
 دانشکده پزشکی

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 ترم یک پزشکیدانشجویان : مخاطبان             1اداب پزشکی : عنوان درس
 صبح 11-11شنبه ها دو: ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر       /5 .(: یا سهم استاد از واحد)تعداد واحد 

  هفته هر 13.31-13.31شنبه دو، 99-98 اولنیم سال (: روز، ساعت و نیمسال تحصیلی)زمان ارائه درس 
 : س پیش نیازودر

 محمد رسول خزاعی وهمکاراندکتر : مدرس

 

  :هدف کلی درس

 دانشجویان با قوانین ،مقررات واصول اداب پزشکیآشنایی 

(جهت هر جلسه یک هدف: )اهداف کلی جلسات  

   پزشکی های دانشکده ومقرارت باساختار آشنایی-1

 پزشکی علوم دانشگاههای در ای حرفه پوشش با آشنایی و پزشکی دانشجوی اسالمی -ایرانی هویت-1

 پزشکی دانشجوی نیاز مورد یهای توانمند معرفی -3 

 ایرانی طب با آشنایی -۴

 وجهان ایران در طب شاخص های چهره با آشنایی -3

 موثر ارتباطی مهارتهای پایه بااصول آشنایی-۶

 :تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه به 

 :یاندانشجو  دومی رانتظاردر پایان 

 ساخنار دانشکده پزشکی  را بشناسند .-1

 اشنا وموارد کاربردی ان را استفاده کند عمومی پزشکی دوره آموزشی نامه ایین با -1

 تحصیلی را فرا وبه کار گیرداشنا و چگونگی استفاده از راهنمایی های استید جهت پیشرفت مشاور استاد نامه آئینبا  -3

 با ایین نامه ومقررات پوشش ورفتار حرفه ای دانشجویان درایران وسایر کشورها اشنا گردد -4

 هویت ایرانی اسالمی خود را بشناسد-5

 اسالمی اشنا شود–با تاریخچه طب ایرانی  -6

 8دنام ایرانی را بدانبا چهره های شاخص طب ذز ایزان وجهان اشنا وخصوصیات بارز پزشکان خوش  -7

 .دنول اولیه وپایه مهارتهای ارتباطی را فرا گیرصا-9

 1:منابع

 درسنامه اداب پزشکی بخش اول مربوط به اداب یک   -

 اسالیدها ومطالب تدریس شده در کالس درس-2

 

 



 :روش تدریس

توسط استاد تدریس  درسنامهکلیات و بخش های اصلی . تعامل بین استاد و دانشجو است به صورت شیوه آموزش-1

 .ی شودم

 پرسش وپاسخ با دانشجویان -1

 مشارکت دانشجویان در مباحث-3

 1:وسایل آموزشی

 پاورپوینت-3و  وایت بورد و ماژیک-۴، پروژکتور-3کامپیوتر،-1، کالس درس-

 :سنجش و ارزشیابی

 نمره 4حضور فعال درسرکالس،مشارکت در بحث وانجام تکالیف  •

 نمره 14ترم امتحان پایان  •

 نمره2ارزیابی اساتید  •

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 .حضورفعالی در کالس در تمامی جلسات داشته باشدباید هر دانشجو -1

 .است الزامیحضور در کالس  -1

            انجام تکالیف ضروذی است -3

  رعایت نظم درکالس-۴      

        :جدول زمانبندی درس

  

 13.31-13.31شنبه دو: روز و ساعت جلسه

 دانشکده پزشکی 2ساختمان شماره 

 مدرس موضوع هر جلسه جلسه 

محمدرسول دکتر   پزشکی های دانشکده ومقرارت باساختار آشنایی اول ودوم 1
 خزاعی

 کرامتیدکتر توانمندیهای مورد نیاز دانشجوی پزشکی سوم 2
 در ای حرفه پوشش با آشنایی و پزشکی دانشجوی اسالمی -ایرانی هویت چهارم 3

 پزشکی علوم دانشگاههای
  الماسیدکتر

دکتر -ایزدیدکتر  وجهان ایران در طب شاخص های چهره با آشنایی وششم پنجم 4
 منصوری

 فرزاییدکتر  اسالمی -ایرانی طب با آشنایی هفتم 5
 خزاعی دکتر موثر ارتباطی مهارتهای پایه بااصول آشنایی هشتم ۶

    
  دکتر بابک ایزدی: نام و امضای مدیر گروه          دکتر محمد رسول خزاعی: مسول درسنام و امضای 

                     :                        تاریخ ارسال                    :                        تاریخ تحویل 
 دکتر شیروانی:  دانشکده EDOنام و امضای مسئول                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 


