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 کالس درس در يک ّفتِ( سبػت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 کبرضٌبسيتحصیلي: یٍ رضتِ همطغ  اتبق ػولگرٍُ آهَزضي:    پیراپسضکيداًطکدُ:

 یص ًیبز: پ ًظریًَع ٍاحد:            2تؼداد ٍاحد:   رٍش تحمیك در اتبق ػول ًبم درس:

 هکبى برگساری:                                          :سبػت                   :زهبى برگساری کالس: رٍز

 خبًن حٌبًي –آلبی دکتر اهیری  هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:                              هسئَل درس:         تؼداد داًطجَيبى:

  :رسضرح د
ِ گیزی، هطبّذُ،  در ایي درس داًطجَ ثب هفبّین، اصَل ٍ رٍضْبی هختلف آضٌب ضذُ ٍ لبدر خَاّذ ثَد گزٍُ ّبی تحمیك را در تْیِ پزسطٌبهِ، ًوًَ

ُ ٍ ثب اًتخبة رٍش  ِ ٍ اًذاسُ گیزی در اًجبم پژٍّص ّبی ػلوی یبری ًوَدُ ٍ اس ثیي هطکالت هَجَد در اتبق ػول یک هطکل را ثزگشیذ هصبحج
ِ صَرت گزٍّی یک عزح پژٍّطی ارائِ دٌّذ.  تحمیك هٌبست ث

  :يّدف کل 
 رٍش ّبی هتذاٍل تحمیك در ارتجبط ثب ػلَم پشضکی آضٌبیی کلی ثب 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:
اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د  

 .تحمیك را تؼزیف کٌذ -

 .اًَاع تحمیمبت )ثٌیبدی، کبرثزدی، ثٌیبدی کبرثزدی( را تَضیح دّیذ -

 .هزاحل رٍش تحمیك را ثیبى کٌذ -

 .تحمیك را تَضیح دّذٍیژگی ّبی یک  -

 .هٌبثغ اًتخبة ػٌَاى تحمیك را ثیبى کٌذ -

 .هؼیبرّبی اًتخبة هَضَع تحمیك را تَضیح دّذ -

 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ
 هذت سهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

پزسشششص ٍپبسششش   تؼزیف تحمیك  تؼزیف تحمیك ٍ اًَاع تحمیمبت  

ی ثب ًوبیص سخٌزاً
 اسالیذ

حضَر فؼبل در 

 اًَاع تحمیك )ثٌیبدی، کبرثزدی، ثٌیبدی کبرثزدی(   کالس

   

   

   

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

:اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد رسدر پبیبى د  
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ِ تحمیك را تَضیح دّذ. -  ثیبى هسئل

ِ هغزح هی ضَد را تَضیح دّذ -  .هَاردی کِ در ثیبى هسئل

 .ژٍّص )ّذف کلی، اّذاف ٍیژُ، اّذاف کبرثزدی( را ًبم ثزدُ ٍ تَضیح دّذاّذاف پ -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ
هذت 

 سهبى)دلیمِ(

ی ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 تدريس

 ارزضیببي

     

   

   

   

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:
اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د  

 .زضیِ را تَضیح دّذخصَصیبت ف -

ِ آهبری، فزضیِ تحمیك( را تَضیح دّذ. -  اًَاع فزضیِ )فزضی

 خغبّبی ًَع اٍل، دٍم ٍ سَم را تَضیح دّذ. -

 تَاى آسهَى را تَضیح دّذ. -

 سؤال پژٍّص را تَضیح دّذ. -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى 

 

 اّداف رفتبری جلسِ چْبرم:
ر هی رٍد:اس فزاگیز اًتظب رسدر پبیبى د  

 3جلسِ

هششششششششذت 

 سهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 پبس -پزسص رثزد هبًیتَریٌگ ّبی ّوَدیٌبهیک ٍ اّویت آىکب هبًیتَریٌگ ّوَدیٌبهیک 15

سششششششخٌزاًی 

 تؼبهلی
 ًوبیص فیلن

 یضفبّ

 فیاًجششبم تکششب  

 هزثَعِ
Quiz 

حضَر فؼشبل در  

 کالس

اًَاع هبًیتَریٌگ ّبی ّوَدیٌبهیک کِ ثشِ صشَت رٍتشیي اسشتفبدُ      اًَاع هبًیتَریٌگ ثخص 25

 هیطَد

گذاری،ػَارض،ًحَُ اًذاسُ گیزی فطشبر ٍریشذ    ی جبی)کبرثزد،ًحَُ  کبتتز ٍریذ هزکشی 33

 هزکشی ٍهزالجت ّبی السم(

ضزیبى  فطبر یزیگُ اًذاس ،ػَارض،ًحَُیگذار یجبی ،ًحَُ  )کبرثزد کبتتز سَاى گٌش 33

 السم( یهزالجت ّب ریَی ٍ
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 ّذف اس ثزرسی هتَى را تَضیح دّذ. -

 اّویت ثزرسی هتَى را تَضیح دّذ. -

ُ ثزرسی هتَى را تَضیح دّذ. -  ًحَ

 اصَل هٌجغ ًَیسی را تَضیح دّذ. -

ُ استفبدُ اس ًزم افشار            را تَضیح دّذ. -  ًحَ

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ
 هذت سهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

َاع اختالالت تٌفسی  13 ًَی،آسن  ًا  پبس -پزسص ...ٍ  ARDS,COPD،پٌَه

ی تؼبهلی  سخٌزًا

 ًوبیص فیلن

 یضفبّ

جشششبم تکشششب    فیًا

 هزثَعِ

حضششَر فؼششبل در 
 کالس درس

 تؼزیف ًبرسبیی حبد تٌفسی ًبرسبیی حبد تٌفسی 23

 تٌفسی یستزستؼزیف سٌذرم د سٌذرم دیستزس تٌفسی 23

ػلل ٍ هزاحشل سشٌذرم دسشتزس     33
 تٌفسی ٍ هزالجت اس ثیوبر

تٌفسی ٍ هزالجشت اس   دیستزسػلل ٍ هزاحل سٌذرم 
 ثیوبر

 هزالجت اس راُ َّایی ثیوبر هزالجت اس راُ َّایی ثیوبر 33

 

 اّداف رفتبری جلسِ پٌجن:
اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د  

ِ ای( را تَضیح دّذ.اًَاع هغب ؼبت )هطبّذُ  -  ای، هذاخل

 اًَاع هغب ؼبت هطبّذُ ای را  یست ًوبیذ. -

 ( را تَضیح دّذ.case seriesهغب ؼبت گشارش هَردی ) -

 ( را تَضیح دّذ.case seriesهغب ؼبت سزی هَردّب ) -

 ( را تَضیح دّذ.cross sectionalهغب ؼبت همغؼی ) -

 دّذ. ( را تَضیحcross sectionalضبّذی ) –ؼبت هَرد هغب  -

 ( را تَضیح دّذ.cohortهغب ؼبت ّوگزٍّی ) -
 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 5جلسِ

 هذت سهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

   

   

   

 اّداف رفتبری جلسِ ضطن:
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 اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د

 .ست ًوبیذاًَاع هغب ؼبت هذاخلِ ای را  ی -

 هغب ؼبت تجزثی را تَضیح دّذ. -

 ( را تَضیح دّذ.clinical trialکبرآسهبئی ّبی ثب یٌی ) -

 هغب ؼبت ًیوِ تجزثی را تَضیح دّذ. -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ
هشششششششششذت 

 سهبى)دلیمِ(

ی ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 تدريس 

 ارزضیببي

     

   

   

   

 جلسِ ّفتن:اّداف رفتبری 
اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د  

 .جبهؼِ پژٍّص را تؼزیف کٌذ -

 ًوًَِ پژٍّص را تؼزیف کٌذ. -

 هحیظ پژٍّص را تؼزیف کٌذ. -

 رٍضْبی ًوًَِ گیزی را  یست ًوبیذ. -

 رٍش ّبی ًوًَِ گیزی احتوب ی )تضبدی سبدُ، تصبدفی ًظبم دار، عجمِ ای خَضِ ای ( را تَضیح دّذ. -

 ًوًَِ گیزی غیزاحتوب ی )آسبى، ّذفوٌذ، سْویِ ای( را تَضیح دّذ.رٍش ّبی  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

جلسِ
7 

هشششذت 

سهبى)د

 لیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

   

   

 

 :ّطتناّداف رفتبری جلسِ 
اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د  
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 ٍری دادُ ّب را ًبم ثجزیذ.اًَاع رٍضْبی گزد آ -

 ارد، پژٍّطگز سبختِ( را تَضیح دّذ.پزسطٌبهِ را تؼزیف ًوَدُ ٍ اًَاع آى )استبًذ -

 اًَاع سؤاالت پزسطٌبهِ )ثبس، ثستِ( را تَضیح دّذ. -

 ًحَُ تذٍیي پزسطٌبهِ پژٍّطگز سبختِ را تَضیح دّذ. -

 ًحَُ استفبدُ اس پزسطٌبهِ را تَضیح دّذ. -

 ی هطبلبِبٌدی ارائجدٍل زهبى

 9جلسِ
 هذت سهبى)دلیمِ(

ی ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 تدريس 

 ارزضیببي

     

   

   

   

   

   

 

 :ًْناّداف رفتبری جلسِ 

اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د  
 رٍش هطبّذُ را تَضیح دّذ. -

 اًَاع رٍش ّبی هطبّذُ را تَضیح دّذ. -

 ّذ.رٍش هصبحجِ را تَضیح د -

 اًَاع هصبحجِ را تَضیح دّذ. -

 راتَضیح دّذ.« استفبدُ اس اعالػبت هَجَد» رٍش  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 8جلسِ
 هذت سهبى)دلیمِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

   

   

   

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ دّن:
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د:اس فزاگیز اًتظبر هی رٍ رسدر پبیبى د  

 چک  یست راتؼزیف ًوَدُ ٍ ًحَُ تذٍیي ٍ ثِ کبرگیزی آى را تَضیح دّذ. -

 ( را تؼزیف ًوَدُ ٍ ًحَُ تذٍیي ٍ ثِ کبرگیزی آى را تَضیح دّذ.Rating scaleهؼیبر درجِ ثٌذی ضذُ ) -

 هالحظبت اخاللی جْت گزدآٍری دادُ ّب را تَضیح دّذ. -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ
 دلیمِ(هذت سهبى)

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

   

   

   

   

 

 اّداف رفتبری جلسِ يبزدّن:

اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد: رسدر پبیبى د  

 اًَاع هتغیزّبی تحمیك )کوی، کیفی، هستمل، ٍاثستِ ...( را تَضیح دّذ. -

 زتیجی، فبصلِ ای ٍ ًسجی( را تَضیح دّذ.اًَاع همیبسْبی اًذاسُ گیزی هتغیزّب )اسوی، ت -

 


