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 حضرت يلیعصر )عج( مرکس آمًزشی درمبوی

 پًستآمًزشی گريٌ 

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 پششکیرضتٍ تحصیلی:  پوست های بیماری  ػىًان ياحذ درسی:

 کارآموسیمقطغ تحصیلی:  ياحذ 3 يػملی وظریوًع ياحذ درسی: 

 1311-1400 تحصیلی:  ترم 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

   رضتٍ تحصیلی:  نژاد صیادی علی دکتز وام ي وام خاوًادگی:

 استادیار رتبٍ ػلمی: پوست متخصص مقطغ تحصیلی:

                               پست الکتريویک:  ضمارٌ تماس:
 

 پوست درمانگاه ،( عج) ولیعصز بیمارستان   آدرس محل کار:

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

تًسط  ح درستاریخ تذيیه طر وحًٌ برگساری ديرٌ:

 00/00/1300  :مذرس

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 هجازی حضوری

 

 

 ترکیبی

 

 

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 

 خَسر ضایغ ّای تیواری زطریص                      

  :اَذاف جسئی 

 آى اًَاع افسزاق ٍ زرهازیر زطریص 

 آى اًَاع افسزاق ٍ کْیز زطریص 

 آى اًَاع افسزاق ٍ خَسر قارچی تیواری زطریص 

 خَسر ٍیزٍسی ّای ػفًَر اًَاع زطریص 

 خَسر تاکسزیایی ّای ػفًَر اًَاع زطریص 

 خَسر اًگلی ّای ػفًَر اًَاع زطریص 

 ّوثٌس تافر ّای تیواری خَسسی ػالین تا آضٌایی 

 ًاذي ّای تیواری تا آضٌایی   

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

 :حیطٍ شىبختی 

  ، ٍیزٍسی ، اًگلی خَسر ْیز ، ػفًَر ّای قارچی ، تاکسزیاییکخازَصًش ، ػالین تالیٌی ، رٍش ّای زطریصی ٍ زرهاى ّای اٍلیِ ی اًَاع زرهازیر ،

 ٍضایؼاذ خَسسی تیواری ّای تافر ّوثٌس ٍ تیواری ّای ًاذي را تساًس.

 .هطرصاذ تالیٌی تیواری ّای فَق الذکز را زَضیح زّس 

 .تا اسسفازُ اس زاًسسِ ّای فَق تسَاًس زطریص اٍلیِ تیواری را هطزح ًوایس 

 را زجشیِ ٍ زحلیل ًوایس. تسَاًس یافسِ ّای تالیٌی ٍ آسهایطگاّی تیواری ّای فَق 

  ٍ اراکلیٌیک را زر کٌار ّن قزار زّس.ختسَاًس زاًسسِ ّا ، یافسِ ّای تالیٌی 

 .زر ًْایر تا هؼلَهاذ فَق ، زَاًایی قضاٍذ ، ارسیاتی ٍ افسزاق تیواری ّا را کسة ًوایس 

 :حیطٍ عبطفی 

 ) ًُسثر تِ یازگیزی زوایل ًطاى زّس. ) زر کالط ٍ زرهاًگا 

 فؼالیر ّای کالط ٍ زرهاًگاُ زَجِ ًوایس.تِ زقر ت ِ 

 .زر خزسص ٍ خاسد هطارکر فؼال زاضسِ تاضس 

 .تا تیواراى هحسزهاًِ تزذَرز ًوایس 

  ٍرياوی حرکتیحیط: 

 .مشاهذه مراحل مختلف معایناتی که توسط استاد در درمانگاه انجام می شود 

 یش دهذ.به تذریج مهارت معاینه بالینی را در کنار استاد مربوط افسا 

 .درنهایت توانایی مشاهذه  و لمس صحیح ضایعات پوستی و توصیف دقیق آنها را کسب نمایذ 
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 ريش َبی تذریس

 ایفای نقص بحث گروهی پرسص و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نوایص عولی کارگاه آهوزضی 

 روه کوچک             گ جورنال کالب                گسارش صبحگاهی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیوار ضبیه سازی ضذه 

 آهَسش ػولی تز رٍی تیواراى زر زرهاًگاُ ٍ سرٌزاًی سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسبیل آمًزشی
 نوودار/ چارت بروضور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جسوه کتاب

 بیوار واقعی بیوار استانذارد ضذه اضیاء واقعی هاکت نرم افسار فیلن آهوزضی فایل صوتی

 َ خزٍصکسَرئاهدیَزز ٍ لح زاج ٍ ٍیسک  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 مکبن ثرگساری آمًزش

 کالس 
سالن 

 کنفرانس
 جاهعه درهانگاه/ بخص عرصه Media Lab Skill Lab وب ) هجازی( سایت اینترنت

 زرهاًگاُ ، کالط ٍ ساهاًِ آهَسضی زاًطگاُ ) ًَیس(  :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب استبد(
 سز فصل هَضَػاذ هَرز تحث قثل اس ضزٍع کالط جْر افشایص آهازگی فزاگیزاىئارا ِ 

 تکبلیف یبدگیری) مرتجط ثب فراگیر(
  سَرذ گزٍُ کَچک ارایِ ًوایٌهَسضی کالط را تِ صآفزاگیزاى هَظف ّسسٌس هطالة 

 
 ضًاثط آمًزشی ي سیبست َبی مذرس

 اوتظارات: 

  ْیِ ٍ زر کالط ارایِ ًوایٌس.زاًسظار هی رٍز فزاگیزاى زکالیف هزتَط تِ ذَز را تِ طَر صحیح ٍکاهل 

 .ًظن ٍ زززیة را زر کالط ٍ زرهاًگا رػایر ًوایٌس 

 .ظاّز آراسسِ ٍ رٍخَش سفیس تز زي زاضسِ تاضٌس 

 : ازَامج
 .آٍرزى کساب زر کالط ٍ زرهاًگاُ تالهاًغ اسر 

  محذيدیتُا:

 .اس آٍرزى ّز گًَِ ٍسایل اضافی اس جولِ ذَرزًی ٍ آضاهیسًی زر کالط ذَززاری ًوایٌس 

 هَتایل تِ ّوزاُ ًساضسِ تاضٌس ٍ یا ذاهَش تاضس. 
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 (/ثبلیىی/عرصٍَبی ایمىی )دريس عملی/آزمبیشگبَیتًصیٍ
 اذ خَسسی ٍاگیززار اس زسسکص یکثار هصزف اسسفازُ ًوایٌس.زر هؼایٌِ ضایؼ 

 فُرست مىبثع درسی 
  ۵۹ٍ  ۵۹کساب زرسٌاهِ تیواری ّای خَسر ، هَلف :  زکسز هززضَی ٍ ّوکاراى ، چاج 

 ) کساب ّثیف ) زؼسازی اس زصاٍیز ٍ جساٍل 

 ريش ارزیبثی

 OSCE Long Case صحیح / غلط جورکردنی چنذ گسینه ای پاسخ کوته گسترده پاسخ
 

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

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE هصاحبه چک لیست 

 تکبلیف عملی   سبیر:

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

 کار ػملی: ومرٌ ومرٌ: تکالیف کالسی ومرٌ: حضًر ي مطارکت فؼال

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

 زرصس زکالیف کالط ٍ فؼالیر زر زرهاًگاُ ۰۰زرصس اهسحاى کسثی ٍ  ۹۰  سایر مًارد:
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 جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ وظری
شمبرٌ 

 جلسٍ
 مذرس عىًان جلسٍ 

1 
زیف ، خازَصًش، خازَلَصی ، ػالین تالیٌی ، رٍش ّای زطریصی ٍ زرهاًی ( ٍ اًَاع آى : )زرهازیر زواسی ، زرهازیر ) زؼ

 زرهازیر آزَخیک ، زرهازیر سثَرءیک ، زرهازیر زسر ، لة ٍ خلک ٍ ضغلی(

 

نژاد صیادی علی دکتز  

2 
اًَاع آى ) کْیز هؼوَلی  ٍ زطریصی ٍ زرهاًی (کْیزٍ آًضیَازم ) زؼزیف ، خازَصًش ، خازَلَصی ، ػالین تالیٌی ، رٍش ّای 

 ، فیشیکی ، ازَایویَى ، ٍاسکَلیسی ٍ ... ( 

 

نژاد صیادی علی دکتز  

 ػفًَر ّای قارچی خَسر  ) زرهازَفیر ٍ کاًسیسا ٍ زیٌِ آ ٍرسیکالز ( 3

 

نژاد صیادی علی دکتز  

نژاد صیادی علی دکتز َلیر ، تاز سزخ ٍ ...(ػفًَر ّای تاکسزیایی خَسر ) سرز سذن ، فزًٍکل ، کارتًَکل ، سل 4  

 ػفًَر ّای ٍیزٍسی خَسر ) سگیل ، زثرال ، آتلِ هزغاى ، سًٍا ، هَلَسکَم  ( 5

 

نژاد صیادی علی دکتز  

 ػفًَر ّای اًگلی خَسر ) گال  ٍ ضیص ( 6

 

نژاد صیادی علی دکتز  

 اسکلزٍزرهی ٍ هَرفِ آ(تیواری ّای تافر ّوثٌس ) لَخَط اریسوازَ ، زرهازَهیَسیر ،  7

 

نژاد صیادی علی دکتز  

نژاد صیادی علی دکتز تیواریْای ًاذي 8  

 

 جذيل ترتیت ي تًالی عىبيیه ثروبمٍ عملی

شمبرٌ 

 جلسٍ
 مذرس عىًان جلسٍ

1 
ارایِ  ٍ آهَسش گزفسي ضزح حال ٍ اًجام هؼایٌاذ خَسسی زر تیواراى هزاجؼِ کٌٌسُ تِ زرهاًگاُ

 قیزطریص ٍ زطریص افسزا
 نژاد صیادی علی دکتز

 

 جذيل ارائٍ ثروبمٍ کبرآمًزی/کبريرزی 

 طًل ديرٌ*
 مذرس )مذرسبن( مکبن ارائٍ عىًان ثروبمٍ آمًزشی

 ماٌ ريز ساػت

 دکتز علی صیادی نژاد کالس درس و درمانگاه بیماریهای پوستی فوق الذکز 1 30 

 

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

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ. 


