به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دانشگاه علوم پسشکي لرستان
مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکي
واحد برنامهریسی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

دانشکذه:

گروه آموزشی:
تؼذاد ٍاحذ:

ًبم ٍاحذ درسی:

مقطع و رشتهی تحصیلی:
ًَع ٍاحذ:

زهبى برگساري كالض :رٍز -------:سبػت-------- :

تؼذاد داًشجَیبى:
سبػبت هشبٍرُ بب داًشجَ:

نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

پیش ًیبز:
هکبى برگساري:

اسبتیذ (بِ ترتیب حرٍف الفبب):

هسئَل درض:

شرح دوره( :لطفا شرح دهیذ)

هذف کلی( :لطفا شرح دهیذ)

اهذاف بینابینی(:اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)
(هٌظَرشکستي ّذف كلی بِ اجساي تخصصی است كِ ًسبت بِ اّذاف كلی رٍشي تر ٍ شفبف تر است ٍ هحَرّبي اصلی برًبهِ را ًشبى هی
دّذ .اّذاف بیٌببیٌی قببل تقسین شذى بِ اجساي اختصبصیتري بِ ًبم اّذاف ٍیصُ است كِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبري اًذ).

شیوههای تذریس:
سخٌراًی برًبهِ ریسي شذُ
سخٌراًی
یبدگیري هبتٌی بر حل هسئلِ()PBL
بحث گرٍّی
سبیر هَارد (لطفبً ًبم ببریذ) -----------------
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پرسش ٍ پبسخ
یبدگیري هبتٌی بر تین()TBL
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وظایف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهیذ)

وسایل کمک آموزشی:
پرٍشكتَر اسالیذ

تختِ ٍ گچ
ٍایت برد
سبیر هَارد (لطفبً ًبم ببریذ) --------------
نحوه ارزشیابی و درصذ نمره( :از نمره کل)

آزهَى پبیبى ترم ------درصذ ًورُ
شركت فؼبل در كالض  -----درصذ ًورُ

آزهَى هیبى ترم  ------درصذ ًورُ
اًجبم تکبلیف  -----درصذ ًورُ
سبیر هَارد (لطفبً ًبم ببریذ) ----------
نوع آزمون

جَر كردًی

چٌذگسیٌِاي
پبسخ كَتبُ
تشریحی
سبیر هَارد (لطفب ًبم ببریذ) -----------
منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببریذ):
 منابع انگلیسی:

چاپی



اینترنتی

منابع فارسی:


چاپی



اینترنتی
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جذول هفتگی کلیات ارائهی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مطالب

1
2
3
4
5
...
....
....
...
....
....
....
....
11

3

استاد مربوط

