
 دانشکده پزشکی

 قالب نگارش طرح درس ترمی

  3ترم  پزشکیدانشجویان : مخاطبان             3اداب پزشکی : عنوان درس
 صبح ۱۱-۱0شنبه ها دو: ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر       /5 .(: یا سهم استاد از واحد)تعداد واحد 

  هفته هر 8-۱0 چهار شنبه ، 97-98نیم سال دوم (: روز، ساعت و نیمسال تحصیلی)زمان ارائه درس 
 : س پیش نیازودر

 محمد رسول خزاعی وهمکاراندکتر : مدرس

  :هدف کلی درس

 حقوق آموزشی خود واساتید و آزمونها ارائه علمی ، تفکرو با دانشجویانآشنایی 

(جهت هر جلسه یک هدف: )اهداف کلی جلسات  

 پژوهشی و با تفکر علمی آشنایی-۱

 آشنایی با اصول ارائه علمی  -۱

 آشنایی با حقوق آموزشی دانشجویان -3

 آشنایی با حقوق آموزشی اساتید -4

 کتبی آزمونهای با آشنایی-5

 و عملی OSCEآزمونهای  با آشنایی -6

 :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :یاندانشجو  دومی رانتظاردر پایان 

 به مسائل  پیشرو آشنا شوند با مقدمات تحقیق ونگاه علمی.-۱

 آشنا وکاربردهای انها را فرا گیرند نحو ارایه یک مطلب در فالب سخرانی ، پاورپوینت و گروه های کوچک با -۲

 با حقوق آموزشی خود آشنا ومقررات کالس های درس را فرا وبا نحوی ارایه دروس  به شکل استاندارد آشنا شوند  -3

 ونحوی تعامل با انان در سر کالس درس ومحیط های آموزشی اشنا گردند با حقوق آموزشی اساتید -4

 ...خیر ،مچینگ و -کتبی ، چند گزینه ی ، بله آزمونهای انواعبا آشنایی -5

 و عملی در آزمایشگاهها  وبخش ها OSCEآزمونهای  باانواع آشنایی -6

 جمع بندی وارزیابی دانشجویان و پرسش وپاسخ -7

 :منابع

   3مربوط به اداب سوم درسنامه اداب پزشکی بخش -1

 اسالیدها ومطالب تدریس شده در کالس درس-2 

 



 :روش تدریس

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

 پرسش وپاسخ با دانشجویان-۱

 مباحث مشارکت دانشجویان در-3    

 :وسایل آموزشی

 پاورپوینت-5و  وایت بورد و ماژیک-4، پروژکتور-3کامپیوتر،-۱، کالس درس-۱

 :سنجش و ارزشیابی

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

 یا انجام پروژه تحقیقاتی نمره 14امتحان پایان ترم  •

 نمره2ارزیابی اساتید  •

 :دانشجو مقررات کالس و انتظارات از

 .حضورفعالی در کالس در تمامی جلسات داشته باشدباید هر دانشجو -۱

  رعایت نظم درکالس-4انجام تکالیف ضروذی است -3.است الزامیحضور در کالس  -۱

           :جدول زمانبندی درس

 صبح 10-8شنبه چهار: روز و ساعت جلسه

 کالس دکتر صاحب جمعی 1ساختمان شماره 

 مدرس هر جلسهموضوع  جلسه 

محمدرسول دکتر با تفکر علمی، پژوهشی آشنایی اول  1
 خزاعی

 پگاه پروین زاددکتر  آشنایی با اصول ارائه علمی دوم 2

 دکتر خزاعی آشنایی با حقوق آموزشی دانشجویان سوم 3

 ایزدیدکتر  آشنایی با حقوق آموزشی اساتید چهارم 4

 بهمن اکبریدکتر  کتبیآشنایی با آزمونهای  پنجم 5

 دکتر فرهاد ساالری و عملی OSCEآشنایی با آزمونهای  ششم ۶

 ایزدیدکتر  اصول اخالق حرفه ای در فضای مجازی هفتم  7

دکتر -ایزدیدکتر پانل جمع بندی هشتم 8
دکتر –خزاعی
 ساالری

  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                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 


