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    ٍیرٍس ضٌاسی     گرٍُ آهَزضی:                                                                پسضکی داًطکذُ:

      ارضذ رضتِ ٍیرٍس ضٌاسی کارضٌاسی حصیلی:تی رضتٍِ  هقطغ

 98-99 اٍل : تحصیلی ًیوسال تحصیلی ٍ سال

       3   تؼذاد ٍاحذ:                                             بالیٌیضٌاسی  ٍیرٍس: ًبم ٍاحذ درسی

 ًذارد یص ًیبز:پ                                                                کارآهَزیذ: ًَع ٍاح  

       21-23 :سبػت ضٌبِسِ  :زهبى ثرگساري كالس: رٍز

 رهاًی  خرم آبادبیوارستاًْای آهَزضی د -یداًطکذُ پسضک هکبى ثرگساري:

    غالهرضا طالؼیدکتر  هسئَل درس:                                                                ًفر 4 تؼذاد داًطجَیبى:

 -  غالهرضا طالؼیدکتر   -دکتر صیاد خاًی زادُ  –  هْذی آجَرلَدکتر   )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ

 ا ًاظردکتر هحوذرض

 سضکی، طبقِ دٍم، اتاق کارپداًطکذُ   8-21 ضٌبِ داًطجَ: ثبطبٍرُ سبػبت ه

 )لطفا ضرح دّیذ( ضرح دٍرُ:

-تذریس هی ّر یک از اسبتیذتَسط ٍاحذ آى  0.5ٍاحذ آهَزضی هی ثبضذ؛  2كِ در قبلت  ثبلیٌیضٌبسی  ٍیرٍس

ي وبرستبى از طریق هطبّذُدر ایي درس، داًطجَیبى ثب ثیوبریْبي ضبیغ ٍیرٍسی در ثخص ّبي هختلف ثیگردد. 

گیري از ثیوبراى سرپبیی ٍ ثستري در ثخص ّبي پَست، ػفًَی ٍ ّب ٍ آهَزش ًوًَِثیوبراى سرپبیی در درهبًگبُ

 گردًذ.اطفبل زیر ًظر اسبتیذ هرثَطِ آضٌب هی

 

 

  )لطفا ضرح دّیذ(ّذف کلی: 

ثبلیٌی تَسط هتخصصیي ػفًَی ٍ ثبلیٌی آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب ثیوبریْبي ضبیغ ٍیرٍسی ثصَرت هطبّذات 

 هرثَطِ، در ثخص ّبي زیر كبرآهَزي خَاٌّذ داضت:

 ثخص اطفبل -

 ثخص گَارش -

 ثخص پَست -

 ثخص چطن -

 

 

 رئَس هطالب:

 هطاّذُ بیواراى زیر ًظر هتخصصیي اطفال ضاهل:

 تٌفسی سي سیطیبل ػفًَتْبي  .1

 تٌفسی هطکَک ثِ آدًَػفًَتْبي  .2

 ک ثِ آًفلَاًساتٌفسی هطکَػفًَتْبي  .3
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 تٌفسی هطکَک ثِ پبراآًفلَاًساػفًَتْبي  .4

 

 هطاّذُ بیواراى زیر ًظر هتخصصیي اطفال ٍ گَارش ضاهل:

 هطکَک ثِ آدًَ گَارضیػفًَتْبي  .1

 هطکَک ثِ رٍتب ٍیرٍسگَارضی ػفًَتْبي  .2

 هطکَک ثِ آسترٍ ٍ كبلیس ٍیرٍسگَارضی ػفًَتْبي  .3

 

 ضاهل: هربَطِهتخصصیي هطاّذُ ٍ بررسی بیواریْای پَستی زیر ًظر 

 ػفًَتْبي جلذي هطکَک ثِ ٍاریسال زٍستر .1

 2ٍ  1ػفًَتْبي جلذي هطکَک ثِ ّرپس سیوپلکس  .2

 ػفًَتْبي جلذي هطکَک ثِ پبرٍ ٍیرٍسْب .3

 ػفًَتْبي جلذي هطکَک ثِ هَلَسکَم هًَتبشیبزٍم .4

 

 هطاّذُ بیواراى زیر ًظر هتخصصیي چطن ضاهل:

 یرٍسْبي كَكسبكیػفًَتْبي هلتحوِ ًبضی از ػفًَت ثب ٍ .1

 ػفًَتْبي هلتحوِ ًبضی از ػفًَت ثب ٍیرٍسْبي آدًَ .2

 ػفًَتْبي هلتحوِ ًبضی از ػفًَت ثب ٍیرٍسْبي خبًَادُ ّرپس .3

 

 

 ّای تذریس:ضیَُ

 ×پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسي ضذُ   ×سخٌراًی

 

 (TBLثر تین)یبدگیري هجتٌی   (PBLیبدگیري هجتٌی ثر حل هسئلِ)        ×ثحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

 
 

 )لطفا ضرح دّیذ( ٍظایف ٍ تکالیف داًطجَ:

 َر هٌظن در كالس قجل از ضرٍع كالسحض . 

  .ُداًطجَ هجبز ثِ ترک كالس ًیست هگر ثِ ضرٍرت ٍ ثب اجبز 

 .زارتخبًِ ثِ داًطجَ هؼرفی هیطَد. هٌبثغ هؼتجر ٍ یبدداضت ثرداري ٍ تْیِ جسٍُ ثِ ػْذُ داًطجَ هیجبضذ 

   استفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ ضجط صَت ٍ تصَیر هطلقب هوٌَع است. هَثبیل داًطجَیبى ثبیستی خبهَش

 ثبضذ. 

  رفت ٍ آهذ در حیي كالسػذم. 

 ثبضذ. ػذم ضركت در ارزیبثی هستور ثِ هٌسلِ ًورُ صفر در آى قسوت هی 

 



 بِ ًام آًکِ جاى را فکرت آهَخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پسشکي 

پسشکي مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم  

 درسي و آموزشي ریسیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 ٍسایل کوک آهَزضی:   

   × ٍشكتَراسالیذ یب ٍیذئَ پر  ختِ ٍ گچت × ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

  

 )از ًورُ کل( :درصذ ًورًُحَُ ارزضیابی ٍ 

 

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش

  اطفبل ٍ گَارشثخص پس از اتوبم  5 ارزیبثی هستور )هیبى ترم(

  پبیبى ترم 6 ثصَرت اهتحبى ضفبّی آزهَى پبیبى دٍرُ

  پبیبى ترم 7 ثصَرت اهتحبى كتجی آزهَى پبیبى دٍرُ

   2 تحقیق ٍ گسارش هرٍري ٍ ًظن 

 

 ًَع آزهَى

 ×غلط -صحیح         جَر كردًی             ×ايچٌذگسیٌِ      ×پبسخ كَتبُ           تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

 

  

 :ًام ببریذ( )لطفا: هٌابغ پیطٌْادی برای هطالؼِ

 ثب چبح ثِ رٍز Fieldsكتبة ٍیرٍس ضٌبسی .  1

 ثبلیٌی ٍ پسضکیهقبالت، سبیر كتبة ّب ٍ هٌبثغ ثِ رٍز در زهیٌِ ٍیرٍس ضٌبسی   .2

 

 

  بالیٌیزهاى بٌذی ٍ هَضَػات درس ٍیرٍس ضٌاسی 

 (21-23ّا ساػت  ضٌجِسِ)

 هَضَع هذرس تاریخ جلسات

 اٍل
                 

02/07/98 

 –آجَرلَ تر دک

 دکتر ًاظر

 در بخص اطفال ػفًَتْای تٌفسی سي سیطیال

 

 دٍم
                 

09/07/98 

 –دکتر آجَرلَ 

 دکتر ًاظر

در بخص  ػفًَتْای تٌفسی هطکَک بِ آدًَ

 اطفال

 

 16/07/98 سَم
 –دکتر طالؼی 

 دکتر ًاظر

در بخص  ػفًَتْای تٌفسی هطکَک بِ آًفلَاًسا

 اطفال
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 23/07/98 چْارم

 –دکتر آجَرلَ 

 دکتر ًاظر

در  ػفًَتْای تٌفسی هطکَک بِ پاراآًفلَاًسا

 بخص اطفال

 

 30/07/98 پٌجن

 –دکتر آجَرلَ 

 دکتر ًاظر

در بخص  هطکَک بِ آدًَ گَارضیػفًَتْای 

 اطفال ٍ گَارش

 

 14/08/98 ضطن

 – طالؼیدکتر 

 دکتر ًاظر

در  هطکَک بِ رٍتا ٍیرٍس گَارضیػفًَتْای 

 بخص اطفال ٍ گَارش

 

 

 21/08/98 ّفتن

 –دکتر آجَرلَ 

 دکتر ًاظر

 یهطکَک بِ آسترٍ ٍ کالیس گَارضیػفًَتْای 

 در بخص اطفال ٍ گَارش ٍیرٍس

 

 28/08/98 ّطتن
 – خاًی زادُدکتر 

 دکتر ًاظر

در  ػفًَتْای جلذی هطکَک بِ ٍاریسال زٍستر

 بخص پَست

 ًْن

05/09/98 

 – خاًی زادُدکتر 

 دکتر ًاظر

 2ّرپس سیوپلکس ػفًَتْای جلذی هطکَک بِ 

 در بخص پَست 3ٍ 
 

 دّن
12/09/98 

 – طالؼیدکتر 

 دکتر ًاظر

در  ػفًَتْای جلذی هطکَک بِ پارٍ ٍیرٍسْا

 بخص پَست
 

 یازدّن
19/09/98 

 – خاًی زادُدکتر 

 دکتر ًاظر

ػفًَتْای جلذی هطکَک بِ هَلَسکَم 

 در بخص پَست هًَتاشیازٍم
 

 دٍازدّن
26/09/98 

 – طالؼیدکتر 

 اظردکتر ً

ػفًَتْای هلتحوِ ًاضی از ػفًَت با ٍیرٍسْای 

 در بخص چطن کَکساکی

 

 سیسدّن
03/10/98 

 – طالؼیدکتر 

 دکتر ًاظر

ػفًَتْای هلتحوِ ًاضی از ػفًَت با ٍیرٍسْای 

 در بخص چطن آدًَ
 

 چْاردم
10/10/98 

 – خاًی زادُدکتر 

 دکتر ًاظر

ػفًَتْای هلتحوِ ًاضی از ػفًَت با ٍیرٍسْای 

 در بخص چطن دُ ّرپسخاًَا
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 پاًسدّن
17/10/98 

 – خاًی زادُدکتر 

 دکتر ًاظر

ػفًَتْای هلتحوِ ًاضی از ػفًَت با ٍیرٍسْای 

 در بخص چطن خاًَادُ ّرپس
 

 اهتحاى پایاى ترم   

 


