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

 را ثذاًذ غیز ٍاگیزکلیبت اپیذهیَلَصی ثیوبری ّبی 

 ثب پبیِ ّبی اپجذهیَلَصی ٍ کٌتزل  دیبثت آشٌبیی یبثذ

 را تجییي ًوبیذ پزفشبری خَى اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزلپبیِ ّبی 

 اپجذهیَلَصی ٍ کٌتزل  ثیوبری ّبی هزتجظ ثب رٍاى آشٌبیی یبثذ ثب پبیِ ّبی

 ثب پبیِ ّبی اپجذهیَلَصی ٍ کٌتزل  اػتیبد آشٌبیی یبثذ

 ثیوبری ّبی تیزٍئیذ آشٌبیی یبثذثب پبیِ ّبی اپجذهیَلَصی ٍ کٌتزل  

 ثب پبیِ ّبی اپجذهیَلَصی ٍ کٌتزل  آًوی فقز آّي آشٌبیی یبثذ

 آشٌبیی یبثذثیوبری ّبی کزًٍز  ٍ کٌتزل اپیذهیَلَصیثب پبیِ ّبی 

 ثیوبری ّبی رٍهبتیسن قلجی آشٌبیی یبثذ ثب پبیِ ّبی اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل

 آشٌبیی یبثذاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل چبقی ثب اصَل 

 ثب اصَل اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل ّبیپزلیپیذهی آشٌبیی یبثذ

 آشٌبیی یبثذاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل سزعبًْب ثب اصَل 

 

 غِ شٌبختی:حی 
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 :حیغِ ػبعفی 

     ثرررِ هَ رررَع  ػالقرررِ هٌرررذی  ثرررب   هْررربرت آهرررَسی   فزاگیرررز در توررربم هزاحرررل هختلررر 

 دادُ ٍ در آى هشبرکت ًوبیذ تَجِ ًشبى

      ثِ ػٌَاى پششک ػالقِ هٌذ در حیغِ ّبی عت پیشگیزی، هذیزیت ًظبم سالهت ٍ هذیزیت سرالهت جبهؼرِ پرزٍر

 یبفتِ ٍ هْبرت آهَسی کست ًوبیذ

 

 رٍ  ّبی تذریس:

                                                                                                                                                                ایفبی ًقش                                                                                                                                                                        ثحج گزٍّی                                                                                                                                                                        پزسش ٍ پبسخ                                                                                                                                                                                                                               سخٌزاًی           

 Bedside                                                                                             شجیِ سبسی شذُ             ٍ جبهؼِ  ثیوبر                                                                                                       کبرگبُ آهَسشی                                                                                                                 ًوبیش ػولی                                                        

teaching                                  

 در جبهؼِ ثز اسبس دادُ ّبی ٍاقؼی درگیز شذى در یک پزٍصُ جبهغ ػولی در ارسیبثی ٍ هذیزیت خغز یذ(:  سبیز) ثٌَیس 

 پزٍصُ ّبی هذیزیت خغز ثبلیٌی در سغح فزدی

                

 هَاد ٍ ٍسبیل آهَسشی:

 ، لت تبح، اسالیذ پبٍرپَیٌت، ٍایت ثَرد 

 تجبرة یبدگیزی )حیي تذریس(:

 

 کالس، حل هسئلِ ک آهَسشی هَجَد در کبر ثب ٍسبیل کو

 تکبلی  یبدگیزی) ثؼذ تذریس(:
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  َاثظ آهَسشی ٍ سیبست ّبی هذرس

  هجبحج آهَسشی، عزح سؤال ٍ اثْبهبت هزتجظ ثب در کالسرکت فؼبل بشه، کالسضَر ثِ هَقغ ٍ کبهل در حاًتظبرات: 

 فقظ دٍ جلسِ غیجت هجبس تلقی خَاّذ شذ :هجبسّب

 اس دٍ جلسِ غیجت هٌجز ثِ حذف درس خَاّذ شذثیش  هحذٍدیتْب:

 (:/ثبلیٌی/ػزصِّبی ایوٌی )درٍس ػولی/آسهبیشگبّیتَصیِ

 

 فْزست هٌبثغ درسی:

 کتبة جبهغ ثْذاشت ػوَهی:   حبتوی ٍ ّوکبراى 

  94: سبل   ٍاکسیٌبسیَىدستَرالؼولْبی هزثَط ثِ ثزًبهِ کشَری 

             

 رٍ  ارسیبثی:

 هشبّذُ ػولکزد

 )چک لیست( 

 هصبحجِ 

 ) شفبّی(
 آسهَى کتجی

* * 

 ػیٌی تشزیحی

گستزدُ 

 پبسخ
 صحیح / غلظ جَرکزدًی چٌذ گشیٌِ ای* کَتِ پبسخ

 ًوزُ(:  20ثبرم ثٌذی ًوزُ ) اس 

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

 ًوزُ 1لی ٍ پزٍصُ: اًجبم تکبلی  ػو ًوزُ 1 هشبرکت کالسی: ًوزُ 6: دٍرُ حضَر ٍ غیبة 

 ًوزُ 18اهتحبى پبیبى تزم:   اهتحبى هیبى تزم: کَئیش:

 سبیز هَارد:
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 جلسِ تبریخ ػٌَاى هذرس

 یبّ یربویث-غیز ٍاگیز یهیَلَصی ثیوبری ّبت اپیذکلیب دکتز ًیوب هؼتوذ

یقٍزػ یجلق  

17/1/1400  1 

لزٍس ٍ پزفشبری خَىآتزٍاسکاپیذهیَلَصی  دکتز ًیوب هؼتوذ  19/1/1400  2 

یربوؼهرَپ يیسح  دکتز 24/1/1400 اپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل چبقی، دیبثت ٍ ّبیپزلیپیذهی   3 

کبهزاى هٌصَری  دکتز حَادث ٍ سَاًحاپیذهیَلَصی ٍ کٌتزل    31/1/1400  4 

یربوؼهرَپ يیسح  دکتز (1ثذخیوی ّب )اپیذهیَلَصی    7/2/1400  5 

یربوؼهرَپ يیسح  دکتز (2ثذخیوی ّب )اپیذهیَلَصی    16/2/1400  6 

کبهزاى هٌصَری  دکتز 21/2/1400 اپیذهیَلَصی ثیوبری ّبی هزتجظ ثب رٍاى ٍ اػتیبد   7 

کبهزاى هٌصَری  دکتز 28/2/1400 اپیذهیَلَصی ثیوبری ّبی فقز آّي ٍ تیزٍئیذ   8 

ذیتبساگزٍُ  26/3/1400 اهتحبى   9 

 


