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                                                                                                                   داًطگبُ علَم پشضکی گلستبى                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          َسعِ آهَسش علَم پشضکیهزکش هطبلعبت ٍ ت
 (EDO)دانشکده پسشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (course planی طرح  دوره  ترم
   داًص خبًَادُ ٍ خوعیت ًبم درس:*

 88-89:ًیوسبل اٍل ًیوسبل تحصیلی  *.

 دکتزی حزفِ ای ٍ کبرضٌبسی رضتِ ٍ هقطع تحصیلی: .*                                                                                2    * تعداد ٍاحد:

                                                                                                                          :ًدارددرس پیطٌیبس *

                                                           ...کالس ضوبرُ  هحل ثزگشاری: .*                                                                     * رٍس ٍ سبعت ثزگشاری:

 هعبرف اسالهی ٍ درٍس عوَهی*.گزٍُ آهَسضی:                                                                                        پشضکی داًطکدُ: *

 سید رسَل حسیٌی کَّستبًیهدرسیي: ًبم 

 رٍسّبی توبس ثب هسئَل درس:                                            ل درس: هسئًَبم 

.............................. پست الکتزًٍیک تلفي:  دفتز ًْبد رّجزی –هدوَعِ فلسفی داًطگبُ علَم پشضکی گلستبى آدرس دفتز: 

............................................... 

 داًص خبًَادُ ٍ چگًَگی تطکیل ، تحکین، ٍ تعبلی آى ٍ ٍیژگی ّبی خوعیتی ٍ ًقص آى ّب آضٌبیی داًطدَیبى ثب هجبًی : ّدف کلی درس

   در ارتقبی کیفیت سًدگی

  اّداف اختصبصی:

 آشٌبیی داًشجَیبى بب اّویت خبًَادُ ٍازدٍاج در اسالم-1

 ٍراّکبرّبی  آىازدٍاج هَاًع آشٌبیی داًشجَیبى بب -2

 درخبًَادُالقی ٍ تربیتی گبّی ًسبت بِ کسب هْبرت ّبی اخ-3آ

 حقَق ٍهسئَلیت ّبی خَیش در خبًَادُ آشٌبیی داًشجَیبى بب -4 

 عَاهل استحکبم خبًَادُآشٌبیی داًشجَیبى بب-5

 آشٌبیی داًشجَیبى بب عَاهل تحکین خبًَادُ ٍ علل برٍز هشکالت ٍ طالق-6

 هعضالت ٍهشکالت خبًَادّبی هعبصر آشٌبیی داًشجَیبى بب-7

 اّویت فرزًذآٍری ٍفرزًذ پرٍری اًشجَیبى آشٌبیی د-8 
 

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبضٌد:

چبلش  ازٍآشٌب شذُ ٍظبیف ٍ تکبلیف خَیش در خبًَادُ بب ِ ّبی کالس درس ارائِ ًوبیٌذ ٍپبسخ ّبی بذٍى ابْبم ٍ هطببق بب آهَخت

 گردًذ.هطلع ّبی فرا رٍی خبًَادُ 

 ضیَُ تدریس: 

 خٌراًی ٍ پرسش ٍپبسخس
 

 

 ًحَُ ارسضیبثی داًطدَ:

 فعبلیت در کالس، حضَر در فَق برًبهِ ّبی درسی، عذم غیبت بیشتر از دٍ جلسِ در طَل ترم ٍ ارزشیببی پبیبى ترم
 

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًطدَهقزرات ٍ 
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 غیبت بیشتراز حذ هجبز آهَزشی هَجب هحرٍهیت خَاّذ شذ.

پبسخ بِ سَاالت هطرٍحِ از عٌبٍیي تذریس شذُ، شرکت در یکی از فعبلیت ّبی فَق برًبهِ ای درٍس  تکبلیف داًطدَ:ٍظبیف ٍ 

 -هعبرف
 

 

   ---* تبریخ اهتحبى هیبى تزم: 

 ًدارد   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: 

 ّویت ثزخَردار است. * سبیز تذکزّبی هْن ثزای داًطدَیبى: حضَر فعبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس ا

 

 

 :یهٌبثع اصل

 کتبة داًص خبًَادُ ٍ خوعیت   خوعی اس ًَیسٌدگبى    اًتطبرات هعبرف

 هٌبثع ثزای یبفتي هقبلِ ٍ سبیز اطالعبت هفید

 قزاى کزین     

 ًْح الجالغِ 

 رٍاثط دختز ٍ پسز اس هحود رضب احودی   اًتطبرات هعبرف 

 احود پٌبّی   ّوسز گشیٌی چزا ٍ چگًَِ؟     اس علی 

 

 ..... یخدٍل سهبى ثٌدی ثزًبهِ درس

  

آهاابدگی مسم هالحظاابت /  هدرس عٌَاى سبعت رٍس

داًطدَیبى قجال اس ضازٍ    

 کالس

 اٍل  
 یّب تیسی، آستیس یّب بسیً) اًسبى یاسبس یّب بسیثب ً ییآضٌب 

 ٍ...( قجل اس اسدٍاج یدار طتيیخَ یراّْب، قجل اس اسدٍاج

حسااایٌی 

 کَّستبًی

 

 ٍم  د
ُ  لیتطاک  یثب کبرکزد ّب ییضٌبآ  هثجات   یّاب  بهاد یپ) خابًَاد

 ی ٍ...(ٌیّوسز گش یّب بریهع، اسدٍاج تیاّو، اسدٍاج

  

 سَم 
، اقتصبدی، اعتیابد ٍ طاال    التیتحص) 1ثب هَاًع اسدٍاج  ییآضٌب 

 ٍالدیي، سي اسدٍاج(

  

   1 عَاهل تحکین خبًَادُ  چْبرم

   2 عَاهل تحکین خبًَادُ  پٌدن

   هْبرتْبی تحکین خبًَادُ  ضطن

 ّفتن
 تیحقاَ  ٍ هسائَل  ) خبًَادُ یاعضب فیثب حقَ  ٍ تکبل ییآضٌب 

 ، فعبلیت اقتصبدی، ارث ٍ...(يیسٍخ یهبل یّب

  

 ّطتن
)هادیزیت،   هازداى  یاختصبص یّب تیثب حقَ  ٍ هسئَل ییآضٌب 

 توکیي سٍخِ، ٍمیت ٍ حضبًت فزسًداى(

  

     ایوي سبسی خبًَادُ  ًْن  

   عَاهل تضعیف کبرآهدی خبًَادُ    دّن

   عَاهل رفتبری تضعیف کٌٌدُ خبًَادُ  یبسدّن
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 دٍاسدّن 
 راُ ّبی ایوي سبسی خبًَادُ اس آسیت ّب 

 

  

   طال  ، عَاهل ٍ پیبهدّب  سیشدّن

 چْبردّن

 یرٍح دیفَای، خسوبً دیفَای )فزسًد آٍر دیثب آثبر ٍ فَا ییآضٌب 

 تیآس، فزسًد را در استحکبم خبًَادُ دیبر ٍ فَاآثی، ٍ رٍاًطٌبخت

 ی(تک فزسًد یّب

  

   فزسًد پزٍری  پبًشدّن

 ضبًشدّن

 

 1خوعیت 

تَسااط یکاای اس اساابتید    

داًطااگبُ آضااٌب ثااِ هقَلااِ 

 خوعیت تدریس هی گزدد

 "              "        "  2خوعیت   ّفدّن

 


