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 داوشکذٌ پسشکی

 پًستآمًزشی گريٌ 

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 پسضکی ػمًمی رضتٍ تحصیلی:  تیواریْای پَست ػىًان ياحذ درسی:

 کارآهَسی مقطغ تحصیلی:  ياحذ  3 وًع ياحذ درسی: 

 1311-1400 ترم تحصیلی:  کاريرزی:  کارآمًزی:  ػملی: وظری: ياحذ

 بخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:   ػملی: وظری:  ساػت

 کذ درس: 
 پیطىیاز: 

 

بروامٍ آمًزضی تًسط  تاریخ تصًیب

 00/00/1300 يزارت بُذاضت:

 بخص: سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 ل درسئًمشخصبت مس

 پزشکی  رضتٍ تحصیلی: افشار رمضانپور وام ي وام خاوًادگی:

 دانشیار رتبٍ ػلمی: متخصص پوست و مو مقطغ تحصیلی:

     drramezanpour@yahoo.com     پست الکتريویک: 43123132334 ضمارٌ تماس:

    

 بیمارستان يلیؼصر   آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

تًسط  تاریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 00/00/1300  :مذرس

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 هجاسی حضَری

 

 

 تزکیثی

 

 

تصًیب تًسط  تاریخ

 :EDCضًرای 

00/00/1310 

 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضذٌ: 

 

 

 :EDOتاریخ تأییذ تًسط ضًرای 

00/00/1310 
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 اَذاف آمًزشی

 :َذف کلی  

 یْای تاٍلی ایوًََلَصیک پَست، ًٍَس ّا، تیواریْای اریتواتَاسکَاهَس، ضٌاخت تیواریْای ضایغ پَست ٍ هَ ًٍاخي کِ ضاهل تَهَرّای پَستی، تیوار

 سل پَستی ٍ جذام(، اختالالت پیگواًتاسیَى پَستی، ریشش هَ ٍ اًَاع آى -تیواریْای گزاًَهالَهاتَس ػفًَی پَست)لیطواًیَس

 اشنذ:اهذاف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر ب 

 :حیطٍ شىبختی 

 .پاتوشنس و عالیم بالینی و تشخیص های افتراقی بیماریهای فوق را بذانذ 

 .روش های تشخیص بیماریها را بذانذ 

 آزمایشگاهی و بعضا پاتولوشی بیماریهای فوق را تجسیه و تحلیل نمایذ .  یافته های بالینی و احیاناً عالئم 

 ینیک را بذانذ.توانایی ارزیابی عالیم بالینی و پاراکل 

   .در نهایت با توجه به موارد فوق توانایی قضاوت و تشخیص صحیح را یاد بگیرد 

 

  ٍعبطفیحیط: 

  . کنترل رفتار و احساسات خود را داشته باشذ 

  استاد و بیماران   –پرسنل  –توانایی برقراری رابطه کاری مناسب با دانشجویان 

 

  ٍرياوی حرکتیحیط: 

 خَرد تا تیوار کِ تَسظ استاد در درهاًگاُ اًجام هی ضَد ٍ افشایص تَاًایی هْارت تالیٌی در گزفتي هطاّذُ هزاحل هختلف تز

 ضزح حال ٍ هؼایٌِ تالیٌی ٍ در ًْایت تَصیف درست ضایؼات پَستی

 

 

 ريش َبی تذریس

 ایفای ًقص تحث گزٍّی پزسص ٍ پاسخ سخٌزاًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَسضی 

 گزٍُ کَچک              جَرًال کالب                گشارش صثحگاّی                    گزدش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُتیوار ضثیِ ساسی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:
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 مًاد ي يسبیل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت تزٍضَر کاتالَگ/ تصَیز/ عکس ٍایت تَرد پاٍرپَیٌت جشٍُ کتاب

 تیوار ٍاقعی تیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍاقعی هاکت ًزم افشار فیلن آهَسضی فایل صَتی

   سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 مکبن ثرگساری آمًزش

 کالس 
سالي 

 کٌفزاًس
 جاهعِ درهاًگاُ/ تخص عزصِ Media Lab Skill Lab ٍب ) هجاسی( سایت ایٌتزًت

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب استبد(
 ارائِ سزفصل ّای درٍس قثل اس ضزٍع کالس جْت افشایص آهادگی فزاگیزاى،ارائِ درٍس در کالس ٍ فضای هجاسی 
 آهَسش ًحَُ تزخَرد تا تیوار پَستی ، ػالین ٍ ًطاًِ ّا ، ارائِ ًکات تالیٌی هْن ، افشایص تَاًایی دیذ تالیٌی فزاگیزاى 

 تکبلیف یبدگیری) مرتجط ثب فراگیر(
 ُارائِ هغالة آهَسش هزتثظ در ٌّگام هؼایٌِ ٍ ٍیشیت تیواراى در درهاًگا 

 ضًاثط آمًزشی ي سیبست َبی مذرس

 اوتظارات: 

 زاگیزاى تکالیف هزتَط تِ خَد را تِ عَر صحیح تْیِ ٍ در کالس درس ارائِ ًوایٌذ . ف 

  رػایت ًوایٌذ . ٍ تزتیة را در کالس ٍ درهاًگاُ ًظن 

  . ظاّز هٌاسة ٍ رٍپَش سفیذ تزتي داضتِ تاضٌذ 

 : مجازَا
 ٍردى کتاب هٌثغ در کالس ٍ درهاًگاُ تالهاًغ است . آ 

  محذيدیتُا:

 خَردًی ٍ آضاهیذًی هوٌَع هی تاضذ . در صَرت داضتي هَتایل هیثایست خاهَش تاضذ.ٍردى ٍسایل اضافی اس جولِ آ 

  

 (/ثبلیىی/عرصٍعملی/آزمبیشگبَی َبی ایمىی )دريستًصیٍ
 .در هؼایٌِ ضایؼات پَستی ػفًَی اس دستکص یکثار هصزف استفادُ ًوایذ 

 فُرست مىبثع درسی

 
  59ٍ  59کتاب درسٌاهِ جاهغ تیواریْای پَست، هَلف دکتز هزتضَی ٍ ّوکاراى چاج 
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 ريش ارزیبثی

 OSCE Long Case صحیح / غلط جَرکزدًی چٌذ گشیٌِ ای کَتِ پاسخ گستزدُ پاسخ
 

Log Book Portfolio 360 0 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE هصاحثِ چک لیست 

 تکبلیف عملی   سبیر:

 ( 8ومرٌ،  ػملی:   ، 12 ومرٌ: وظری 20) از  ثبرم ثىذی ومرٌ

 -کار ػملی: ومرٌ 2:سیتکالیف کال ومرٌ 2: حضًر ي مطارکت فؼال

 ومر12ٌ  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ 2:/ ديرٌامتحان میان ترم ومرٌ  2  کًئیس:

 سایر مًارد:
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 جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ وظری
شمبرٌ 

 جلسٍ
 مذرس عىًان جلسٍ 

 پوردکتز افشار رمضان تَهَرّای پَستی ضاهل هالًَها، تَهَرّای تذخین غیز هالًَهی 1

 دکتز افشار رمضانپور ًٍَس ّا ضاهل هالًَیستی ٍ غیز هالًَیستی  2

 دکتز افشار رمضانپور تیواریْای تاٍلی ایوًََلَصیک ضاهل گزٍُ پوفیگَس،پوفیگَئیذ، درهاتیت ّزپتی فزهیس 3

ردکتز افشار رمضانپو تیواریْای اریتواتَاسکَاهَس)پسَریاسیس، لیکي پالًَس،پیتزیاسیس رٍسُ آ( 4  

 دکتز افشار رمضانپور تیواریْای عفًَی گزاًَلَهاتَس ) سل پَستی، جذام، لیطواًیَس( 5

 دکتز افشار رمضانپور اختالالت پیگواًتاسیَى پَستی 6

 دکتز افشار رمضانپور ریشش هَ ٍ اًَاع آى  7

 

 جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ عملی

شمبرٌ 

 جلسٍ
 مذرس عىًان جلسٍ

 دکتز افشار رمضانپور حال هٌاسة، هعایٌِ تالیٌی ٍ تَصیف درست ضایعات پَستی تِ ٌّگام  هعایٌِ تیواراى در درهاًگاُ گزفتي ضزح 1

 دکتز افشار رمضانپور ارائِ تطخیص افتزاقی ٍ در ًْایت تطخیص درست تیواری 2

 

 جذيل ارائٍ ثروبمٍ کبرآمًزی/کبريرزی 

 طًل ديرٌ*
 مذرس )مذرسبن( ائٍمکبن ار عىًان ثروبمٍ آمًزشی

 ماٌ ريز ساػت

 دکتز افشار رمضانپور کالس درس و درمانگاه بیماریهای پوستی فوق الذکز 1 30 

*تًجٍ: تاریخ ضريع ي پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی، تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ. 
 


