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 پسضکی:/ هرکس آهَزضی درهاًیداًطکذُ

 پسؼکی اجتواػیگرٍُ آهَزضی:

 Course Planدٍرُطرح 

 هؽخصات فراگیراى هؽخصات درض

 ػوَهی پسضکیرضتِ تحػیلی:  رٍغ تحمیك ٍ پسؼکی هبتٌی بر ؼَاّذػٌَاى ٍاحذ درسی:

 پیص تالیٌیهقطغ تحػیلی:  ًَع ٍاحذ درسی: 

 4100-104دٍم ترم تحػیلی:  کارٍرزی: کارآهَزی:   ػولی: ًظری: ٍاحذ

 ،ساػت

 هاُیارٍز
 تخص: سال: کارآهَز  کارٍرزی: کارآهَزی:  41ػولی: 7ًظری: 

 کذ درس:

 

 -پیطٌیاز: 

 

ترًاهِ آهَزضی  جذیذتریيتاریخ تػَیث

 04/05/4316تَسط ٍزارت تْذاضت:

 تخص: سال: کارٍرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 هؽخصات هعؤل درض

 پسضکی اجتواػیرضتِ تحػیلی:  سویِ ػثذالْی ثاتت دکترًام ٍ ًام خاًَادگی: 

  استادیاررتثِ ػلوی:  هتخػعهقطغ تحػیلی: 

 drsabet@zums.ac.irپست الکترًٍیک 00133410034ضوارُ تواس: 

 دپارتواى پسضکی اجتواػی، داًطکذُ پسضکیآدرس هحل کار:

 ًیوا هؼتوذدکتر ًام ٍ ًام خاًَادگی سایر هذرساى:  

 تاریخ تذٍیي طرح درس: رٍش ترگساری ترًاهِ:

00/00/4100 

 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ:

 حضَری

 
 هجازی

 
 ترکیبی
 

 تاریخ تػَیة

 :EDCتَسط ضَرای  

- 

 

 

 ضوارُ جلسات

 تازًگری ضذُ:

 تاریخ تأییذ  -

 :EDOتَسط ضَرای 

- 

 اّذاف آهَزضی

 کسة داًص ٍ هْارت ترای طراحی پرٍپَزال پژٍّطی، ًحَُ جستجَ ٍ تررسی هٌاتغ سالهت، -  :ّذف کلی

 کسة داًص در خػَظ اّویت ٍ جایگاُ پسضکی هثتٌی تر ضَاّذ ٍ هْارت تررسی ٍ ًقذ هقاالت پسضکی-
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 اّذاف اختػاغی )رفتاری(:

 حیطِ ضٌاختی:         

 آهَزؼی، اًتظار هی رٍد فراگیراى لادر باؼٌذ:در پایاى برًاهِ 

 ظاختار یک پرٍپَزال پصٍّؽی را ؼرح دّذ. -1

 .بیاى هعالِ ظاختارهٌذ را تذٍیي ًوایٌذ          

 .اًَاع اّذاف تحمیك را ؼرح دٌّذ         

 .ؼرح دٌّذاًَاع هتغیرّا از ًظر ًَع، ًمػ آًْا در هطالؼِ ٍ اًَاع همیاض ّای اًذازُ گیری را          

 .اًَاع هطالؼات کوی (هؽاّذُ ای ٍ هذاخلِ ای) را تَضیح دٌّذ         

 .رٍغ ّای هختلف ًوًَِ گیری احتوالی ٍ غیر احتوالی را ؼرح دٌّذ         

 .رٍؼْای جوغ آٍری دادُ ّا را تَضیح دٌّذ         

 .با هفاّین اخالق در پصٍّػ آؼٌا ؼًَذ ٍ آًْا را ؼرح دٌّذ         

 .زهاًبٌذی تحمیك ٍ تْیِ جذٍل گاًت را بذاًٌذ         

 

 چارچَب ٍ ؼیَُ کلی ًگارغ یک همالِ ػلوی را ؼرح دّذ. -2

 فَایذ بِ کارگیری پسؼکی هبتٌی بر ؼَاّذ را ًام ببرد -3

 ظطَح ؼَاّذ ػلوی ٍ جایگاُ آًْا را ؼرح دّذ. -4

 .ببرد ًام را ؼَاّذ بر هبتٌی پسؼکی در اظاظی ّای گام -5

 

 رٍاًی حرکتی:حیطِ 

 در پایاى برًاهِ آهَزؼی، اًتظار هی رٍد فراگیراى لادر باؼٌذ:

 یک پرٍپَزل بٌَیعذ. -1

 پرظػ خَد را بصَرت فرهَلِ تبذیل کٌذ. -2

 جعتجَی ؼَاّذ را بر اظاض پرظػ فرهَلِ اًجام دّذ. -3

 ًوایٌذ. ًمذ ٍ کردُ بررظی تحمیك رٍغ ٍ آهاری ًظر از را پسؼکی همالِ چٌذ -4

 

 ػاطفی: حیطِ        

 برظذ. scientific evidenceبِ اّویت تحمیك ٍ  -1

 .را در تحقیق به کار ببندنداصول اخالق در پژوهش  -2

 متوجه جایگاه و اهمیت پزشکی مبتنی بر شواهد باشد. -3
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 رٍش ّای تذریس

 ایفای ًمػ بحث گرٍّی پرظػ ٍ پاظخ ظخٌراًی

 پاًل PBL ًوایػ ػولی کارگاُ آهَزؼی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارغ صبحگاّی گردغ ػلوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ؼبیِ ظازی ؼذ 

 سایر رٍش ّای تذریس:

 هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

 ًوَدار/ چارت کاتالَگ/برٍؼَر تصَیر/ ػکط ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍالؼی بیوار اظتاًذارد ؼذُ اؼیاء ٍ لَازم ٍالؼی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزؼی فایل صَتی

 ایٌترًت، ٍایت بردتاپ،  لپ: سایر هَاد ٍ ٍسایل آهَزضی

 هکاى ترگساری آهَزش

 کالض 
ظایت 

 ایٌترًت 

ظالي 

 کٌفراًط

 ظالي

 آهفی تأتر 

 ظالي 

 هَالش
 Media آزهایؽگاُ

Lab 
Skill 

Lab 
درهاًگاُ/ 

 بخػ بالیٌی

ػرصِ 

 بْذاؼت
 جاهؼِ

 سایر هکاى ّای آهَزضی:

 تجارب یادگیری )هرتثط تا استاد(
 کالض، کار با ٍظایل کوک آهَزؼی هَجَد در 

 تکالیف یادگیری) هرتثط تا فراگیر(

 ٍ خَاظتي گسارغ  caseهطرح کردى 

 ضَاتط آهَزضی ٍ سیاست ّای هذرس

 حضَر فؼال در کالس در قالة پرسص ٍ پاسخ، رػایت ًظن، در کالس حضَر تِ هَقغاًتظارات: 

 رٍز غیبت در هَارد اضطراری یکفمط :هجازّا

 

 (/تالیٌی/ػرغِّای ایوٌی )درٍس ػولی/آزهایطگاّیتَغیِ

 

 فْرست هٌاتغ درسی
 WHOرٍغ ؼٌاظی پصٍّػ در ػلَم پسؼکی ٍ بْذاؼت، 

Fletcher, Clinical Epidemiology: The Essentials  
 رٍش ارزضیاتی

 هصاحبِ چک لیعت صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاظخ گعتردُ پاظخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS Clinical Work 

Sampling 
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Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE PMP SCT CRP 

 سایر رٍش ّای ارزضیاتی:

 .....،  ًورُ،  ػولی:  ........... (ًورُ: ًظری .... 00تارم تٌذی ًورُ ) از 

 کار ػولی: ...... ًورُ ًورُ 40تکالیف کالسی:  ًورُ 40حضَر ٍ هطارکت فؼال: 

 .. ًورُ.اهتحاى پایاى ترم/ دٍرُ:  ... اهتحاى هیاى ترم/ دٍرُ: ..... ًورُ ًورُ ....کَئیس:

 سایر هَارد:

 :زمانی ارائه برنامهجدول 

 

شماره 

 جلسه

 ساػت تاریخ ارائه ارائه روز
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 ثابت ػبدالهی سمیه دکتر مبانی پصوهص، ػنوان  8-13 19/33/31 پنجطنبه  1

 ثابت ػبدالهی سمیه دکتر بیان مساله و بررسی متون 13-12 19/33/31 پنجطنبه  2

 فرزانه کرمی تنهادکتر  سواالت و فرضیاتاهداف،  8-13 26/33/31 پنجطنبه  3

 فرزانه کرمی تنهادکتر  1سطوح ضواهد، انواع مطالؼات  13-12 26/33/31 پنجطنبه  4

 فرزانه کرمی تنهادکتر  2انواع مطالؼات  8-13 32/34/31 پنجطنبه  5

 تنهافرزانه کرمی دکتر  فرموله کردن پرسص پصوهص و جستجوی منابغ  13-12 32/34/31 پنجطنبه  6

روش نمونه گیری، محاسبه حجم نمونه و مؼیارهای  8-13 39/34/31 پنجطنبه  7

 ورود و خروج

 دکتر سمیه ػبدالهی ثابت

 دکتر سمیه ػبدالهی ثابت متغیرها 13-12 39/34/31 پنجطنبه  8

 دکتر سمیه ػبدالهی ثابت روش جمغ آوری و تجسیه و تحلیل داده ها 8-13 16/34/31 پنجطنبه  9

 دکتر سمیه ػبدالهی ثابت مالحظات اخالقی، جدول هسینه ها و گانت 13-12 16/34/31 پنجطنبه  13

 دکتر سمیه ػبدالهی ثابت نتایج انتطار و مقاله نگارش ػلمی روش پروشه، گسارش 8-13 23/34/31 پنجطنبه  11

 دکتر سمیه ػبدالهی ثابت ضواهد بر مبتنی پسضکی اصول 13-12 23/34/31 پنجطنبه  12

 دکتر سمیه ػبدالهی ثابت مقاالت نقد کاربردی اصول 8-13 33/34/31 پنجطنبه  13


