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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                پضؿىی ٌّؼتبٖ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ             

 (EDOترتوسعه آموزش )دف                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٕٞٛػتبص ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش آسیب ٔذسع : 66 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(رفتاری  اهداف وس مطالبرئ

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آؿٙبیی ثب ٔشاحُ .1

 ٕٞٛػتبص

 ٔشاحُ چٟبسٌب٘ٝ ا٘ؼمبدی سا ٘بْ ثشد. 1-1

 ٞشیه اص ٔشاحُ سا تؼشیف وٙذ. 2-1

 ٔىب٘یضْ ٞش ٔشحّٝ سا ثذا٘ذ. 3-1

 

 ٖٛ وتجیآصٔ PPT ػخٙشا٘ی

آؿٙبیی .2

ثبثیٕبسیٟبی 

 ٔبدسصادی ا٘ؼمبدی 

 ا٘ٛاع ثیٕبسیٟبی ٔبدسصادی ا٘ؼمبدی سا ٘بْ ثشد. 1-2

 ػالیٓ اختالالت ا٘ؼمبدی سا ثذا٘ذ. 2-2

 ٔىب٘یضْ اختالَ سا تؼشیف وٙذ. 3-2

 

آؿٙبیی ثب .3

ثیٕبسیٟبی اوتؼبثی 

 ا٘ؼمبدی

 .ا٘ٛاع ثیٕبسیٟبی اوتؼبثی ا٘ؼمبدی سا ٘بْ ثشد 1-3

 ػالیٓ اختالالت سا ٘بْ ثشد ٚ ثذا٘ذ. 2-3

 ٔىب٘یضْ اختالَ سا تؼشیف وٙذ. 3-3

 

تؼتٟبی .4

 تـخیلی 

 

 دسٔبٖ

 تؼتٟبی تـخیلی ثشای ٞش ٘ٛع اختالَ ا٘ؼمبدی سا ثـٙبػذ. 1-4

 ٘حٜٛ ا٘دبْ تؼت سا ثذا٘ذ. 2-4

فبوتٛس ا٘ؼمبدی ثب  –دسٔبٖ ٞش یه اص اختالالت سا ؿبُٔ داسٚ  3-4

 ٞبی خٛ٘ی سا ثذا٘ذ. فشآٚسدٜ

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ػٛاسم تضسیك خٖٛ ٚ فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش آسیب ٔذسع : دلیمٝ 66 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

ؿٙبخت ا٘ٛاع .1

 فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی

 ٘بْ ثجشد. ا٘ٛاع فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی آٖ سا 1-1

 ٜٛ تِٛیذ ٞش وذاْ اص فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی سا ؿشح دٞذ.٘ح 2-1
 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 دسن –ؿٙبختی 

 آصٖٔٛ وتجی PPT ػخٙشا٘ی

ا٘ذیىبػیٖٛ .2

اػتفبدٜ اص فشآٚسدٜ 

 ٞبی خٛ٘ی

 جشد.ثا٘ذیىبػیٖٛ اػتفبدٜ اص ٞش یه اص فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی سا ٘بْ  1-2

 دا٘ؾ -ؿٙبختی  

ػٛاسم تضسیك .3

 ا٘ٛاع فشآٚسدٜ ٞبی

 خٛ٘ی

 .ؿشح دٞذػٛاسم آِشطیه ٚ ػفٛ٘ی تضسیك فشآٚسدٜ ٞب سا  1-3

 ٚ ػٛاسم فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی سا ؿشح دٞذ.ػالیٓ  2-3

 

 دسن –ؿٙبختی 

 دسن –ؿٙبختی 

 جشد.ثسا ٘بْ فشآٚسدٜ ٞبی خٛ٘ی دسٔبٖ ٞبی ٞش یه اص ػٛاسم  4-1 دسٔبٖ ػٛاسم.4

 
 دا٘ؾ –ؿٙبختی 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خٛ٘شیضی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ فٛلب٘ی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 3 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ثیظٖ آسیب ٔذسع : دلیمٝ  96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب خٛ٘شیضی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ  ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 دا٘ؾ –ؿٙبختی  خٛ٘شیضی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ فٛلب٘ی سا تؼشیف وٙذ. 1-1 وّیبت.1

 آصٖٔٛ وتجی PPT ػخٙشا٘ی

 دا٘ؾ –ؿٙبختی  ا٘ٛاع اتیِٛٛطی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ فٛلب٘ی سا ٘بْ ثشد. 2-1 یَلَطیات .2

 دا٘ؾ –ؿٙبختی  ػالئٓ دػتٍبٜ ٌٛاسؽ فٛلب٘ی سا ٘بْ ثشد. 3-1 عالئن  .3

 دسن –ؿٙبختی  سٚؽ ٞبی تـخیلی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ فٛلب٘ی سا ٘بْ ثشد. 4-1 تشخیص  .4

ٚ غیشخشاحی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ فٛلب٘ی سا  سٚؿٟبی دسٔب٘ی خشاحی 5-1 . دسٔب5ٖ

 دا٘ؼتٝ ٚ ٘بْ ثشد.
 دا٘ؾ –ؿٙبختی 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      آپب٘ذیغ )ثیٕبسیٟب( ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 4 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش آسیب ٔذسع : دلیمٝ 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب آپب٘ذیؼیت حبد ٚ تٛٔٛس ٞبی آپب٘ذیغ ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آؿٙبیی ثب .1

 آپب٘ذیؼیت حبد

 .ؿشح دٞذآ٘بتٛٔی آپب٘ذیغ سا  1-1

 .ؿشح دٞذٔىب٘یؼٓ ثیٕبسی ا٘ؼذاد آپب٘ذیغ سا  2-1

 .٘بْ ثجشدػالئٓ آپب٘ذیؼیت حبد سا  3-1

 .ؿشح دٞذ ػٛاسم آپب٘ذیؼیت حبد سا 4-1

 .٘بْ ثجشدتؼتٟبی تـخیلی آپب٘ذیؼیت حبد سا  5-1

 سا ؿشح دٞذ. غیشخشاحی دسٔبٟ٘بی آپب٘ذیؼیت حبد خشاحی ٚ 6-1

 دسن –ؿٙبختی 

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 دسن –ؿٙبختی 

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 آصٖٔٛ وتجی PPT ػخٙشا٘ی دسن –ؿٙبختی 

تٛٔٛسٞبی .2

 آپب٘ذیغ

 جشد.ثتٛٔٛسٞبی خٛؿخیٓ سا ٘بْ  1-2

 جشد. ثتٛٔٛسٞبی ثذخیٓ سا ٘بْ  2-2

 .ؿشح دٞذػالئٓ تٛٔٛسٞب سا  3-2

 .ؿشح دٞذٛٔٛسٞب سا دسٔبٖ خشاحی ٚ غیشخشاحی ت 4-2

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 دسن –ؿٙبختی 

 دسن –ؿٙبختی 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خٛ٘شیضی اػتفبدٜ دػتٍبٜ ٌٛاسؽ تحتب٘ی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیب ثیظٖ دوتش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آؿٙبیی ثب .1

خٛ٘شیضی اػتفبدٜ 

دػتٍبٜ ٌٛاسؽ 

 تحتب٘ی

 شیضی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ تحتب٘ی سا تؼشیف وٙذ.خٛ٘ 1-1

 ا٘ٛاع اتیِٛٛطی سا ٘بْ ثشد. 2-1

 ا٘ٛاع تظبٞشات ثبِیٙی سا ٘بْ ثشد. 3-1

 ا٘ٛاع سٚؿٟبی تـخیلی ٚ اٍِٛسیتٓ تـخیلی سا ثذا٘ذ. 4-1

 ا٘ٛاع سٚؿٟبی دسٔب٘ی خشاحی ٚ غیشخشاحی سا ٘بْ ثشد. 5-1

 

 آصٖٔٛ وتجی PPT ػخٙشا٘ی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                ّؼتبٖ دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌ            

 (EDOآموزش ) دفترتوسعه                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      تشٚٔبی لفؼٝ ػیٙٝ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ا٘ٛاع تشٚٔبٞبی لفؼٝ ػیٙٝ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یب ػّی وتشد ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 آ٘بتٛٔی خذاس اػتخٛا٘ی لفؼٝ ػیٙٝ 1-1 آًبتَهی تَساکس.1

 ػوالت خذاس لفؼٝ ػیٙٝ 2-1

 تمؼیٓ ثٙذی حفشٜ ٞبی تٛساػیه 3-1

 تمؼیٓ ثٙذی ٔذیبػتٗ 4-1

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

اسصیببی بیوبس .2

 تشٍهبیی
 ساٜ ٞٛایی ٚ ا٘تٛثبػیٖٛ 1-2

 ٚ٘تیالػیٖٛ ٚ اسصیبثی ٚهؼیت تٙفؼی ثیٕبس  2-2

 اسصیبثی ٚهؼیت خشیبٖ خٖٛ ثیٕبس تشٚٔب 3-2

 ٖٛا٘ذیىبػیٖٛ ٞبی تشا٘ؼفٛصیٖٛ خ 4-2

 ٟٔبستی –ؿٙبختی 

تقسین بٌذی علل .3

 تشٍهبی قفسِ سیٌِ
 / ة (  stab woundتشٚٔبٞبی ٘بفز اِف(  1-3

 ػمٛى اص ثّٙذی( –ػمٛى آٚاس  –تشٚٔبی غیش ٘بفز )تلبدف  2-3
 ؿٙبختی

اتیَلَطی شَک دس .4

 تشٍهبّبی قفسِ سیٌِ
 ؿٛن ٕٞٛساطیه ٚ خٛ٘شػب٘ی ٞبی ؿذیذ 1-4

 ( داخُ لفؼٝ ػی1ٝٙ

 ( ؿٛن وبسدیٛطیٙه:2

 اِف( پٙٛٔٛتٛساوغ فـبس٘ذٜ

 ة ( تبٔپٛ٘بد لّجی

 یٛوبسدج ( وٙتٛصیٖٛ ٔ

 د ( آٔجِٛی ٞٛا

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                صؽ ػّْٛ پضؿىیٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛ
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      تشٚٔبی لفؼٝ ػیٙٝ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یبػّی دوتش  ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

یب ّبی اًَاع آس.1

 غیش ًبفز قفسِ سیٌِ
 ؿىؼتٍی د٘ذٜ 1-1

 flail chestتؼشیف  2-1

 flail chestدسٔبٖ ؿىؼتٍی د٘ذٜ ٚ  3-1

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

ّوَتَساکس ٍ .2

 پٌَهَتَساکس
 تؼشیف ٕٞٛتٛساوغ ٚ پٙٛٔٛتٛساوغ 1-2

 ٛاسوغدسٔبٖ ٕٞٛتٛساوغ ٚ پٙٛٔٛت 2-2

 chest tubeػبختبس  3-2

 تؼشیف پٙٛٔٛتٛساوغ فـبس٘ذٜ ٚ دسٔبٖ 4-2

 ٟٔبستی –ؿٙبختی 

شکستگی استشًَم ٍ .3

 اسکبپَال
 ػُّ ؿىؼتٍی ٞبی اػتشْ٘ٛ ٚ اػىبپٛال 1-3

 دسٔبٖ ؿىؼتٍی اػتشْ٘ٛ ٚ اػىبپٛال 2-3
 ؿٙبختی

آسیب ّبی .4

 پبساًشین سیِ
 تؼشیف وٙتٛصیٖٛ سیٝ 1-4

 بسا٘ـیٓ ثلٛست الػشاػیٖٛآػیت پ 2-4

 دسٔبٖ وٙتٛصیٖٛ سیٝ 3-4

 

 ؿٙبختی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planع سٚصا٘ٝ  )فشْ ًشح دس                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      تشٚٔبی لفؼٝ ػیٙٝ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یبػّی دوتش  ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

1.sucking 

wound 
 تؼشیف صخٓ ٔىـی لفؼٝ ػیٙٝ 1-1

 ٟٔبستی -ؿٙبختی  ـی لفؼٝ ػیٙٝ ٚ دسٔبٖثشخٛسد ثب صخٓ ٔى 2-1

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

 تؼشیف ٕٞٛتٛاسوغ ٔبػیٛ 2-1 ّوَتَساکس.2

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی تٛساوٛتٛٔی دس ٕٞٛتٛساوغ 2-2
 ٟٔبستی -ؿٙبختی 

آسیب ّبی ًفَری .3

 بِ قلب
 تؼشیف تبٔپٛ٘بد لّجی 1-3

 هتشیبدث 2-3

 دسٔبٖ تبٔپٛ٘بد لّجی 3-3

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 

 ػالیٓ ثبِیٙی تشٚٔبٞبی دیبفشآٌ ٚ ػُّ ایدبد وٙٙذٜ 4-1 تشٍهبّبی دیبفشاگن.4

 سٚؽ تـخیق پبسٌی دیبفشآٌ 2-4

 دسٔبٖ پبسٌی ٞبی دیبفشآٌ 3-4

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( تٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :سؿ      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی تیشٚئیذ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یبػّی دوتش  ٔذسع : 96ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه صاصی()اختاهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

شیوه 

 ارزشیابی

آًبتَهی ٍ فیضیَلَطی .1

 تیشٍئیذ
 ٔٛلؼیت آ٘بتٛٔیه غذٜ تیشٚئیذ 1-1

 خٛ٘شػب٘ی ؿشیب٘ی ٚ ٚسیذی 2-1

 ٔدبٚسات غذٜ تیشٚئیذثب تشاؿٝ، ٔشی ٚ اػلبة 3-1

 ٖٛ تیشٚوؼیٗفیضیِٛٛطی ٚ ٔتبثِٛیؼٓ یذ ٚ ٞٛسٔ 4-1

 ؿٙبختی

 ؿٙبختی

 ؿٙبختی

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

وبٔپیٛتش ٚاثؼتٝ 

 ثٝ 

Power point 
 

آصٖٔٛ 

 وتجی

 -)تؼتی 

 تٛكیفی(
MCQ 

اختالالت هبدسصادی .2

 تیشٍئیذ
 ویؼت ٔدشای تیشٌّٚٛػبَ 1-2

 تیشٚئیذ صثب٘ی 2-2

 تیشئیذ اوتٛپیه 3-2

 یذاَِٛة پیشأ 4-2

 ؿٙبختی

 ؿٙبختی

 ؿٙبختی

 ٙبختیؿ

اًَاع گَاتش ٍ تیشٍئیذیت .3

 ّب
 ثیٕبسی ٌشیٛص)ػالیٓ ثبِیٙی ٚ دسٔبٖ( 1-3

 یت )ػالیٓ ثبِیٙی ٚ دسٔبٖ(ئیذا٘ٛاع تشٚ 2-3

 آدٟ٘ٛٔبی تٛوؼیه 3-3

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 آ٘بِیض –ؿٙبختی 

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

ّیپَتیشٍئیذی ٍ .4

 ّیپشتیشٍئیذی
 شٚئیذی سا ؿشح دٞیذ.ػالیٓ ثبِیٙی ٞیپشتیشٚئیذی ٚ ٞیپٛتی 1-4

 اتیِٛٛطی ٞیپشتیشٚئیذی ٚ ٞیپٛتیشٚئیذی سا ؿشح دٞیذ. 2-4

 دسٔبٖ ٞیپشتیشٚئیذی ٚ ٞیپٛتیشٚئیذی سا ؿشح دٞیذ. 3-4

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 دا٘ؾ –ؿٙبختی 

 دا٘ؾ -ؿٙبختی 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 ؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس(پض سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 3 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ػٛاسم تیشٚئیذوتٛٔی –ا٘ٛاع وب٘ؼشٞبی تیشٚئیذ  –تشٚٔبٞبی تیشٚئیذ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یب ػّی دوتش ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(داف رفتاری اه رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

اپشٍچ ًذٍلْبی .1

 تیشٍئیذ

 ٘حٜٛ ثشخٛسد اپشٚذ ثب ٘ذَٚ تیشٚئیذ سا ؿشح دٞیذ. 1-1

 FNAًشیمٝ ا٘دبْ  2-1

 ٘ذِٟٚبی تیشٚئیذ سا تٛهیح دٞیذ. ـخیلیسٚؿٟبی ت 3-1

 بستیٟٔ –ؿٙبختی 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

اًَاع کبًسشّبی .2

تیشٍئیذ )سیسک 

 فبکتَسّب(

 سیؼه فبوتٛسٞبی وب٘ؼشٞبی تیشٚئیذ 1-2

 ػالیٓ ثبِیٙی وب٘ؼشٞبی تیشٚئیذ 2-2

 وب٘ؼشٞبی تیشٚئیذ ـخیلیسٚؽ ٞبی ت 3-2

 ؿٙبختی

تقسین بٌذی اًَاع .3

 کبًسش تیشٍئیذ

 وب٘ؼش پبپیالسی:ػالیٓ ثبِیٙی،تـخیق ٚ دسٔبٖ 1-3

 وب٘ؼش فِٛیىٛالس:ػالیٓ ثبِیٙی،تـخیق ٚ دسٔبٖ 2-3

 وب٘ؼش ٔذٚالسی:ػالیٓ ثبِیٙی،تـخیق ٚ دسٔبٖ 3-3

 وب٘ؼش آ٘بپالػتیه:ػالیٓ ثبِیٙی، تـخیق ٚ دسٔبٖ 4-3

 ٟٔبستی –ؿٙبختی 

اًَاع دسهبًْبی .4

جشاحی ٍ غیش جشاحی 

 ئیذکبًسشّبی تیشٍ

 ِٙفْٛ تیشٚئیذ:ػالیٓ ثبِیٙی،تـخیق ٚ دسٔبٖ 1-4

 ا٘ٛاع تیشٚئیذوتٛٔی 2-4

 ػٛاسم تیشٚئیذوتٛٔی 3-4

دسٔبٟ٘بی ٔىُٕ ثؼذ اص ػُٕ خشاحی وب٘ؼشٞبی تیشٚئیذ)دسٔبٖ ثب یذ  4-4

 سادیٛاوتیٛ(

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی



 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( ی فشاٌیشاٖ :سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّ      وب٘ؼش سیٝ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 4 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی وب٘ؼش سیٝ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یبػّی دوتش  ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 رشی و مهارتی()شناختی، نگ

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ؿیٛع تٛٔٛسٞبی سیٝ دس خبٔؼٝ سا ؿشح دٞیذ. 1-1 اپیذهیَلَطی.1

 ػُّ ٔؼبػذ وٙٙذٜ ػشًبٖ سیٝ سا تٛهیح دٞیذ. 2-1

 ٟٕٔتشیٗ سیؼه فبوتٛس ػشًبٖ سیٝ 3-1

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

تقسین بٌذی .2

 پبتَلَطی سشطبى سیِ
 NSCLCا٘ٛاع تٛٔٛسٞبی  1-2

 ا٘ٛاع تٛٔٛسٞبی ٘ٛسٚا٘ذٚوشیٗ 2-2
 ؿٙبختی

عالئن ببلیٌی .3

 سشطبى سیِ
 ػالیٓ ٔٛهؼی تٛٔٛسٞبی سیٛی / غیش سیٛی تٛساػیه 1-3

 ػٙذسْٚ پبسا٘ئٛپالػتیه 2-3

 دٚس دػتػالیٓ ٔتبػتبصٞبی  3-3

 ی ػشًبٖػالیٓ ػٕٛٔ 4-3

 ؿٙبختی

سٍشْبی بشسسی .4

 بیوبساى کبًسش سیِ
 سٚؿٟبی تـخیق تٛٔٛس اِٚیٝ 1-4

 ػشًبٖ سیٝ stagingالذأبت تلٛیشثشداسی دس  2-4

 تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفتی اص تٛٔٛس 3-4

 اسصیبثی غذد ِٙفبٚی ٔذیبػتٗ 4-4

 اسصیبثی ٔتبػتبص دٚس دػت 5-4

 ؿٙبختی ٚ ٟٔبستی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      وب٘ؼش سیٝ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 4 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی وب٘ؼش سیٝ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یبػّی دوتش  ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  وس مطالبرئ

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تىٙیه ا٘دبْ ٔذیبػتیٙٛػىٛپی 1-1 هذیبستیٌَسکَپی.1

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی ٔذیبػتیٙٛػىٛپی دس وب٘ؼش سیٝ 2-1

 خبیٍضیٗ ٞبی ٔذیبػتیٙٛػىٛپی 3-1

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 

 شا٘یػخٙ

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

بشخَسد بب بیوبس .2

کبًسش سیِ ٍ پلَسال 

 افیَطى

 دس پّٛساَ افیٛطٖ  VATSخبیٍبٜ 1-2

 ٟٔبستی -ؿٙبختی  سٚؽ تـخیق پّٛساَ افیٛطٖ ثذخیٓ 2-2

اسصیببی  بیوبساى .3

 کبًسش سیِ
 اػپیشٚٔتشی 1-3

دس ثشسػی لجُ اص ػُٕ خشاحی ثیٕبساٖ وب٘ؼش اسصیبثی اػپیشٚٔتشی  2-3

 سیٝ

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 

4. staging  دس

دسهبى بیوبساى کبًسش 

 سیِ

 ثیٕبساٖ وب٘ؼش سیٝ  stagingػیؼتٓ  1-4

 دسٔبٖ ػشًبٖ سیٝ )خشاحی ٚ غیش خشاحی( 2-4

 اَ ثیٕبساٖ وب٘ؼش سیٝٔیضاٖ ػٛسٚیٛاَ ٚ ػٛأُ ٔٛثش دس ػٛسٚیٛ 3-4

 ؿٙبختی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                ْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ دا٘ـٍبٜ ػّ            

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ثیٕبسیٟبی پبساتیشٚئیذ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 5 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی غذٜ پبساتیشٚئیذ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یب ػّی دوتش ٔذسع : 66 ( :ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آًبتَهی ٍ .1

فیضیَلَطی غذُ 

 پبساتیشٍئیذ

 آ٘بتٛٔی غذٜ پبساتیشٚئیذ 1-1

 فیضیِٛٛطی غذٜ پبساتیشٚئیذ 2-1

 دس ٔىب٘یؼٓ تٙظیٓ وّؼیٓ PTH٘مؾ  3-1

 دس ثبصخزة اػتخٛا٘ی وّؼیٓ ٚ وّیٛی ٚ سٚدٜ ای PTHتبثیش  4-1

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

 ػُّ ٚاثؼتٝ ثٝ پبساتیشٚئیذ 2-1 علل ّیپشکلسوی.2

 ػُّ ثذخیٕی 2-2

 vit Dػُّ ٚاثؼتٝ ثٝ  3-2

 ى ثٝ ٘بسػبیی وّیٛیػُّ ٔشثٛ 4-2

 ؿٙبختی

ّیپشپبساتیشٍئیذیسن .3

 اٍلیِ
 ػُّ ایدبد وٙٙذٜ ٚ ؿیٛع 1-3

 ػُّ وّیٙیىی، ٞیپشپبساتیشٚئیذیؼٓ اِٚیٝ 2-3

 ػالیٓ آطٔبیـٍبٞی 3-3

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی ٞیپشپبساتیشٚئیذیؼٓ 4-3

 تلٛیشثشداسی لجُ اص ػُٕ ثیٕبساٖ 5-3

 دسٔبٖ غیشخشاحی ٚ خشاحی 6-3

 ٟٔبستی –تی ؿٙبخ

ّیپشپبساتیشٍٍیذیسن .4

 ثبًَیِ ٍ ثبلثیِ
 تؼشیف ٞیپشپبساتیشٚئیذیؼٓ ثبِثیٝ ٚ ثب٘ٛیٝ 1-4

 ٟٔبستی -ؿٙبختی  ا٘ذیىبػیٖٛ ٞبی خشاحی دس ٞیپشپبساتیشٚئیذیؼٓ ثب٘ٛیٝ ٚ ثبِثیٝ 2-4
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( فشاٌیشاٖ :سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی       ثیٕبسیٟبی آدس٘بَ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 6 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی آدس٘بَ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یبػّی دوتش  ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 ی، نگرشی و مهارتی()شناخت

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

تبسیخچِ ٍ آًبتَهی .1

 آدسًبل
 تبسیخچٝ ثیٕبسیٟبی آدس٘بَ 1-1

 آ٘بتٛٔی آدس٘بَ 2-1

 خٛ٘شػب٘ی ؿشیب٘ی ٚ ٚسیذی آدس٘بَ 3-1

 ٞیؼتِٛٛطی غذٜ آدس٘بَ وٛستىغ ٚ ٔذٚال 4-1

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

 اص وٛس٘ىغ شؿحٝٞٛسٟٔٛ٘بی ٔت 2-1 فیضیَلَطی آدسًبل.2

 ٔذٚالی آدس٘بَ شؿحٝٞٛسٟٔٛ٘بی ٔت 2-2
 ؿٙبختی

ّیپشآلذستشًٍیسن  .3

 اٍلیِ
 اِٚیٝ آِذػتشٚ٘یؼٓػالیٓ ثبِیٙی ٞیپش 1-3

 ػُّ ٞیپشآِٛٔتشیٛ٘یؼ2-3ٓ

 اِٚیٝ آِذػتشٚ٘یؼٓسٚؿٟبی تـخیلی ٞیپش 3-3

 آِذػتشٚ٘یؼٓدسٔبٖ ٞیپش 4-3

 ٟٔبستی –ؿٙبختی 

 وٛؿیًٙ وّیٙیىیػالیٓ  4-1 سٌذسم کَشیٌگ.4

 ػُّ ػٙذسْ وٛؿیًٙ 2-4

سٚؿٟبی تـخیلی ػٙذسْٚ وٛؿیًٙ ٚ ِٛوبِیضاػیٖٛ  3-4

 سادیِٛٛطیه

 دسٔبٖ غیش خشاحی ٚ خشاحی وٛؿیًٙ 4-4

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      یٕبسیٟبی آدس٘بَث ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 6 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 آسیٗ ٘یبػّی دوتش  ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(ی اهداف رفتار رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تؼشیف ٘بسػبیی آدس٘بَ 1-1 بیوبسی آدیسَى.1

 ػُّ ایدبد وٙٙذٜ ٘بسػبیی آدس٘بَ 2-1

 ػالیٓ وّیٙیىی ٘بسػبیی آدس٘بَ 3-1

 سٚؿٟبی تـخیق ٘بسػبیی آدس٘بَ 4-1

 َدسٔبٖ ٘بسػبیی آدس٘ب 5-1

 ٟٔبستی –ؿٙبختی 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

 سٚؿٟبی تـخیق وب٘ؼش آدس٘بَ 2-1 کبسسیٌَم آدسًبل.2

 دسٔبٖ خشاحی ٚ غیش خشاحی 2-2
 ؿٙبختی

 إٞیت فیضیِٛٛطیه وب٘ىَٛ آ٘غ ٞب 3-1 فئَکشٍهَسیتَم.3

 تٛٔٛسٞبی ٔتحشوٝ وبتىَٛ آٔیٗ ٞب 2-3

 ْٛؿیٛع ٚ اپیذٔیِٛٛطی فئٛوشٚٔٛػیت 3-3

 ْٛتظبٞشات تىٙیىی فئٛوشٚٔٛػیت 4-3

 ْٛتـخیق ٞبی افتشالی فئٛوشٚٔٛػیت 5-3

 ْٛوشٚٔٛػیتسٚؿٟبی تـخیلی فئٛ 6-3

 ْٛدسٔبٖ فئٛوشٚٔٛػیت 7-3

 ؿٙبختی

 

 

 

 

 ٟٔبستی -ؿٙبختی 
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( تحلیّی فشاٌیشاٖ : سؿتٝ ٚ ٔمٌغ      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ؿٛن ٌشْ ٔٙفی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘یسهب دوتش  ٔذسع : 66 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب ؿٛن ٌشْ ٔٙفی ٞذف وّی دسع:   
 )اختصاصی(رفتاری اهداف  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود:

 حیطه

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 سا تؼشیف وٙذ. SIRSػٙذسْ پبػخ اِتٟبثی ػیؼتٕیه  1-1 .تؼشیف ٚ اكٌالحبت1

2-1 sepsis  ٚsevere sepsis .سا تؼشیف وٙذ 

3-1  septic shock تؼشیف وٙذ. سا 

 ( سا تؼشیف وٙذ.MOFاختالَ ػّٕىشد چٙذاسٌب٘ی ) 4-1

 ؿٙبختی

 )دا٘ؾ(

 ػخٙشا٘ی

 ثش٘بٔٝ سیضی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

وبٔپیٛتش 

 اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

 ٘بْ ثجشد. سا ػٛأُ ٔیىشٚثیبَ ا٘ٛاع 2-1 .پبتٛط٘ض ؿٛن ػپتیه2

ٚاثؼتٝ ػیؼتٕیه دس پبػخ اِتٟبثی ٔذیبتٛسٞب ٚ ٘مؾ آٟ٘ب  ا٘ٛاع 2-2

 سا ؿشح دٞذ. ثٝ ػفٛ٘ت

 ؿٙبختی)دا٘ؾ(

 

 ؿٙبختی)دسن( 

.پبتٛفیضیِٛٛطی ؿٛن 3

 ػپتیه ٚ ػالئٓ

سا ؿشح  general clinical signs٘ـب٘ٝ ٞبی وّیٙیىی ػٕٛٔی  1-3

 دٞذ.

 ػالئٓ لّجی ٚ ػشٚلی سا ؿشح دٞذ. 2-3

 ػالیٓ سیٛی ٚ وّیٛی سا ؿشح دٞذ. 3-3

 یٓ ٔشثٛى ثٝ ػبیش اسٌبٖ ٞب سا ؿشح دٞذ.ػال 4-3

 ؿٙبختی

 )دسن(

 ػبپٛست)حٕبیت( ٕٞٛدیٙبٔیه سا ؿشح دٞذ. 4-1 دسٔبٖ.4

 ( سا ؿشح دٞذ.source controlوٙتشَ ٔٙجغ ػفٛ٘ت ) 2-4

 دٞذ.٘مؾ آ٘تی ثیٛتیه ٞب تٛهیح  3-4

 دس ؿٛن ػپتیه (novelدسٔبٟ٘بی تبصٜ ) دسػٛأُ هذ اِتٟبثی  4-4

 ٞذ. سا ؿشح د

 ؿٙبختی

 )دسن(
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی ٔذیبػتٗ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘یسهب دوتش  ٔذسع : 66 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب ثیٕبسیٟبی ٔذیبػتٗ ٞذف وّی دسع:   
 )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود: 

 حیطه

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ٔذیبػتٗ سا اص ٘ظش آ٘بتٛٔیه تمؼیٓ ثٙذی وٙذ. 1-1 تٛٔی ٔذیبػتٗآ٘ب.1

 ٔحتٛیبت ٘شٔبَ ٔذیبػتٗ سا ٘بْ ثجشد. 2-1

 هبیؼبت تٛٔٛساَ ٔذیبػتٗ ثش اػبع تفىیه وٕپبستٕبٖ افتشاق دادٜ ؿٛد. 3-1

 ؿٙبختی)دا٘ؾ(

 ؿٙبختی)دسن(

 آ٘بِیض

 ػخٙشا٘ی

 ثش٘بٔٝ سیضی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

وبٔپیٛتش 

 اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

الذأبت .2

 تـخیلی

 سا ؿشح دٞذ. ثیٕبسیٟبی ٔذیبػتٗ  ؿشح حبَاكَٛ ٟٔٓ دس  1-2

 ثیٕبسیٟبی ٔذیبػتٗ سا ؿشح دٞذ.ٔؼبیٙٝ فیضیىی اكَٛ ٟٔٓ دس   2-2

 سا تٛهیح دٞذ. ػالئٓ تٛدٜ ٞبی ٔذیبػتٗ 3-2

 بػتٗ سا تٛهیح دٞذ.دس تـخیق ثیٕبسیٟبی ٔذی الذأبت تلٛیش ثشداسی 4-2

 ی تـخیلی دس ثیٕبسیٟبی ٔذیبػتٗ سا ؿشح دٞذ.تٛٔٛس ٔبسوشٞب  5-2

 اص تٛدٜ ٞبی ٔذیبػتٗ سا تٛهیح دٞذ. تىٙیه ٞبی ثیٛپؼی 6-2

 ؿٙبختی

 )دسن(

ثیٕبسیٟبی .3

 ٔذیبػتٗ

 

 ػالئٓ ثیٕبسی تیٕٛع سا تٛهیح دٞذ. 1-3

 سٚؿٟبی تـخیلی ثیٕبسیٟبی تیٕٛع سا تٛهیح دٞذ.2-3

 دسٔبٖ ثیٕبسیٟبی تیٕٛع سا ؿشح دٞذ. 3-3

 ا٘ٛاع تٛٔٛسٞبی ٘ٛسٚط٘یه سا ٘بْ ثشد. 4-3

 الذأبت تـخیلی تٛٔٛسٞبی ٔذیبػتٗ خّفی سا ؿشح دٞذ.. 5-3

 دسٔبٖ تٛٔٛسٞبی ٘ٛسٚط٘یه سا ؿشح دٞذ. 6-3

 سٚؿٟبی تـخیلی تٛٔٛس طسْ ػُ سا ؿشح دٞذ. 7-3

 دسٔبٖ تٛٔٛس طسْ ػُ سا تٛهیح دٞذ. 8-3

 ػالئٓ ِٙفْٛ سا ؿشح دٞذ. 9-3

 سٚؽ ٞبی تـخیلی ِٙفْٛ سا تٛهیح دٞذ. 16-3

 دسٔبٖ ِٙفْٛ سا ؿشح دٞذ. 11-3

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دا٘ؾ(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(
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 (EDOش )دفترتوسعه آموز                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 3 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی دیبفشآٌ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘یسهب دوتش  ٔذسع : 66 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب ثیٕبسیٟبی دیبفشآٌٞذف وّی دسع:   
 )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود:

 حیطه

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آ٘بتٛٔی دیبفشآٌ )ػّْٛ .1

 پبیٝ(

 آ٘بتٛٔی دیبفشآٌ سا ؿشح دٞذ. 1-1

 یٗ خٖٛ ؿشیب٘ی ٚ دس٘بط ٚسیذی دیبفبٌٓ سا ؿشح دٞذ.تبٔ 2-1

 ػلت دٞی دیبفشآٌ سا ؿشح دٞذ. 3-1

 خٙیٗ ؿٙبػی ٚ تىبُٔ دیبفشآٌ ؿشح دٞذ. 4-1

 ؿٙبختی

 )دسن(

 ػخٙشا٘ی

 ثش٘بٔٝ سیضی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

وبٔپیٛتش 

 اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

ٞش٘ی دیبفشإٌبتیه .2

ٚ اٚا٘تشاػیٖٛ ٔبدسصادی 

 دیبفشآٌ

 ػالیٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٞش٘ی ثٛخذاِه سا ؿشح دٞذ. 1-2

 سٚؽ ٞبی تـخیلی ٞش٘ی ثٛخذاِه سا تٛهیح دٞذ. 2-2

 دسٔبٖ ٞش٘ی ثٛخذاِه سا تٛهیح دٞذ. 3-2

 ػالیٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٞش٘ی ٔٛسٌب٘ی سا ؿشح دٞذ. 4-2

 سٚؽ ٞبی تـخیلی ٞش٘ی ٔٛسٌب٘ی سا تٛهیح دٞذ. 5-2

 ٞش٘ی ٔٛسٌب٘ی سا تٛهیح دٞذ.دسٔبٖ  6-2

 ػالیٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞبی ٞش٘ی ٞیبتبَ اصٚفبطیبَ سا ؿشح دٞذ. 7-2

 سٚؽ ٞبی تـخیلی ٞش٘ی ٞیبتبَ اصٚفبطیبَ سا تٛهیح دٞذ. 8-2

 دسٔبٖ ٞش٘ی ٞیبتبَ اصٚفبطیبَ سا تٛهیح دٞذ. 9-2

 اٚا٘تشاػیٖٛ دیبفشآٌ سا تؼشیف وٙذ. 16-2

 سا ؿشح دٞذ.دسٔبٖ اٚا٘تشاػیٖٛ دیبفشآٌ  11-2

 ؿٙبختی)دسن(

 

 ا٘ٛاع تٛٔٛسٞبی خٛؽ خیٓ ٚ ثذخیٓ اِٚیٝ دیبفشآٌ سا ٘بْ ثجشد. 3-1 تٛٔٛسٞبی دیبفشآٌ.3

 تٛٔٛسٞبی ثب٘ٛیٝ دیبفشآٌ سا ؿشح دٞذ. 2-3

 دسٔبٖ تٛٔٛسٞبی دیبفشآٌ سا ؿشح دٞذ. 3-3

 

 ؿٙبختی)دا٘ؾ(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(



 آػیت ثال٘ت دیبفشآٌ سا تٛهیح دٞذ. 4-1 تشٚٔبی دیبفشآٌ.4

 آػیت ٘بفز دیبفشآٌ سا تٛهیح دٞذ. 2-4

 سٚؿٟبی تـخیلی آػیت دیبفشآٌ سا تٛهیح دٞذ. 3-4

 اپشٚذ خشاحی دس آػیت دیبفشآٌ سا تٛهیح دٞذ. 4-4

 ؿٙبختی)دسن(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ   

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 4 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی اصٚفبٌٛع ٚ ٞش٘ی دیبفشإٌبتیه ٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘یسهب دوتش  ٔذسع : 126 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞش٘ی دیبفشإٌبتیه ٚ ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ ٔشی  –شی آؿٙبیی ثب ٔ ٞذف وّی دسع:   
 )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود:

 حیطه

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 .آ٘بتٛٔی ٔشی1

 )ػّْٛ پبیٝ(

 آ٘بتٛٔی ٔشی سا ؿشح دٞذ. 1-1

 ٖٛ ؿشیب٘ی ٚ دس٘بط ٚسیذی ٔشی سا ؿشح دٞذ.تبٔیٗ خ 2-1

 ػلت دٞی ٔشی سا ؿشح دٞذ. 3-1

 دس٘بط ِٙفبتیه ٔشی سا ؿشح دٞذ. 4-1

 ؿٙبختی)دسن(

 ػخٙشا٘ی

 ثش٘بٔٝ سیضی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

 وبٔپیٛتش اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

. اسصیبثی ػّٕىشد 2

 اصٚفبٌٛع

 سا تٛهیح دٞذ. تالالت ػبختبسی ٔشیتؼت ٞبی ٔشثٛى ثٝ اخ 1-2

 سا تٛهیح دٞذ. تؼت ٞبی ٔشثٛى ثٝ اختالالت ػّٕىشدی ٔشی 2-2

 سا تٛهیح دٞذ. تؼت ٞبی ٔشثٛى ثٝ افضایؾ تٕبع ثب اػیذ ٔؼذٜ 3-2

 سا تٛهیح دٞذ. ٌبػتشیهئٛد٘ٛتؼت ٞبی اسصیبثی ػّٕىشد د 4-2

 ؿٙبختی)دسن(

. اختالَ ػّٕىشد 3

 حّك ٚ اصٚفبٌٛع

 سا تٛهیح دٞذ. تظبٞشات وّیٙیىی ثیٕبسی حشوتی ٔشی 1-3

 سٚؽ ٞبی تـخیلی دیٛستیىَٛ ص٘ىش سا تٛهیح دٞذ. 2-3

 ػالیٓ دیٛستیىَٛ ص٘ىش سا ؿشح دٞذ. 3-3

 دسٔبٖ دیٛستیىَٛ ص٘ىش سا تٛهیح دٞذ. 4-3

 سٚؽ ٞبی تـخیلی آؿبالصی سا تٛهیح دٞذ. 5-3

 ػالیٓ آؿبالصی سا ؿشح دٞذ. 6-3

 صی سا تٛهیح دٞذ.دسٔبٖ آؿبال 7-3

 سا ٘بْ ثجشد. اختالالت حشوتی اِٚیٝ ٔشیػبیش  8-3

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دا٘ؾ(



ػبیش ثیٕبسیٟبی .4

 خٛؽ خیٓ ٔشی

 سا ٘بْ ثجشد. ثیٕبسی دیٛستیىٛالس ٔشیا٘ٛاع  1-4

 سا ؿشح دٞذ. ٝ ؿبتؼىیحّم 2-4

 سا ٘بْ ثجشد. ٞش٘ی ٞیبتبَ دیبفشإٌبتیها٘ٛ اع  3-4

 سا ؿشح دٞذ. ػٙذسْ ٔبِٛسی ٚایغ 4-4

 ؿٙبختی )دا٘ؾ(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دا٘ؾ(

 ؿٙبختی )دسن(
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( یّی فشاٌیشاٖ :سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحل      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 5 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسی سفالوغ ٔؼذٜ ثٝ ٔشی –ػشًبٖ ٔشی  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘یسهب دوتش  ٔذسع : 126 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب سفالوغ ٔؼذٜ ثٝ ٔشی –ی آؿٙبیی ثب ػشًبٖ ٔش ٞذف وّی دسع:   
 )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود:

 حیطه

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 وب٘ؼش اصٚفبٌٛع.1

 )وّیبت(

 سا ٘بْ ثجشد. وب٘ؼش اصٚفبٌٛع فبوتٛسٞبی اتیِٛٛطیه 1-1

 تظبٞشات وّیٙیىی ػشًبٖ ٔشی سا ؿشح دٞذ. 2-1

 ( وب٘ؼش ٔشی سا تٛهیح دٞذ.stagingٔشحّٝ ثٙذی ) 3-1

 ثشسػی ٞبی لجُ اص دسٔبٖ وب٘ؼش ٔشی سا تٛهیح دٞذ. 4-1

 ؿٙبختی)دا٘ؾ(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 ػخٙشا٘ی

 ثش٘بٔٝ سیضی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

 وبٔپیٛتش اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ایت ثٛسدٚ

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

 وب٘ؼش اصٚفبٌٛع.2

 )تؼبسیف(

 سا تٛهیح دٞذ. دسٔبٖ ٘ئٛادخٛا٘ت ٚ دسٔبٖ ادخٛا٘ت 1-2

 سا تٛهیح دٞذ. دسٔبٖ تؼىیٙی 2-2

 سا تٛهیح دٞذ. دسٔبٖ لٌؼی 3-2

4-2 salvage esophagectomy .سا تٛهیح دٞذ 

 ؿٙبختی)دسن(

.ػبیش تٛٔٛسٞبی 3

 اصٚفبٌٛع

 سا افتشاق دٞذ.. فبٌٛعػبسوْٛ اصٚ 1-3

 ػالیٓ ِیٛٔیْٛ اصٚفبٌٛع سا تٛهیح دٞذ. 2-3

 الذأبت تـخیلی ِیٛٔیْٛ اصٚفبٌٛع سا ؿشح دٞذ. 3-3

 دسٔبٖ ِیٛٔیْٛ اصٚفبٌٛع سا ؿشح دٞذ. 4-3

 سا افتشاق دٞذ. ویؼت ٞبی اصٚفبٌٛع 5-3

 آ٘بِیض

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی)دسن(

 آ٘بِیض

وغ ثیٕبسی سیفال.4

 ٔؼذٜ ثٝ ٔشی

 سا ؿشح دٞذ.. ػالیٓ سیفالوغ 1-4

 سا تٛهیح دٞذ. پبتٛفیضیِٛٛطی سیفالوغ 2-4

 سا تؼشیف وٙذ. بستاصٚفبٌٛع ث 3-4

 سا تٛهیح دٞذ. )ؿبُٔ دسٔبٖ ًجی ٚ خشاحی(سیفالوغدسٔبٖ  4-4

 ؿٙبختی)دسن(
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ی خشاحی ػٕٛٔ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 6 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی ٔؼذٜ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘ی سهب دوتش ٔذسع : 126 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ی ٔؼذٜ آؿٙبیی ثب ثیٕبسیٟب ٞذف وّی دسع:   
 )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود:

 حیطه

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 آ٘بتٛٔی ٔؼذٜ.1

 )ػّْٛ پبیٝ(

 آ٘بتٛٔی ٔؼذٜ سا تٛهیح دٞذ. 1-1

 ح دٞذ.تبٔیٗ خٖٛ ؿشیب٘ی ٚ دس٘بط ٚسیذی ٔؼذٜ سا تٛهی 2-1

 دس٘بط ِٙفبتیه ٔؼذٜ ٚ ػلت دٞی ٔؼذٜ سا  تٛهیح دٞذ. 3-1

 ثبفت ؿٙبػی ٔؼذٜ سا تٛهیح دٞذ. 4-1

 ؿٙبختی )دسن(

 ػخٙشا٘ی

 ثش٘بٔٝ سیضی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

 وبٔپیٛتش اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

تـخیق ثیٕبسی .2

 صخٓ پپتیه

 .دٞذ.ؿشح پپتیه ساثیٕبسی صخٓ ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ػالیٓ  1-2

 .ثیٕبسی صخٓ پپتیه سا ؿشح دٞذ.تؼت ٞبی تـخیلی  2-2

 .دٞذؿشح  سا ػٛأُ اتیِٛٛطیه ثیٕبسی صخٓ پپتیه 3-2

 ؿٙبختی)دسن(

سٚؿٟبی ػُٕ .3

خشاحی ثشای 

ػٛاسم 

 اِٚؼشپپتیه

1-3 option ٜدٞذ ؿشحسا ٞبی ػُٕ خشاحی دس صخٓ پپتیه پشفٛس. 

2-3 Option ؿشحسا ا٘ؼذاد ثؼّت صخٓ پپتیه ٞبی ػُٕ خشاحی دس 

 .دٞذ

3-3 Option ؿشحسا ٞبی ػُٕ خشاحی دس خٛ٘شیضی اِٚؼش پپتیه 

 .دٞذ

4-3 Optionدٞذ ؿشحاحی دس صخٓ ػشوؾ پپتیه سا ٞبی ػُٕ خش. 

 ؿٙبختی)دسن(

ثیٕبسی .4

 صِٚیٍٙشاِیؼٖٛ

 ذ.ػالیٓ ثیٕبسی سا تٛهیح دٞ 1-4

 ذ.ٞی تـخیلی ایٗ ثیٕبسی سا تٛهیح دسٚؿٟب 2-4

3-4 Optionٞذ.ٞبی دسٔب٘ی سا تٛهیح د 
 ؿٙبختی)دسن(
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 7 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی آؿٙبیی ثب ثیٕبسیٟبی ٔؼذٜ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘یسهب دوتش  ٔذسع : 126 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب ػٛاسم ثؼذ ٌبػتشوتٛٔی –آؿٙبیی ثب اختالالت خٛؽ خیٓ ٔؼذٜ  –آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع تٛٔٛسٞبی ٔؼذٜ  ٞذف وّی دسع:   
 )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود:

 حیطه

 ، نگرشی و مهارتی()شناختی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ا٘ٛاع ثبفت ؿٙبػی وب٘ؼش ٔؼذٜ سا تٛهیح دٞذ. 1-1 وب٘ؼش ٔؼذٜ.1

 دٞذ.ؿشح سا اتیِٛٛطی وب٘ؼش ٔؼذٜ  2-1

 .دٞذؿشح سا ( وب٘ؼش ٔؼذٜ stagingٔشحّٝ ثٙذی) 3-1

 .دٞذؿشح سا تظبٞشات وّیٙیىی وب٘ؼش ٔؼذٜ  4-1

 .دٞذؿشح سا اسصیبثی ٞبی تـخیلی وب٘ؼش ٔؼذٜ  5-1

 .دٞذؿشح سا دسٔبٖ وب٘ؼش ٔؼذٜ  6-1

 ؿٙبختی )دسن(

 ػخٙشا٘ی

 ثش٘بٔٝ سیضی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

 وبٔپیٛتش اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

 .دٞذؿشح سا اتیِٛٛطی ِٙفْٛ ٔؼذٜ  2-1 ِٙفْٛ ٔؼذٜ.2

 .دٞذ هیحسا تٛا٘ٛاع ِٙفْٛ ٔؼذٜ  2-2

 .دٞذؿشح سا اٍِٛسیتٓ دسٔب٘ی دس ِٙفْٛ ٔؼذٜ  3-2

 ؿٙبختی )دسن(

3.GIST 1-3  ثبفت ؿٙبػیGIST  دٞذ.تٛهیح سا. 

 .دٞذ سا ؿشح GISTػالیٓ  2-3

 .دٞذتٛهیح سا  GIST یتـخیلالذأبت  3-3

 .دٞذتٛهیح سا  GISTاٍِٛسیتٓ دسٔب٘ی دس  4-3

 ؿٙبختی )دسن(
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 8 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی ٔؼذٜٔٛهٛع خّؼٝ :

 افغب٘ی سهب دوتش ٔذسع : 66 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب ػٛاسم ثؼذ ٌبػتشوتٛٔی –آؿٙبیی ثب اختالالت خٛؽ خیٓ ٔؼذٜ  دسع:ٞذف وّی    
 )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 در پایان کالس انتظار می رود:

 حیطه

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ٛس وبسػیٙٛئیذ سا ؿشح دٞذ.ا٘ٛاع ثبفت ؿٙبػی تٛٔ 1-1 تٛٔٛس وبسػیٙٛئیذ.1

 ػالئٓ تٛٔٛس وبسػیٙٛئیذ سا ؿشح دٞذ. 2-1

 الذأبت تـخیلی تٛٔٛس وبسػیٙٛئیذ سا ؿشح دٞذ. 3-1

 دسٔبٖ تٛٔٛس وبسػیٙٛئیذ سا ؿشح دٞذ. 4-1

 ؿٙبختی )دسن(

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

پشٚطوتٛس 

 وبٔپیٛتش اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد

MCQ 
 پبیبٖ تشْ

خٛؽ .اختالالت 2

 خیٓ ٔؼذٜ

 سا ٘بْ ثجشد. پِٛیپ ٞبی ٔؼذٜا٘ٛاع  1-2

 دٞذ.ؿشح سا ثضٚآس ٚ پشٌٚٙٛص آٖ  2-2

 دٞذ.ؿشح سا ثب آٖ  ثشخٛسدخؼٓ خبسخی ٚ  3-2

 ٔؼذٜ سا ؿشح دٞذِِٚٛٛع ػالئٓ  4-2

 دٞذ.ؿشح سا  ِِٚٛٛع ٔؼذٜ دسٔبٖ 5-2

 ؿٙبختی )دا٘ؾ(

   ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 ؿٙبختی )دسن(

 )دسن(ؿٙبختی 

.ػٛاسم ثؼذ 3

  ٌبػتشوتٛٔی

 سا ؿشح دٞذ.ػٙذسْ دأپیًٙ  1-3

 ٌبػتشوتٛٔی سا ؿشح دٞذ. اػٟبَ ثؼذ 2-3

 ٔؼذٜ سا ؿشح دٞذ. اػتبص 3-3

4-3 Bile reflux gastritis .سا ؿشح دٞذ 

5-3 Reux syndrome .سا ؿشح دٞذ 

 سا ؿشح دٞذ.ثؼذ اص ٌبػتشوتٛٔی  gall stone ػُّ 6-3

 ٖ ٚ ػُّ آٖ سا ؿشح دٞذ.وبٞؾ ٚص 7-3

 ػُّ إٓ٘ی ثؼذ ٌبػتشوتٛٔی سا ؿشح دٞذ. 8-3

 ػُّ ثیٕبسی اػتخٛا٘ی ثؼذ ٌبػتشوتٛٔی سا ؿشح دٞذ. 9-3

 ؿٙبختی )دسن(



                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی –ثیٕبسیٟبی پؼتبٖ  ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 خّؼٝ :ؿٕبسٜ 

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی پؼتبٖ خٛؽ خیٓ ٚ ثذخیٓ ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش أیش حبخی ٔحٕذی ٔذسع : 186 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 ی()شناختی، نگرشی و مهارت

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آًبتَهی جذاس .1

 ًفشٍکلشٍپستبى

 ثـٙبػذ.تٛساوغ ػبختبس پؼتبٖ ٚ استجبى ثب ػوالت ٚ خذاس  1-1

 پؼتبٖ چٍٛ٘ٝ اػت؟ ِٙفبٚیدس٘بط  2-1

 ػشٚق تغزیٝ وٙٙذٜ ٚ دس٘بط ٚسیذی پؼتبٖ اص چٝ ًشیمی اػت؟ 3-1

 وذاْ اػت؟اػلبة دسٔبتٛٔی پؼتبٖ  4-1

 ؿٙبختی

 –ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 -اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت
MCQ 

 پؼتبٖ چٍٛ٘ٝ اػت؟تٛػؼٝ خٙیٙی  2-1 فیضیَلَطی پستبى.2

 ػّٕىشد تشؿحی پؼتبٖ تحت تبثیش چٝ ػٛأّی اػت؟ 2-2

دٚسٜ چٍٛ٘ٝ ٚ ػّٕىشد آٖ دس دٚساٖ فؼبِیت ثبسٚسی  تغییشات پؼتبٖ 3-2

 اػت؟

 چٍٛ٘ٝ تغییش ٔی وٙذ؟ثش اػبع ػٗ  پؼتبٖسؿذ  4-2

 ؿٙبختی

 ٘حٜٛ كحیح ٔؼبیٙٝ پؼتبٖ چٍٛ٘ٝ اػت؟ 3-1 هعبیٌِ پستبى ٍ آگضیال.3

 تٛكیف تٛدٜ ٞبی پؼتبٖ اص ٘ظش ثبِیٙی ثٝ چٝ ًشیمی اػت؟ 2-3

 ٘حٜٛ ٔؼبیٙٝ پؼتبٖ دس آلبیبٖ چٝ تفبٚتی ثب خب٘ٓ ٞب داسد؟ 3-3

 ؿٙبختی

عالئن ببلیٌی بیوبسیْبی .4

 پستبى

 ییشات پٛػتی دس ثیٕبسیٟبی پؼتبٖ ثٝ چٝ كٛستی اػت؟تغ 1-4

 تٛدٜ ٞبی پؼتبٖ ثٝ چٝ كٛست خٛد سا ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ؟ 2-4

 ػالئٓ ثیٕبسیٟبی اِتٟبثی ٚ خٛؽ خیٓ چیؼت؟ 3-4

 تـخیق دٞیٓ؟ ٘ٝ اص ػبیش دسدٞبی ػوٛیدسد پؼتبٖ سا چٍٛ 4-4

 ؿٙبختی

   

 

 

  



 

                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی پؼتبٖ  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش أیش حبخی ٔحٕذی ٔذسع :  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(رفتاری اهداف  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

سٍشْبی تشخیص .1

تصَیشبشداسی دس 

 بیوبسیْبی پستبى

 اكَٛ ٔبٌٔٛشافی دس غشثبٍِشی ٚ تـخیق وذاْ اػت؟ 1-1

 ٘مؾ ػٌٛ٘ٛشافی دس ثیٕبسیٟبی پؼتبٖ چیؼت؟ 2-1

 دس تـخیق داسد؟ ٔبٌٔٛشافی چٝ ٘مـی 3-1
 ؿٙبختی

 –ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 -اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت
MCQ 

سٍشْبی تشخیص ببفتی .2

 بیوبسیْبی پستبى

 چیؼت؟ FNAٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی یب ػٛصٖ ظشیف  1-2

 چٍٛ٘ٝ اػت؟ core needleسٚؿٟبی ثیٛپؼی  2-2

 ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی ا٘ؼضیٛ٘بَ چٝ صٔب٘ی ا٘دبْ ٔی ؿٛد؟ 3-2

 َ چٝ ٘مـی دس تـخیق داسد؟ثیٛپؼی اوؼیضیٛ٘ب4-2

 ؿٙبختی

بیوبسیْبی خَش خین .3

 پستبى
 تٛدٜ ٞبی خٛؽ خیٓ پؼتبٖ ؿبُٔ چٝ ثیٕبسیٟبیی اػت؟ 1-3

 وذاْ ثیٕبسیٟبی خٛؽ خیٓ ػالئٓ پٛػتی داس٘ذ؟2-3

 دسد پؼتبٖ دس وذاْ دػتٝ اص ثیٕبسیٟبی پؼتبٖ غبِت اػت؟ 3-3

 ثیٕبسیٟبی ػفٛ٘ی سایح پؼتبٖ وذاْ اػت؟ 4-3

 ٙبختیؿ

عَاهل خطش ابتال بِ .4

 پستبى
  ػٛأُ خٌش ػشًبٖ پؼتبٖ وذاْ اػت؟ 1-4

 ٘مؾ تغزیٝ دس اثتال ثٝ ػشًبٖ پؼتبٖ چیؼت؟ 2-4

 ٚساثت چمذس دس اثتال ثٝ ػشًبٖ پؼتبٖ ٘مؾ داسد؟ 3-4

 آیب ٔلشف ٞٛسٖٔٛ ٞبی ص٘ب٘ٝ دس اثتال ثٝ ػشًبٖ پؼتبٖ ٔٛثش اػت؟ 4-4

 ؿٙبختی

   

 

 



 

                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی  ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 3 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ثیٕبسیٟبی پؼتبٖ  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش أیش حبخی ٔحٕذی ٔذسع :  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

هببًی دسهبى سشطبى .1

 پستبى
 وذاْ اػت؟ stagingسٚؿٟبی ػٌح ثٙذی  1-1

 ؿٙبختی چٝ ثشسػی ٞبیی لجُ اص ؿشٚع دسٔبٖ الصْ اػت؟ 2-1

 –ػخٙشا٘ی 

شػؾ ٚ پ

 پبػخ

 -اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت
MCQ 

 دسٔبٟ٘بی غیش خشاحی دس ػشًبٖ پؼتبٖ چٝ خبیٍبٞی داس٘ذ؟ 2-1 سٍشْبی دسهبى.2

 اكَٛ دسٔبٖ خشاحی ػشًبٖ پؼتبٖ چیؼت؟ 2-2

 ٘مؾ ؿیٕی دسٔب٘ی ٚ ٞٛسٖٔٛ دسٔب٘ی چیؼت؟ 3-2

 آیب دس ٔبٖ ٘ئٛادخٛا٘ت دس دسٔبٖ ػشًبٖ پؼتبٖ خبیٍبٞی داسد؟ 4-2

 ؿٙبختی

سشطبى پستبى دس .3

 آقبیبى
 ا٘ٛاع ػشًبٖ پؼتبٖ دس آلبیبٖ وذأٙذ؟ 1-3

 اكَٛ تـخیق ٚ دسٔبٖ دس آلبیبٖ ثٝ چٝ كٛست اػت؟ 2-3

ٔیضاٖ ثمبء دس ػشًبٖ پؼتبٖ دس آلبیبٖ دس ٔمبیؼٝ ثب خب٘ٓ ٞب چٍٛ٘ٝ  3-3

 اػت؟

 ؿٙبختی

 تؼشیف ط٘یىٛٔبػتی چیؼت؟ 4-1 طًیکَهبستی.4

 آٖ وذاْ اػت؟سٚؿٟبی تـخیق  2-4

 آیب داسٚٞب دس ایدبد آٖ ٘مؾ داس٘ذ؟ 3-4

 اكَٛ دسٔبٖ خشاحی ط٘یىٛٔبػتی وذاْ اػت؟ 4-4

 ؿٙبختی

 

 

 

 



                                                                               تؼبِی ثؼٕٝ                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ىیٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿ
 : پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس(سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ       خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 4 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی اكَٛ تغزیٝ دس ثیٕبسی خشاحی ٛع خّؼٝ :ٔٛه

 دوتش أیش حبخی ٔحٕذی ٔذسع :  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 یابیشیوه ارزش

 سٚؿٟبی آ٘تشٚپٛٔتشیه ثشآٚسد تغزیٝ ای وذاْ اػت؟ 1-1 سٍشْبی بشآٍسد سٍصاًِ.1

 ؿبخق ٞبی ثیٛؿیٕیبیی تغزیٝ ٔٙبػت چیؼت؟ 2-1

 حذالُ ٘یبصٞبی سٚصا٘ٝ ثٝ ا٘شطی چٙذ ویّٛوبِشی اػت؟ 3-1

 ٔٙبثغ تبٔیٗ ا٘شطی ٚ ثٟشٜ دٞی ٔٛاد ٔغزی اص ٘ظش وبِشی صائی وذأٙذ؟ 4-1

 ؿٙبختی

 –ی ػخٙشا٘

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 -اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت
MCQ 

شٌبسبیی اًَاع سٍشْبی .2

 تغزیِ ای
 اكَٛ تغزیٝ خٛساوی وذاْ اػت؟ 1-2

 چٝ ثیٕبسا٘ی اص ٘ظش خشاحی وب٘ذیذ    ثشای تغزیٝ خٛساوی ٘یؼتٙذ؟ 2-2

 سٚؿٟبی تغزیٝ ٚسیذی ٘بوبُٔ وذأٙذ؟ 3-2

 چیؼت؟ TPNاكَٛ تغزیٝ ٚسیذی وبُٔ  4-2

 ؿٙبختی

سٍشْبی جشاحی بشای .3

 تغزیِ خَساکی
 ططٚ٘ٛػتٛٔی ِِٛٝ ای دس چٝ ثیٕبسا٘ی تٛكیٝ ٔی ؿٛد؟ 1-3

 ٌبػتشٚػتٛٔی دس چٝ ثیٕبسا٘ی إٞیت داسد؟ 2-3

 تفبٚت ٘ٛع ٔٛاد ٔغزی دس دٚ ٔٛسد ثبال وذاْ اػت؟ 3-3

 ؿٙبختی

عَاسض تغزیِ ٍسیذی .4

 (TPNکبهل )
 ػٛاسم ػشٚلی ٟٔٓ وذأٙذ؟ 1-4

 دیذٜ ٔی ؿٛد؟ TPNسم ٔتبثِٛیىی دس ثیٕبساٖ تحت چٝ ػٛا 2-4

 سٚؿٟبی وٙتشِی دس تغزیٝ ٚسیذی وذاْ اػت؟ 3-4

 چٝ ثیٕبسا٘ی وب٘ذیذ تغزیٝ ٚسیذی ٘یؼتٙذ؟ 4-4

 ؿٙبختی

 

 

 

 

 



                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ثیٕبسیٟبی پب٘ىشاع ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 5 ٜ خّؼٝ :ؿٕبس

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی پب٘ىشاتیت ٚ تٛدٜ ٞبی پب٘ىشاع ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش أیش حبخی ٔحٕذی ٔذسع : 96 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آًبتَهی عولکشد .1

 پبًکشاس

 ٔٛلؼیت آ٘بتٛٔیه ٚ ػشٚق ِٙفبتیه ٚیظٜ پب٘ىشاع چیؼت؟ 1-1

 ػّٕىشد دسٖٚ سیض پب٘ىشاع چٍٛ٘ٝ اػت؟ 2-1

 ٘مؾ تشؿحبت آ٘ضیٕی ثشٖٚ سیض پب٘ىشاع چیؼت؟ 3-1
 ؿٙبختی

 –ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 -اػالیذ 

 پٛیٙتپبٚس
MCQ 

 اتیِٛٛطیٟبی ایدبد پب٘ىشاتیت حبد چیؼت؟ 2-1 اتیَلَطی پبًکشاتیت حبد.2

 ٘مؾ اِىُ دس ایدبد پب٘ىشاتیت چیؼت؟ 2-2

 چٝ ٔیضاٖ اص پب٘ىشاتیت ٞب ثٝ ػًٙ كفشاٚی ٔشتجي ا٘ذ؟ 3-2

 ؿٙبختی

 ٟٕٔتشیٗ ػالئٓ ایٗ ثیٕبسی وذاْ اػت؟ 3-1 عالئن پبًکشاتیت ببلیٌی.3

 تـبس دسد دس ایٗ ثیٕبسی چٍٛ٘ٝ اػت؟٘حٜٛ ا٘ 2-3

 تغزیٝ چٝ تبثیشی ثش سٚی ػالئٓ ثیٕبس داسد؟ 3-3

 ؿٙبختی

سٍشْبی تشخیص ٍ .4

 بشآٍسد شذت بیوبسی

 

 سٚؿٟبی تـخیق آصٔبیـٍبٞی وذأٙذ؟ 1-4

 ػٌح آٔیالص ٚ ِیپبص دس ایٗ ثیٕبسی چٍٛ٘ٝ تغییش ٔی وٙذ؟ 2-4

 وٙٙذ؟ ٔؼیبسٞبی سا٘ؼٖٛ سا چٍٛ٘ٝ تفؼیش ٔی 3-4

 ٘حٜٛ وٙتشَ آصٔبیـٍبٞی چٝ ثب چٝ فٛاكّی كٛست ٔی ٌیشد؟ 4-4

 سٚؿٟبی تلٛیشثشداسی چٝ خبیٍبٞی دس تـخیق داس٘ذ؟ 5-4

 ؿٙبختی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىیٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛ
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 6 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی پب٘ىشاتیت ٚ تٛدٜ ی پب٘ىشاع ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش أیش حبخی ٔحٕذی ٔذسع :  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

ل وسائ  و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تغزیٝ دس ایٗ ثیٕبساٖ چٍٛ٘ٝ ا٘دبْ ٔی ؿٛد؟ 1-1 دسهبى پبًکشاتیت حبد.1

 آیب سٚؿی ثشای ػشوٛة تشؿحبت آ٘ضیٕی پب٘ىشاع ٚخٛد داسد؟ 2-1

 ٔیضاٖ ٔبیغ ٔٛسد ٘یبص چٍٛ٘ٝ ثشآٚسد ٔی ؿٛد؟ 3-1

 آ٘تی ثیٛتیه ٞب چٝ خبیٍبٞی دس دسٔبٖ ایٗ ثیٕبسی داس٘ذ؟ 4-1

 ص چٝ ٔؼىٗ ٞبیی ثشای وٙتشَ دسد دس ایٗ ثیٕبساٖ اػتفبدٜ ٔی ؿٛد؟ا 5-1

 ؿٙبختی

 –ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 -اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت
MCQ 

 ػٛاسم صٚدسع پب٘ىشاتیت حبد وذأٙذ؟ 2-1 عَاسض پبًکشاتیت.2

 ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش دس فبص حبد ثیٕبسی چمذس اػت؟ 2-2

 ػٛاسم ػفٛ٘ی ثیٕبسی وذأٙذ؟ 3-2

 ػٛاسم دیشسع پب٘ىشاتیت حبد چیؼت؟ 4-2

 ؿٙبختی

 ؿبیؼتشیٗ ػالٔت تٛدٜ ٞبی پب٘ىشاع چیؼت؟ 3-1 تَدُ ّبی پبًکشاس.3

 ػبیش ػالئٓ ٔـىٛن وٙٙذٜ ثٝ ٚخٛد تٛدٜ دس پب٘ىشاع وذأٙذ؟ 2-3

سٚؽ ٞبی تلٛیشثشداسی ٔٙبػت دس تـخیق تٛدٜ ٞبی پب٘ىشاع  3-3

 چیؼت؟

 ؿٙبختی

4. 1-4  

2-4  

3-4  

4-4  

 ؿٙبختی

 

 



 

                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                ٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ دا            

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی ػٕٛٔی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 7 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی پب٘ىشاتیت ٚ تٛدٜ ی پب٘ىشاع ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش أیش حبخی ٔحٕذی ٔذسع :  : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ(

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

سٍش تصَیشبشداسی دس .1

 تَدُ ی پبًکشاس
اع ٘مؾ ػٌٛ٘ٛشافی ٚ آ٘ذٚػٌٛ٘ٛشافی دس تـخیق تٛدٜ ٞبی پب٘ىش 1-1

 چیؼت؟

 ػی تی اػىٗ چٝ اسصؿی دس تـخیق ٚ پیٍیشی ثیٕبساٖ داسد؟ 2-1

 ؿٙبختی

 –ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 -اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت
MCQ 

سٍشْبی تشخیص .2

 آصهبیشگبّی
 هشٚست ا٘دبْ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسی دس تٛدٜ ٞبی پب٘ىشاع وذاْ اػت؟ 1-2

 چٝ تٛٔٛس ٔبسوشٞبیی دس ػشًبٖ پب٘ىشاع ثبال ٔی سٚد؟ 2-2

 آیب وٙتشَ لٙذ خٖٛ دس ػشًبٖ ٞبی پب٘ىشاع الصْ اػت؟ 3-2

 ؿٙبختی

سٍشْبی دسهبى سشطبى .3

 پبًکشاس
 وذاْ اػت؟ stagingسٚؽ ٞبی  1-3

 آیب الپبسٚػىٛپی دس ٕٞٝ ثیٕبساٖ لجُ اص الذاْ خشاحی الصْ اػت؟ 2-3

 دسٔبٖ لٌؼی ػشًبٖ پب٘ىشاع وذاْ اػت؟ 3-3

 ٝ ثیٕبساٖ هشٚسی اػت؟آیب دسٔبٖ ٘ئٛادخٛا٘ت دس ٕٞ 4-3

 اكَٛ خشاحی ٚیپُ دس ػشًبٖ پب٘ىشاع وذاْ اػت؟ 5-3

 دس چٝ ٔٛاسدی ٘جبیذ ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ػشًبٖ پب٘ىشاع سا خشاحی وشد؟ 6-3

 ؿٙبختی

4. 1-4  

2-4  

3-4  

4-4  

 ؿٙبختی

 

 

 



                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( تحلیّی فشاٌیشاٖ :سؿتٝ ٚ ٔمٌغ       ؿٛن ٕٞٛساطیه / ٞیپِٕٛٚیه ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ؿٛن ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ٞٛٔٗ خٛاخٛیی وشٔب٘یٔذسع : 126 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 ناختی، نگرشی و مهارتی()ش

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تؼشیف ؿٛن 1-1 .1

 ؿٙبخت ا٘ٛاع ؿٛن 2-1

 ؿٙبخت ؿبیؼتشیٗ ٘ٛع ؿٛن دس ثیٕبس خشاحی 3-1

 تبسیخچٝ تمؼیٓ ثٙذی ا٘ٛاع ؿٛن 4-1

 ؿٙبختی

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

اػالیذ 

پبٚسپٛیٙت 
Animation 

MCQ 

 یضیِٛٛطی ؿٛن ٕٞٛساطیهپبتٛف 1-2 .2

 تـخیق ؿٛن ٕٞٛساطیه 2-2

 ٘حٜٛ     دس افشاد خٛاٖ 3-2

 ٘حٜٛ تحّیُ دس ؿٛن دس افشاد ٔؼٗ 4-2

 ؿٙبختی

 دسٔبٖ ؿٛن 1-3 .3

 فبوتٛسٞبی تؼییٗ وٙٙذٜ پیؾ آٌٟی ؿٛن 2-3

 ًجمٝ ثٙذی دسخٝ ؿٛن ٕٞٛساطیه 3-3

 ٔشاحُ دسٔبٖ ؿٛن ٕٞٛساطیه 4-3

 ؿٙبختی

 یف احیبء ؿٛن ثٝ سٚؽ وٙتشَ ثب فـبس خٖٛتؼش 1-4 .4

 ٘حٜٛ ٔبیغ دسٔب٘ی دس ؿٛن 2-4

 ا٘ذیىبػیٖٛ تضسیك خٖٛ دس ؿٛن ٕٞٛساطیه 3-4

 خٕغ ثٙذی    دسٔبٖ ؿٛن ٕٞٛساطیه ٚ پیـٍیشی اص ػٛاسم آٖ 4-4

 ؿٙبختی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( شاٖ :سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌی      ػفٛ٘ت ٞبی خشاحی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ؿٛن ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ٞٛٔٗ خٛاخٛیی وشٔب٘یٔذسع : 126 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 و مهارتی( )شناختی، نگرشی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

ؿٙبخت وّی .1

 ػفٛ٘ت ٞبی خشاحی

 آؿٙبیی ثب تبسیخچٝ ػفٛ٘ت ٞبی خشاحی 1-1

 پبتٛط٘ش ػفٛ٘ت ٞب 2-1

 ٘حٜٛ دفبع ٔیضثبٖ      ػفٛ٘ت ٞب 3-1

 تؼبسیف ٔشثٛى ثٝ خبیٍضیٗ ٔیىشٚة ٚ ثذٖ 4-1

 ؿٙبختی

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

ذ اػالی

پبٚسپٛیٙت 
Animation 

MCQ 

ٔیىشٚثیِٛٛطی  .2

 ػٛأُ ػفٛ٘ی

 ٘مؾ ثبوتشی ٞب 1-2

 ٘مؾ ٚیشٚع ٞب 2-2

 ٘مؾ لبسذ ٞب 3-2

 ؿٙبختی

خٌّٛیشی اص  .3

 ػفٛ٘ت ٞب

 ٔب٘ٛسٞبی وبٞؾ خشْ ٔیىشٚثی 1-3

 ػٛأُ ٔشتجي ثب خشاح 2-3

 ػٛأُ ٔشتجي ثب پشػُٙ 3-3

 ػٛأُ ٔشتجي ثب ثیٕبس 4-3

 ؿٙبختی

 سٚؽ وّی دسٔبٖ ػفٛ٘ت خشاحی 4-1 وٙتشَ ػفٛ٘ت .4

 تؼشیف پشٚفیالوؼی ثب آ٘تی ثیٛتیه ٞب 2-4

 سٚؽ ٞبی خٌّٛیشی اص ٔمبٚٔت آ٘تی ثیٛتیه ٞب 3-4
 ؿٙبختی

 

 



 

 

                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                وض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىیٔش
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ػفٛ٘ت ٞبی خشاحی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : ؼٝ :ؿٕبسٜ خّ

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ؿٛن ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ٞٛٔٗ خٛاخٛیی وشٔب٘یٔذسع : 126 ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

ل وسائ  و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

ػفٛ٘ت ٞبی ثبسص .1

 دس ثیٕبساٖ خشاحی

 (SSIتؼشیف ػفٛ٘ت ٔحُ ػُٕ ) 1-1

 ًجمٝ ثٙذی ػفٛ٘ت ٔحُ ػُٕ 2-1

 سٚؽ دسٔبٖ ػفٛ٘ت ٔحُ ػُٕ 3-1

 ؿٙبختی

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

اػالیذ 

پبٚسپٛیٙت 
Animation 

MCQ 

ا٘ٛاع ػفٛ٘ت ٞبی  .2

خبف دس ثیٕبساٖ 

 خشاحی

 داخُ ؿىٓ ػفٛ٘ت ٞبی 1-2

 ا٘ٛاع پشیتٛ٘یت ٞبی ؿىٕی 2-2

 ٘حٜٛ دسٔبٖ ا٘ٛاع پشیتٛ٘یت ٞب 3-2

 ؿٙبختی

ػفٛ٘ت اسٌبٖ  .3

 ٞبی خبف

 ػفٛ٘ت وجذی ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ آٖ 1-3

 ػفٛ٘ت ًحبَ ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ 2-3

 ػفٛ٘ت پب٘ىشاع ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ 3-3

 ؿٙبختی

ػفٛ٘ت پٛػت ٚ  .4

 ثبفت ٘شْ

 ٛػتی ًجمٝ ثٙذی ػفٛ٘ت ٞبی پ 1-4

 ٘حٜٛ تـخیق ٚ دسٔبٖ ػفٛ٘ت ٞبی پیـشٚ٘ذٜ پٛػتی ؿذیذ 2-4
 ؿٙبختی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )ف                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :       ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ؿٛن ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ٞٛٔٗ خٛاخٛیی وشٔب٘یٔذسع :  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

ػفٛ٘ت ٞبی پغ .1

اص ػُٕ خشاحی 

 ٘بصٚوٛٔیبٖ

 ٔبٖ ٚ پیـٍیشیٚ ٘حٜٛ دس SSIتؼشیف  1-1

 ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی UTIتؼشیف  2-1

 تؼشیف پٙٛٔٛ٘ی ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی 3-1

 تؼشیف ثبوتشی ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی 4-1

 ؿٙبختی

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

اػالیذ 

پبٚسپٛیٙت 

Animation 

MCQ 

2. Sepsis 

 ػپؼیغ
 تؼشیف ػپؼیغ دس خشاحی 1-2

 ؿٙبختی یغ٘حٜٛ تـخیق دسٔبٖ ػپؼ 2-2

ؿٙبخت پبتٛطٖ  .3

ٞبی ٘بؿی اص تٕبع 

 خٖٛ دس خشاحی

 HIV٘حٜٛ تـخیق دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی اص  1-3

 HCV٘حٜٛ تـخیق دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی اص  2-3

 HBJ٘حٜٛ تـخیق دسٔبٖ ٚ پیـٍیشی اص  3-3

 ؿٙبختی

٘مؾ ٚ وٙتشَ  .4

ػٛأُ خًٙ 

 ثیِٛٛطیه

 ػیبٜ صخٓ تـخیق ٚ دسٔبٖ 1-4

 تـخیق ٚ دسٔبٖ پشػیٙب 2-4

 آثىٝ تـخیق ٚ دسٔبٖ 3-4

 تٛالسٔی تـخیق ٚ دسٔبٖ 4-4

 ؿٙبختی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :       ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش دوتش ػیبٔه سخبییٔذسع : دلیمٝ 126  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آ٘بتٛٔی  -1

 ٚفیضیِٛٛطی 

 

فوبی  –ػوالت ثبالثش٘ذٜ  –ٚ خبسخی اػفٍٙتش داخّی  -خي د٘ذا٘ٝ ای
وب٘بَ  –غذد ِیجشوٖٛ  -ػلت پٛد٘ذاَ -ػشٚق ٕٞٛسٚئیذاَ -دٚس ٔمؼذ

 آ٘بَ ٚ سوتْٛ

 فیضیِٛٛطی اخبثت ٔضاج -

 دا٘ؾ

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت 
MCQ 

2- Symptom  (

 ػالئٓ (

 تشؿح   -دسد –خٛ٘شیضی  -

 ٔخبًی ( –پشٚالپغ ) سوتْٛ  –

 ( Tendernes -یجٛػت –ش اخبثت ٔضاج : )  اػٟبَ تغیی -

 وبٞؾ لٌش ٔذفٛع -

 تٛدٜ –خبسؽ  -احتجبع ادساسی  –تت  -دسد پشی آ٘بَ -

 دا٘ؾ

 (Skin Tagپشٚالپغ -آثؼٝ -ٕٞٛسٚئیذ -فیـٛس -دیذ : ) فیؼتَٛ -1 ٔؼبیٙٝ سوتبَ -3

 تٛدٜ ( -ٕٞٛسٚئیذ -تٛؿٝ سوتبَ )تٖٛ اػفٙىتش -2
 ٟٔبست

ٟبی سٚؿ -4
 پبساوّیٙیه 

 -ػی تی اػىٗ  -ثبسیٓ إ٘ب -سوتٛػیىٕٛئیذػىٛپی  -آ٘ٛػىٛپی
 ٟٔبست MRI -ا٘ذٚػٌٛ٘ٛشافی

سٚؿٟبی  -5

 آصٔبیـٍبٞی

 LFT-CEA-CBC -دیذٔؼتمیٓ ٔذفٛع
 دسن
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 ضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس(پ سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :       ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ػیبٔه سخبییٔذسع : دلیمٝ 126  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 ()شناختی، نگرشی و مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ثیٕبسیٟب: -6

 اِف( ٕٞٛسٚئیذ:

 

 تشٚٔجٛصٜ  -ػبدٜ -خبسخی –ا٘ٛاع: داخّی  -1

 ٌشیذ٘یً ( -دسد ٚ پشٚالپغ –ػالئٓ ٚ ٘ـب٘ٝ ٞب: ) خٛ٘شیضی -2

 پشٚالپغ ٚالؼی ( -تـخیلٟبی افتشالی: ) فیؼٛس -3

 آ٘ٛػىٛپی -سٚؽ ٞبی تـخیق: ٔؼبیٙٝ فیضیىی -4

 دسٔبٖ: -5

ٔؼىٗ ) ثشای  -حٕبْ آة ٌشْ –( ّٔیٗ  2ٚ  1دسٔبٖ ًجی: ) ٌشیذ  -

 ٕٞٛتیذ خبسخی ٚ یب داخّی تشٚٔجٛصٜ (

 Band –(: اػىّشٚتشاپی وشایٛ  2ٚ3ٚ4دسٔبٖ غیش ًجی ) ٌشیذ  -

Ligation- ِٖٛیضس -خشاحی ) ٕٞٛسٚئیذوتٛٔی (  وٛتشیضاػی 

 دسن

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

 پبٚسپٛیٙت 
MCQ 

 ٔضٔٗ( -ا٘ٛاع: ) حبد - فیـٛسآ٘بَ -ة

 تٛدٜ( -خٛ٘شیضی -ػالئٓ  : ) دسد پشی آ٘بَ -

 اػپبػٓ اػفتىتش -ته پٛػتی -٘ـب٘ٝ ٞب : فیؼٛس -

 آثؼٝ -تـخیق ٞبی افتشالی: ٕٞٛسٚئیذ -

 سٚؿٟبی تـخیلی: ٔؼبیٙٝ فیضیىی -

 ًجی -دسٔبٖ: حبد -

 دسن



 فیؼٛسوتٛٔی -ٔضٔٗ: اػفتىتشوتٛٔی -           
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :       ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ػیبٔه سخبییٔذسع : دلیمٝ 126  لیمٝ( :ٔذت خّؼٝ )د

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آثؼٝ ٚ فیؼتَٛ  -ج

 پشی آ٘بَ

 صیش ٚ ثبالی ػوّٝ ِٛاتٛس -فوبٞبی دٚسٔمؼذ -1

 بد آثؼٝٔىب٘یضْ اید -2

 ا٘ٛاع آثؼٝ -3

 احتجبع ادساسی –تت  –دسد  –ػالئٓ : تشؿح  -4

 حؼبػت دسٔؼبیٙٝ  دٚس ٔمؼذ یب تٛؿٝ سوتبَ –ػِّٛیت  -٘ـب٘ٝ ٞب: تٛدٜ -5

 سوتٛػىٛپی -تٛؿٝ -سٚؿٟبی تـخیلی: دیذ -6

 دسٔبٖ :  -7

 آثؼٝ:  دس٘بط ٚ وٛستبط -

 فیؼتَٛ :  فیؼتِٛٛتٛی -

 فیؼتَٛ : Highدسٔبٖ -

 دسن

خٙشا٘ی ػ

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 MCQ اػالیذ پبٚسپٛیٙت 

ا٘ذیىبػیٖٛ آ٘تی  -8

ثیٛتیه تشاپی دس 

 آثؼٝ پشی آ٘بَ

 -اػتفبدٜ اص ٔٛاد   وٛستیىٛ اػتشٚئیذ –ػِّٛیت  –دیبثت  -كؼف ایٕٙی

 دا٘ؾ وٕٛتشاپی

ػٛاسم تبخیش دس  -9

 دسٔبٖ آثؼٝ 

 فبؿیبتیت -ػِّٛیت ٚػیغ
 دسن
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :       ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ػیبٔه سخبییٔذسع : دلیمٝ 126  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(ف رفتاری اهدا رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

پشٚالپغ سوتْٛ  -16
 ٚالؼی

 اػلبة -: آ٘بتٛٔی سوتْٛ ٚ وب٘بَ آ٘بَ:1-16
 ػوالت -
 اػفتىشٞب -
 : فیضیِٛٛطی اخبثت ٔضاج2-16
 : اختیبس ٚ یبثی اختیبسی دفغ ٔذفٛع ٚ ٌبص 3-16
 خٛ٘شیضی –ٔشًٛة ؿذٖ  -: ػالئٓ: ثیشٖٚ صدٖ سوت4-16ْٛ
 : ٘ـب٘ٝ ٞب: پشٚالپغ5-16
 -ثبسیٓ إ٘ب -دفىٌٛشافی –ٔؼبیٙٝ فیضیىی  -: سٚؿٟبی تـخیلی:6-16

 ٔب٘ٛٔتشی -وِٛٛ٘ٛػىٛپی
 صخٓ ٔٙفشد دس سوتْٛ -: ػٛاسم: 7-16
 ثی اختیبسی -
 ٌبٍ٘شٖ ؿذٖ  -
 : دسٔبٖ: 8-16
 دسٔبٖ ٔذیىبَ: داسٚیی -
 اص ًشیك ػبوشْٚ -دسٔبٖ خشاحی:       -
 اص ًشیك آ٘ٛع -  
 اص ًشیك ؿىٓ -  

 دسن

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 MCQ اػالیذ پبٚسپٛیٙت 

تـخیلٟبی  -11
افتشالی خٛ٘شیضی اص 

 سوتْٛ

 خٛ٘شیضی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ فٛلب٘ی  -1
 خٛ٘شیضی دػتٍبٜ ٌٛاسؽ تحتب٘ی -2

 دیٛستیىَٛ ٔىُ -اِف
 (پِٛیپ ٞب ) آد٘ٛٔب  -ة
 وِٛیت اِؼشٚص ( سادیبػیٖٛ  -وِٛیت ٞب ) ػفٛ٘ی -ج
 دیٛستیىِٛٛص وِٖٛٛ -د
 وِٖٛٛ -وب٘ؼشٞبی سوتْٛ -ٜ
 آ٘ظیٛ دیؼپالص -ٚ

 دا٘ؾ
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٛصؽ ػّْٛ پضؿىیٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔ
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      خشاحی لّت٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی خشاحی لّت ٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحیغالٔؼّی دوتش  ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

شاحی تبسیخچِ ی ج.1

 قلب
 اص چٝ صٔب٘ی ؿشٚع ؿذٜ 1-1

 ػّت تبخیش ؿشٚع خشاحی لّت ٘ؼجت ثٝ ػبیش سؿتٝ ٞب 2-1

 افشاد ثشخؼتٝ دس ایٗ سؿتٝ 3-1

 ؿٙبختی

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚ فیّٓ
 أتحبٖ وتجی

بشسسی بیوبسیْبی .2

 عشٍق کشًٍش
 ثٝ ػٙٛاٖ اِٚیٗ ػّت ٔشي ٚ ٔیش دس د٘یب 1-2

 ؿٙبختی ػی سیؼه فبوتٛسٞبثشس 2-2

عالئن ببلیٌی .3

 بیوبسیْبی عشٍق کشًٍش
 ؿبیؼتشیٗ ػالٔت  1-3

 دسدٞبی تیش وـٙذٜ ثٝ دػت ٞب ٚ چب٘ٝ 2-3

 MIآٌبٞی اِٚیٗ ػالٔت  3-3

 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

بشسسی پبساکلیٌیک .4

 بیوبسیْبی عشٍق کشًٍش
1-4 EKG 

2-4 Echo 

 تؼت ٚسصؽ 3-4

 آ٘ظیٌٛشافی CT – آ٘ظیٌٛشافی 4-4

5-4 MRI 

 ؿٙبختی
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 یبحیسغالٔؼّی دوتش  ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

سٍشْبی دسهبًی دس .1

 عشٍق کشًٍش
 داسٚٞب 1-1

 تغییش ػجه ص٘ذٌی 2-1

3-1 PCI 

 خشاحی ػشٚق وشٚ٘ش 4-1

 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 فیّٓ ٚ اػالیذ
Power point 

 ثبی پغ ػشٚق وشٚ٘ش CABG 1-2.2 أتحبٖ وتجی

 ٚسیذی( -)ؿشیب٘ی  by passالصْ دس  conduitاػتفبدٜ اص  2-2

 (ٚ اپی پّٛئیهٚ ٌبٞی ٌبػتش –یبَ ساد –٘بَ تٛساػیه یٙتشؿشیب٘ی )ا

 ؿٙبختی

 ٚ فیّٓ٘حٜٛ ا٘دبْ ثب اػتفبدٜ اص اػالیذ  CABG 1-3ًحَُ اًجبم .3
 ؿٙبختی
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی CABGػٛاسم  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحیغالٔؼّی تش دو ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ػفٛ٘ی( -٘فشِٚٛطیه  –)٘ٛسِٚٛطیه  CABGدا٘ؼتٗ ػٛاسم  CABG 1-1عَاسض .1

 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

 أتحبٖ وتجی Power point ػخٙشا٘ی

 ICUدِیشیْٛ دس ػٛاسم ؿٙبختی ٚ ِ 2-1 ًَسٍلَطیک.2

2-2 CVA  ،TIA 
 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

ٚ حتی احتیبج ثٝ  Cr  ٚBUNاحتٕبَ ٘فشٚپبتی ٚ افضایؾ  3-1 کلیَی.3

 ٕٞٛدیبِیض
 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

 superficial sternal wound infection 4-1 عفًَی.4

2-4 Deep wound infection  

3-4 mediastinitis 
 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحیغالٔؼّی دوتش  ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 آؿٙبیی ثب ٔبؿیٗ لّت ٚ سیٝ 1-1 هبشیي قلب  ٍ سیِ.1

 ؿٙبختی

 أتحبٖ وتجی Power point ػخٙشا٘ی

 یتییٗ تحت ٌشاٚٚسٚد خٖٛ ثٝ ٔبؿ 2-1 ٔىب٘یؼٓ ٕ٘بیؾ.2

 ؿٙبختی پٕپٚسٚد خٖٛ ثٝ آئٛست اص ًشیك  2-2

ٔحُ وبِٟ٘ٛبی .3

 ٚسیذی ؿشیب٘ی

 ؿشیبٖ سٚی آئٛست كؼٛدی َوب٘ٛ 1-3

 ؿٙبختی ٚ وب٘ٛالی ٚسیذی دس دّٞیض ساػت وبس ٌزاؿتٝ ٔی ؿٛد 2-3

ٔحِّٟٛبی ٔٛسد .4

ٔلشف دس اػتفبدٜ 

 اص ٔبؿیٗ

 یٓاػتفبدٜ اص ٔحَّٛ ٞبی پش پتبػ 1-4

 خٟت وبسدیٛپّضی 2-4
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی دسیچٝ ٞبی لّجیٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحی غالٔؼّی دوتش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

خشاحی دسیچٝ .1

 لّت

ٔٛاسد خشاحی لّت ٔشثٛى ثٝ  %20-15دا٘ؼتٗ ایٙىٝ حذٚد  1-1

 ٍ٘شؿی -ؿٙبختی  خشاحی دسیچٝ ای اػت.

 ػخٙشا٘ی
Power point 
 اػالیذ ٚ فیّٓ

 أتحبٖ وتجی

ػالئٓ ثبِیٙی دس .2

ثیٕبسیٟبی دسیچٝ 

 ای لّت

 تٍٙی ٘فغ 1-2

2-2 chest pain 

 ادْ حبد سیٝ 3-2

 ٍ٘شؿی -ؿٙبختی 

سٚؿٟبی .3

 تـخیلی

 (TTE - TFEؿشح حبَ اوٛوبسدیٌٛشافی ) 1-3

2-3 MRI  ٍ٘شؿی -ؿٙبختی 

  یسٚیدا 4-1 سٚؿٟبی دسٔب٘ی.4

 تؼٛین( -خشاحی دسیچٝ ای )تشٔیٓ  2-4
 ٍ٘شؿی -ؿٙبختی 
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planع سٚصا٘ٝ  )فشْ ًشح دس                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی دسیچٝ ٞبی لّجی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحی غالٔؼّی دوتش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

ا٘ٛاع دسیچٝ ٞبی .1

 لّت

     فّضی( -آؿٙبیی ثب ا٘ٛاع دسیچٝ ٞب )ثیِٛٛطیه  1-1

  ثب اػتفبدٜ اص پٕپ لّت ٚ سیٝ 2-1 ٘ٛع ػُٕ خشاحی.2

ػٛاسم ػُٕ .3

 خشاحی دسیچٝ ٞب

 تشٚٔجٛص 1-3

 خٛ٘شیضی 2-3
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                صؽ ػّْٛ پضؿىیٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛ
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی خشاحی لّت اًفبَ ع خّؼٝ :ٔٛهٛ

 سیبحی غالٔؼّی دوتشٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

خشاحی لّت .1

 اًفبَ

 تؼشیف خشاحی لّت اًفبَ 1-1

 آؿٙبیی ثب ٔٛاسد ػُٕ خشاحی دس اًفبَ 2-1

    

ثشسػی ا٘ٛاع .2

ثیٕبسیٟبی خشاحی 

 لّت

  خشاحی لّت دس اًفبَ ثیـتش ٔشثٛى ثٝ اختالالت ػبختبسی اػت. 1-2

ا٘ٛاع ثیٕبسیٟبی  .3

 خشاحی لّت اًفبَ

1-3 ASD 

2-3 VSD 

3-3 PDA 

 آئٛست وٛاسوتبػیٖٛ 4-3

5-3 TOF 
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی خشاحی ػشٚق ثضسي ٚ آ٘ٛسیؼٓ ٞب ٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحیغالٔؼّی دوتش  ٔذسع : :ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( 

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آ٘بتٛٔی ٚ .1

ػبختٕبٖ ػشٚق 

 ثضسي

 تمؼیٓ ثٙذی آئٛست 1-1

 ؿٙبختی

 أتحبٖ وتجی اػالیذ ٚ فیّٓ ػخٙشا٘ی

لٛػی  –تٛساػیه ٚ ؿىٕی      -ا٘ٛاع آ٘ٛسیؼٓ )آئٛست كؼٛدی  2-1 ٛستآ٘ٛسیؼٓ آئ.2

 ؿٙبختی آئٛست(

٘حٜٛ ػُٕ .3

خشاحی دس ٞش 

 لؼٕت

پٕپ لّت ٚ اص دس آئٛست كؼٛدی ٚ لٛع آئٛست احتیبج ثٝ اػتفبدٜ  1-3

 ؿٙبختی ٚ ٍ٘شؿی ٔی ثبؿذ.سیٝ 

 conduitا٘ٛاع .4

ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ 

دس خشاحی ػشٚق 

 ثضسي

 ٚ ػُٕ ٞبی ٔختّف آ٘ٛسیؼٓ آئٛست Tabular graphyآؿٙبیی ثب  1-4

 ؿٙبختی
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 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )ف                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحیغالٔؼّی دوتش  ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آ٘ٛسیؼٓ ٞبی .1

 آئٛست ؿىٕی

 آٔٛصؽ ػالئٓ ثیٕبسی 1-1

 سٚؿٟبی تـخیلی 2-1

 سٔب٘یسٚؽ ٞبی د 3-1

 ؿٙبختی

 أتحبٖ وتجی اػالیذ ٚ فیّٓ ػخٙشا٘ی
آ٘ٛسیؼٓ ٞبی .2

 ػشٚق پشیفشاَ

سٚؿٟبی  –سٚؿٟبی تـخیلی  –ؿبُٔ آ٘ٛسیؼٓ پٛپّیتئبَ )ػالئٓ  1-2

 ؿٙبختی ٚ ٍ٘شؽ دسٔب٘ی(

آ٘ٛسیؼٓ ٞبی .3

 ػشٚق احـبیی

 سٚؽ ٞبی دسٔب٘ی ٚ تـخیلی1-3
 ؿٙبختی ٚ ٍ٘شؽ
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDO) دفترتوسعه آموزش                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی دایؼىـٗ آئٛست ٔٛهٛع خّؼٝ :

 سیبحیغالٔؼّی دوتش  ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تؼشیف 1-1 دایؼىـٗ آئٛست.1

 تمؼیٓ ثٙذی 2-1

 سیؼه فبوتٛسٞب 3-1

 ؿٙبختی

 أتحبٖ وتجی اػالیذ ٚ فیّٓ ػخٙشا٘ی

 (A  ٚB)تمؼیٓ ثٙذی اػتٙذفٛسد 2-1 تمؼیٓ ثٙذی.2
 ؿٙبختی

٘حٜٛ تـخیق  ٚ .3

ػالئٓ ثبِیٙی ٚ 

 دسٔبٖ

 اػىٗ CTاػتفبدٜ اص اوٛ ٚ  1-3

دسٔبٖ اِٚیٝ ؿبُٔ وٙتشَ فـبس خٖٛ ٚ دسٔبٖ داسٚیی یب خشاحی ثش  2-3

 اػبع ا٘ذیىبػیٖٛ ٞب

 

 ؿٙبختی ٚ ٍ٘شؿی
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس(  یشاٖ :سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌ      خشاحی اختلبكی ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی تٛٔٛسٞبی پٛػتی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ِٚی اهلل ػبِیـبٞی ٔذسع : دلیمٝ 126  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 آؿٙبیی ثب تٛٔٛسٞبی پٛػتی ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  برئوس مطال

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 الیٝ ٞبی پٛػتی سا ٘بْ ثجشیذ. 1-1 آًبتَهی پَست.1

 صاٚیٝ پٛػتی سا ٘بْ ثجشیذ. 2-1
 ؿٙبختی

ػخٙشا٘ی 

ثش٘بٔٝ سیضی 

 ؿذٜ

 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

Data 
 پبٚسپٛیٙت

 ٚایت ثٛسد
MCQ 

تَهَسّبی خَش .2

 خین پَست
 تٛٔٛس خٛؽ خیٓ پٛػت سا ٘بْ ثجشیذ. 1-2

 ا٘ٛاع تٛٔٛس خٛؽ خیٓ پٛػت سا ٘بْ ثجشیذ. 2-2

 ػالیٓ ثبِیٙی تٛٔٛسٞبی خٛؽ خیٓ پٛػتی سا ؿشح دٞیذ 3-2

 سٚؿٟبی تـخیق تٛٔٛسٞبی خٛؽ خیٓ پٛػتی وذأٙذ؟ 4-2

 دسٔبٖ تٛٔٛسٞبی خٛؽ خیٓ پٛػت چیؼت؟ 5-2

 ؿٙبختی

تَهَسّبی بذخین .3

 پَست
 تٛٔٛس ثذخیٓ پٛػت سا تؼشیف وٙیذ. 1-3

 ا٘ٛاع تٛٔٛسٞبی ثذخیٓ پٛػت سا ٘بْ ثجشیذ. 2-3

 ػالیٓ ثبِیٙی تٛٔٛسٞبی ثذخیٓ پٛػت سا ؿشح دٞیذ. 3-3

 سٚؿٟبی تـخیق تٛٔٛسٞبی ثذخیٓ پٛػت سا ؿشح دٞیذ. 4-3

 دسٔبٖ تٛٔٛسٞبی ثذخیٓ پٛػت چیؼت؟ 5-3

 دسٔبٖ تٛٔٛسٞبی ثذخیٓ پٛػت چیؼت؟ٔشالجتٟبی پغ اص  6-3

 ؿٙبختی

 

 

 

 

                                                                                                                                              



                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی

                                                                                                                                                     شکده پسشکیدان                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ػفٛ٘ت ٞبی خشاحی٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : ت خّؼٝ )دلیمٝ( :ٔذ

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

اتیِٛٛطی )تشٚٔب، آػپیشاػیٖٛ،  – SIRSتؼشیف ٚ وشاتیٛٞبی  1-1 هقذهِ ٍ تعبسیف .1

 ٛختٍی(پب٘ىشاتیت ػ

 Sepsisتؼشیف  2-1

 severe sepsisتؼشیف  3-1

 septic shockتؼشیف  4-1

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

 پشػؾ ٚ پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

 (I،II،III،VIتمؼیٓ ثٙذی صخٓ ٞب)والع 2-1 هقذهِ ٍ تعبسیف .2

 ٚ تشاپیٛتیه( empiric -تدٛیض آ٘تی ثیٛتیه)پشٚفیالوتیه 2-2

 -پٗ سٚص  –خىؼٖٛ  –اػٕبست  –ا٘ٛاع دسٖ ٞبی خشاحی )ٞٛٚن  3-2

 وبسٌٚیت(

 

 ؿٙبختی

ا٘ذیىبػیٖٛ ٞبی  –تـخیق ٚ دسٔبٖ  –اتیِٛٛطی  –اِٚیٝ: تؼشیف  3-1 . پشیتٛ٘یت3

 خبسج وشدٖ وبتتش

 ِٔٛتی ٔیىشٚثیبَ( اتیِٛٛطی  –ثب٘ٛیٝ: تؼشیف )پشٚصاػیٖٛ تبٔب  2-3

 خشاحی( -دسٔبٖ )احیبء ٚ...( CT Scan –تـخیق: )ٌشافی 

 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ 

 – (CT Scan-سٚؿٟبی تـخیلی)ػٛ٘ٛ-(post opثبِثیٝ: تؼشیف) 4-1 پشیتٛ٘یت .4

الپبسٚتٛٔی( -الپبسٚػىٛپی-سٚؿٟبی دسٔبٖ)دس٘بط تحت ٌبیذ

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خبسج وشدٖ دسٖ-ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی دسٖ
 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 شناختی، نگرشی و مهارتی()

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ایّئْٛ-ططْ٘ٛ-تفبٚت ػبختٕب٘ی دئٛدْ٘ٛ 1-1 آًبتَهی سٍدُ ببسیک.1

 خٛ٘شػب٘ی سٚدٜ ثبسیه 2-1

 آؿٙبیی ثب الیٝ ٞبی ٔختّف خذاس سٚدٜ ثبسیه 3-1

 ؿٙبختی -دا٘ؾ 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

آصٖٔٛ 

 وتجی

فیضیَلَطی ٍ .2

 فیضیَپبتَلَطی
 آة ٚ اِىتشِٚیت ٞب-ٞوٓ ٚ خزة ٔٛاد ٔغزی 1-2

 خزة ٚیتبٔیٟٙب ٚ ٔٛاد ٔؼذ٘ی 2-2

 ٟٔبسوٙٙذٜ ٞبی آٖ-حشوت سٚدٜ ٚ ٔحشن ٞب 3-2

 ػّٕىشد ا٘ذٚوشیٗ ٚ تٌبثك سٚدٜ ثبسیه 4-2

 ؿٙبختی

 (explorerا٘تیشأٛساَ -٘تیشاِٛٔیٙبَاتیِٛٛطی ا٘ؼذاد)ا 3-1 اًسذاد سٍدُ ببسیک.3

 (closed loopاػتشاٍِ٘ٛٝ -وبُٔ-فیضیٛپبتِٛٛطی)پبسؿیبَ 2-3

 (CT Scan –تـخیق )ٌشافی  –ػالئٓ ثبِیٙی  3-3

 ٍ٘شؽ -ؿٙبختی 

 جراحی(-دکمپرسیون معده-آنتی بیوتیک-درمان )احیاء آب و الکترولیت 4-1 اًسذاد سٍدُ ببسیک.4

 early post-موارد خاص در انسداد روده)کارسینوماتوزنحوه برخورد با  2-4
operation-)کرون 

3-4 outcome-  نحوه پیگیری از انسداد ناشی از معدهadhesive 

 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                وض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىیٔش
 (پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ثیٕبسیٟبی خشاحی سٚدٜ ثبسیه ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 زشیآمو

 شیوه ارزشیابی

ایلئَس ٍ اختالالت .1

 حشکتی سٍدُ
 داسٚٞب ٚ...(-ػفٛ٘ت-اتیِٛٛطی ٞبی ؿبیغ)خشاحی لجّی 1-1

 (CT Scan –ػالئٓ ثبِیٙی ٚ تـخیلی)ٌشافی  2-1

 اكالح آة ٚ اِىتشِٚیت ٞب(-دس٘بط آثؼٝ-TPNدسٔبٖ ) 3-1

 الذأبت الصْ خٟت وبٞؾ ایّئٛع ثؼذ اص ػُٕ 4-1

 ٟٔبستیتٍشؽ ٚ  –ؿٙبختی 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

آ٘تٛع اِٚؼش      ٚ  –پبتٛفیضیِٛٛطی)تشا٘غ ٔٛساَ –اپیذٔیِٛٛطی  2-1 . بیوبسی کشٍى2

 ٌشاِْ٘ٛٛ(

 تفبٚت ثب وِٛیت اِٚؼشاتیٛ تظبٞشات خبسج سٚدٜ ای  –ػالئٓ ثبِیٙی  2-2

 خشاحی( -تـخیق )ثیٛپؼی( دسٔبٖ )ٔذیىبَ  3-2

 ٍ٘شؽ -ؿٙبختی 

ل سٍدُ َیستف .3

 ببسیک
 ا٘ذیىبػیٖٛ ٞبی خشاحی دس ثیٕبسی وشٖٚ 1-3

 high output  /low output –اتیِٛٛطی فیؼتَٛ  2-3

 ػالئٓ ثبِیٙی  –پبتٛفیضیِٛٛطی  3-3

فبوتٛسٞبیی وٝ ٔب٘غ ثؼتٝ –دسٔبٖ فیؼتَٛ ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی 4-3

 ؿذٖ فیؼتَٛ ٔی ؿٛ٘ذ.

 ٍ٘شؽ - ؿٙبختی

. ًئَپالسن سٍدُ 4

 ببسیک
–اپیذٔیِٛٛطی ؿیٛع ا٘ٛاع وب٘ؼشٞب ػالئٓ ثبِیٙی )وبسػیٙٛئیذ  1-4

 آد٘ٛوبسػیْٙٛ(-ِٙفْٛ

 دسٔبٖ خشاحی تٛٔٛسٞبی سٚدٜ ثبسیه 2-4

 (ا٘تشِٚىضیغ – CT Scanسٚؽ ٞبی تـخیلی ) 3-4

 ٍ٘شؽ -ؿٙبختی 
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                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      حی سٚدٜ ثبسیهثیٕبسیٟبی خشا ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 3 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه تصاصی()اخاهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

اًتشیک ًبشی اص .1

 سادیبسیَى
ثیٕبسیٟبی -DM-HTN-پبتٛفیضیِٛٛطی ٚ ٔؼتؼذ وٙٙذٜ )ایّئٛع 1-1

 ػشٚق وشٚ٘شی(

 ٔضٔٗ( -ػالئٓ ثبِیٙی )حبد  2-1

 سٚؿٟبی تـخیلی )ا٘تشِٚىیضیغ( 3-1

 –ٔشحّٝ ٔضٔٗ( پیـٍیشی )ِٔٛتی ثیؼٓ  –)ٔشحّٝ حبد دسٔبٖ  4-1

 ػِٛفبت الصٔیٗ(

 ٍ٘شؽ ٚ ٟٔبست –ؿٙبختی 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

 (two)لبٖ٘ٛ دٚ  –پبتٛفیضیِٛٛطی )ٔدشای ٚیتبٔیٗ(  2-1 دیَستیکَل هکل.2

 وب٘ؼش( -خٛ٘شیضی  –اِتٟبة  –ػالئٓ ثبِیٙی )ا٘ؼذاد  2-2

 اػىٗ تىتشیْٛ( –اػىٗ  CT Scan- RBCتـخیق ) 3-2

 سصوؼیٖٛ پشٚفیالوتیه( –دسٔبٖ )سصوؼیٖٛ ػٍٕٙتبَ  4-2

 ٍ٘شؽ ٚ ٟٔبست –ؿٙبختی 

دیَستیکَل ّبی .3

 اکتسببی
اػتبتٛسٜ  – Bnوٕجٛد  –پبتٛفیضیِٛٛطی )سؿذ ثیؾ اص حذ ثبوتشیٟب  1-3

)... ٚ 

 ثذٖٚ ػالٔت( –اس دسٔبٖ)ػالٔتذ -ػالئٓ ثبِیٙی  2-3

 ططْ٘ٛ ٚ ایّئْٛ( –دسٔبٖ )دئٛدْ٘ٛ  3-3

 ؿٙبختی

 ٍ٘شؽ

 ٔضٔٗ( -ایؼىٕی ٚسیذی )حبد  –ٚاصٚاػپبػٓ  –تشٚٔجٛص  –آٔجِٛی  4-1 ایسکوی هضاًتش.4

 ِىٛػیتٛص( -اِیذٚص –ػالئٓ ثبِیٙی ٚ تـخیلی )دسد ؿىٓ  2-4

 (دسٔبٖ )خشاحی 3-4

 ؿٙبختی

 ٍ٘شؽ

 ٟٔبستی
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 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : :ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( 
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 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

شیوه 

 ارزشیابی

خًَشیضی هخفی دستگبُ .1

 گَاسش
 ػُّ ؿبیغ خٛ٘شیضی سٚدٜ ثبسیه 1-1

وپؼَٛ -ا٘تشِٚیىضیغ-سٚؿٟبی تـخیلی )ا٘تشٚػىٛپی 2-1

 ا٘ذٚػىٛپی(

 -ػالئٓ حیبتی پبیذاس-اسصیبثی ٚ دسٔبٖ خٛ٘شیضی)ٔشحّٝ حبد 3-1

 ٘بپبیذاس(

 ٟٔبستی -ٍ٘شؿی 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد

آصٖٔٛ 

 وتجی

 ػالئٓ ثبِیٙی )دسدٞبی ٔتٙبٚة ؿىٓ( 2-1 ایٌَاطیٌبسیَى.2

 (CT Scanتـخیق ) 2-2

 خشاحی دس وٛدوبٖ( غیش –دسٔبٖ )خشاحی  3-2

4-2 

 ٍ٘شؿی -ؿٙبختی 

 تؼشیف ػٙذسْ سٚدٜ وٛتبٜ 3-1 .سٌذسم سٍدُ کَتب3ُ

 ػُّ ؿبیغ ػٙذسْ سٚدٜ وٛتبٜ ٚ سیؼه فبوتٛسٞب 2-3

 خشاحی( -ساوتشیٛ٘بیذ  TPNدسٔبٖ )ٔذیىبَ  3-3

 ؿٙبخت ٚ ٍ٘شؽ

4. 1-4 

2-4 

3-4 

4-4 
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 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :
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وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آًبتَهی کبذ ٍ .1

 فیضیَپبتَلَطِی
 IVC -ٚسیذ پٛست  -خٛ٘شػب٘ی ؿشیب٘ی -grossآ٘بتٛٔی  1-1

 ٚ آِجٛٔیٙی(AST،ALT،ALP،GGT،PTتؼتٟبی ػّٕىشد وجذ ) 2-1

 پىؼتبص ٚ وجذی 3-1

 CT -ق سادیِٛٛطیه ثیٕبسیٟبی وجذی)ػٌٛ٘ٛشافیسٚؿٟبی تـخی 4-1

Scan ٚMRI )...ٚ 

 ؿٙبختی

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد

آصٖٔٛ 

 وتجی

 اتیِٛٛطی ٞبی ؿبیغ –تؼشیف  2-1 ًبسسبیی حبد کبذی.2

 سٚؿٟبی تـخیلی ٚ اسصیبثی ثبِیٙی –ػالئٓ ثبِیٙی  2-2

 دسٔبٖ ٚ پشٌٚٙٛص )پیٛ٘ذ وجذ( 3-2

 ٍ٘شؽ -ؿٙبخت 

سیشٍص ّیپشتبًسیَى .3

 پَست
 ػالئٓ ثبِیٙی ػیشٚص )ایىتش ٚ آػیت( –اتیِٛٛطی ػیشٚص)خذَٚ(  1-3

 ٔبٜ( 6ٚ ػٌٛ٘ٛشافی ٞش  AFPثشسػی دٚسٜ ای ثیٕبس ػیشٚتیه ) 2-3

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘ب ٚ وٙتشا٘ذیىبػیٟٛ٘بی ثیٛپؼی وجذ 3-3

 تؼشیف ٞیپشتب٘ؼیٖٛ پٛست 4-3

 ؿٙبختی ٍ٘شؿی

 post –ػیٙٛصٚ٘یذاَ  –اتیِٛٛطی )پشٜ ػیٙٛصٚ٘یذاَ  1-4 .4

 ػیٙٛصٚ٘یذاَ(

 –پشیتٛ٘یت ثبوتشیبَ  –آػٕیت  –ػالئٓ ثبِیٙی )اػپٍّٙٛٔبِی  2-4

 خٛ٘شیضی ٚاسیغ ٔشی(

 –)پیـٍیشی دسٔبٖ خٛ٘شیضی ٘بؿی اص ٚاسیغ ٔشیاسصیبثی ٚ  3-4

 ٟٔبستی -ٍ٘شؿی  –ؿٙبختی 



 دسٔبٖ دس ٔشحّٝ حبد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      ثیٕبسیٟبی خشاحی وجذ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 2 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ(

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

بیوبسیْبی عفًَی .1

 کبذ
ػالئٓ ثبِیٙی تـخیق ٚ دسٔبٖ )ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی  –آثؼٝ ػپٛص٘یه  1-1

 خشاحی(

دسٔبٖ  -تـخیلی -ػالئٓ ثبِیٙی -یجیآثؼٝ آٔ 2-1

 ٔذیىبَ)ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی(

( CT-تـخیلی)ػٛ٘ٛ -ػالئٓ ثبِیٙی -ویؼت ٞیذاتیذ 3-1

 خشاحی( -دسٔبٖ)ٔذیىبَ

 ٍ٘شؽ –ؿٙبخت 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

اسصیببی تَدُ اتفبقی .2

 کبذ
 ؿشح حبَ ٚ ٔؼبیٙٝ 1-2

 )آصٔبیـبت سٚتیٗ ٚ تٛٔٛسٔبسوشٞب(ؼتٟبی آصٔبیـٍبٞی الصْت 2-2

 آ٘ظیٌٛشافی( -اػىٗ ٞؼتٝ ای-MRI)ٌٔبِؼبت تلٛیش ثشداسی الصْ 3-2

-اسصیبثی ٚ ثشسػی ػیؼتٕٟبی ٔختّف)ا٘ذٚػىٛپی-ثیٛپؼی وجذ 4-2

 وّٛ٘ٛػىٛپی ٚ...(

 ٟٔبستی –ٍ٘شؽ 

 ٚ ثذخیٓ( وّؼیفیىبػیٖٛ هبیؼبت وجذی)خٛؽ خیٓ 3-1 کیست ّبی کبذی.3

2-3 managementا٘ذیىبػیٟٛ٘بی  –ػالٔتذاس( -)ثذٖٚ ػالٔت

 خشاحی 

 ٍ٘شؽ

ضبیعبت خَش خین .4

 کبذ

 ضبیعبت بذخین کبذ

 ا٘ذیىبػیٖٛ خشاحی –ٕٞب٘ظیْٛ : سٚؽ تـخیق  1-4

 ا٘ذیىبػیٖٛ خشاحی–آدْ٘ٛ:سٚؽ تـخیلی 2-4

3-4 FNHا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی-)اػىبس ٔشوضی(:سٚؽ تـخیلی 

ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی  –سٚؿٟبی تـخیلی بتٛػّٛالس وبسػیْٙٛ :ٞپ 4-4

 خشاحی ٚ پیٛ٘ذ وجذ

 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

 ٍ٘شؿی -ؿٙبختی 
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 آموزشی
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 ثشؽ ٞبی خشاحی–آ٘بتٛٔی خشاحی خذاس ؿى1ٓ-1 جذاس شکن.1

اسصیبثی ٚ دسٔبٖ  -تـخیق –اتیِٛٛطی  –ٕٞبتْٛ ؿیت سوتٛع  2-1

 )خشاحی ٚ غیش خشاحی(

 –دسٔبٖ  –ٔؼبیٙٝ  –تـخیق  –دیبػتبص ػوّٝ سوتٛع  3-1

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی

 ٍ٘شؽ –ؿٙبختی 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 ػالیذا
Power point 

 ٚایت ثٛسد
 آصٖٔٛ وتجی

 سٚؿٟبی خشاحی –ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی  –ٞش٘ی ٘بفی  2-1 ّشًی جذاس شکن.2

 دسٔبٖ خشاحی( –ٞش٘ی اؿپیٍُ )تؼشیف  2-2

 ا٘ذیىبػیٖٛ خشاحی(–دسٔبٌٖبػتش)ٞش٘ی اپی  3-2

 -ا٘ذیىبػیٖٛ ٚ سٚؿٟبی خشاحی )ایٙىبسػشٜ –ٞش٘ی ا٘ؼیضیٛ٘بَ 4-2

 ٝ(اػتشاٍِ٘ٛ

 ٍ٘شؽ –ؿٙبختی 

 

 

 

 

 

 ٍ٘شؽ –ؿٙبختی 

سیؼه فبوتٛسٞب ٚ اتیِٛٛطی ٞش٘ی –آ٘بتٛٔی ٘بحیٝ ایٍٙٛئیٙبَ 3-1 ّشًی ایٌگَئیٌبل.3

 ایٍٙٛئیٙبَ

 تـخیق ٞبی افتشالی –تلٛیشثشداسی(  -تـخیق)ٔؼبیٙٝ  2-3

 یب الپبسٚػىٛپی open –ثذٖٚ ٔؾ( -ثب ٔؾ–دسٔبٖ)خشاحی  3-3

 اػتشاٍِ٘ٛٝ -ایٙىبسػشٜ-دسٔبٖ ٔٛاسد اِىتیٛ 4-3

آػیت ًٙبة  -دسد ٔضٔٗ-ػشٚٔب-ٕٞبتْٛ-)ػٛدػٛاسم خشاحی 5-3

 ٟٔبستی -ؿٙبختی  ٍ٘شؽ 



 وٛسد ٚ...(

 ٘حٜٛ ثشخٛسد ثب ػٛاسم خشاحی ٞش٘ی 6-3
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وسائل   و رسانه ها وش تدریسر

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 آبسِ طحبل.1

 کیست ّبی طحبلی
 + اػپّٙىتٛٔی( ABدسٔبٖ ) –اتیِٛٛطی  –تـخیق  1-1

 دسٔبٖ )پبساصتیه ٚ غیشپبساصتیه( –تـخیق  2-1

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی 3-1

 ٍ٘شؽ –ؿٙبختی 

 ٟٔبستی –ٍ٘شؽ 

 ٍ٘شؽ

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

 رخیشٜ خٖٛ 2-1 اقذاهبت پشُ آپ.2

 DVTپشٚفیالوؼی  2-2

 ٚاوؼیٙبػیٖٛ دس ٔٛاسد اٚسطا٘غ ٚ غیش اٚسطا٘غ 3-2

 ؿٙبختی

عَاسض بعذ اص .3

 جشاحی
1-3 OPSI  َٛػفٛ٘تٟبی ثؼذ اص خشاحی ثب ثبوتشیٟبی وپؼ(

 داس(

 ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ آٖ OPSF٘حٜٛ پیـٍیشی اص  2-3

 ٍ٘شؽ –بختی ؿٙ

. عَاسض بعذ اص 4

 جشاحی

 ٘حٜٛ ثشخٛسد ثب آٖ –خٛ٘شیضی  1-4

 ٘حٜٛ وٙتشَ آٖ –آػیت پب٘ىشاع  2-4

 آػیت وِٖٛٛ ٚ دیبفشآٌ ٚ وّیٝ 3-4

  

 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ  –ؿٙبختی 
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 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و ارسانه ه روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آًبتَهی ٍ طحبل ٍ .1

 فیضیَپبتَلَطی
 ٔدبٚست ٞبی ًحبَ –ِیٍبٔبٖ ٞب  1-1

 آ٘بتٛٔی ؿشیبٖ ٚ ٚسیذ ًحبِی ٚ پٛست 2-1

  -تؼشیف     –ػّٕىشد ًحبَ  3-1

 ؿٙبختی 

 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

بیوبسیْبی خًَی .2

تبط بب طحبل هش
"ITP" 

 تـخیق -اتیِٛٛطی  1-2

 اتیٛوؼبة( - IVIG –دسٔبٖ )ٔذیىبَ= وٛستٖٛ  2-2

 دسٔبٖ خشاحی )ا٘ذیىبػیٖٛ اػپّٙىتٛٔی( 3-2

 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ 

 ا٘ذیىبػیٟٛ٘بی خشاحی ٚ  3-1 اًفشٍستیَص تبالسوی.3

 ا٘ذیىبػیٖٛ اػپّٙىتٛٔی دس تبالػٕی 2-3
 ٍ٘شؿی

4 .TTP 1-4 ی تـخیق وشاتیشیبTTP وّیٛی-)ٔـىالت ٘ٛسِٚٛطیه-

 تت ٚ (-لّجی

 دسٔبٖ )پالػٕبفشص( 2-4

 ا٘ذیىبػیٖٛ اػپّٙىتٛٔی 3-4

  

 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ  –ؿٙبختی 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٛصؽ ػّْٛ پضؿىیٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔ
 پضؿىی ػٕٛٔی )اػتبطس( سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :      تشٚٔبی ػش ٚ ٌشدٖ ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی :  ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش فشٞبد وش ٔذسع : ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

ی سش ٍ لسشاسیَى ّب.1

 صَست
 ا٘ذیىبػیٖٛ ٞبی تشٔیٓ 1-1

 ٘حٜٛ تشٔیٓ خشاحی 2-1

 ا٘ذیىبػیٖٛ آ٘تی ثیٛتیه ػیؼتٕیه 3-1

 ٘حٜٛ تشٔیٓ پبسٌی پّه 4-1

 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ 

 ػخٙشا٘ی

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

 اػالیذ

Power point 
 ٚایت ثٛسد

 آصٖٔٛ وتجی

 ٘حٜٛ تشٔیٓ پبسٌی ِت 1-2 ""   .2

 ٘حٜٛ تشٔیٓ پبسٌی الِٝ ٌٛؽ 2-2

 -پبسٌی  –٘حٜٛ ثشخٛسد ثب تشٚٔبی الِٝ ٌٛؽ )ٕٞبتْٛ  3-2

 ػشٚٔب(

 ٟٔبستی -ٍ٘شؽ 

٘حٜٛ ثشخٛسد ٚ  –٘حٜٛ تـخیق  –ؿىؼتٍی ٔب٘ذیجَٛ  3-1 اًفشٍستیَص تبالسوی.3

 خشاحی

ؿىؼتٍی اػتخٛاٖ ٞبی كٛست )تمؼیٓ ثٙذی   2-3

(I,II,III)) 

 ػشهی( -ؿىؼتٍی اػتخٛاٖ تٕپٛساَ )ًِٛی  3-3

 بستیٟٔ -ٍ٘شؽ 

ؿبخٝ ٞبی ػلت  –آ٘بتٛٔی  –آػیت ػلت فبؿیبَ  4-1 آسیب عصب فبشیبل. 4

 فبؿیبَ

 –تبخیشی  –اداسٜ ثیٕبس ثب آػیت ػلت فبؿیبَ )فٛسی  2-4

 وبُٔ( -پبسؿیبَ 

 ٍ٘شؽ  –ؿٙبختی 



 

                                                                               ثؼٕٝ تؼبِی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پسشکی                                                                                                                                                                                                دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتبٖ             

 (EDOدفترتوسعه آموزش )                                         (Lesson planفشْ ًشح دسع سٚصا٘ٝ  )                                ٔشوض ٌٔبِؼبت ٚ تٛػؼٝ آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىی
 طس(پضؿىی ػٕٛٔی )اػتب سؿتٝ ٚ ٔمٌغ تحلیّی فشاٌیشاٖ :       ٘بْ دسع :  

 الس٘غوتبة / ٔٙجغ :  98تبثؼتبٖ  تبسیخ ثشٌضاسی : 1 ؿٕبسٜ خّؼٝ :

 آرس  5ثیٕبسػتبٖ  : ٔحُ ثشٌضاسی  ٔٛهٛع خّؼٝ :

 دوتش ٔذیب اػالٔیٔذسع : دلیمٝ 126  ٔذت خّؼٝ )دلیمٝ( :

 ٞذف وّی دسع:   
 حیطه )اختصاصی(اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و ه هارسان روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ؿٙبخت آ٘بتٛٔی الیٝ ٞبی پٛػت 1-1 .1

 ؿٙبختی ا٘ٛاع ٔىب٘یؼٓ ػٛختٍی 2-1

ػخٙشا٘ی 

پشػؾ ٚ 

 پبػخ

اػالیذ 

 پبٚسپٛیٙت 
MCQ 

 ؿٙبخت تئٛسی ٚ وّیٙیىی دسخبت ػٛختٍی 1-2  .2

 ؿٙبختی تؼییٗ ٚ یبدٌیشی احتؼبة دسكذ ػٛختٍی 2-2

 اسخبع ثٝ ٔشوض ػٛختٍیٔؼیبسٞبی  1-3  .3

 پبتٛفیضیِٛٛطی ػٛختٍی 2-3

 اپشٚذ ثٝ ثیٕبس دچبس ػٛختٍی دس اٚسطا٘غ 3-3

 ٍ٘شؿی –ؿٙبختی 

 دسٔبٖ ٔٛاسد ػٛختٍی ثٌٛس ػشپبیی 1-4  .4

 ػبػت اَٚ 48ٔذیشیت ثیٕبس ػٛختٍی دس  2-4

 ػٛختٍی ٞبی اػتٙـبلی، اپشٚذ ٚ پیؾ آٌٟی 3-4

 ٚذ ٚ پیؾ آٌٟیػٛختٍی ٞبی اِىتشیىی ، اپش 4-4

 ٔٛاد ٘یبص ثٝ خشاحی دس ػٛختٍی 5-4

 خشاحی دس ثبصتٛا٘ی ثیٕبساٖ ػٛختٍی 6-4

 ٟٔبستی -ٍ٘شؿی 

 


