
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 فارماکولوژی PhD  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  فارماکولوژی گروه آموزشی:         پزشکی دانشکده:

 یش نیاز:پ   نظری و کارآموزید: نوع واح    2  تعداد واحد:    سمینارنام درس: 

 گروه فارماکولوژی مکان برگزاري:                 -------- :ساعت  -------:كالس: روززمان برگزاري 

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر مازيار محمد اخوان مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ر دگیجري اجا و ونجوننی پیشجرضت آشنا شدن دانشججویان بجا ضراجیاتت نهیججه  PhDیکی از نکات مهم در دوره  

 خجا تهیجه سجرنرانی در آن مجورد  تجربجه ايتونجین  اجاي بدسجت آوردن یکی از راه .مواوعات مهم علمی است

ارنجد یجا دداشهن مهارت در ونونه ارایه نمودن مطالب علمی به شنوندگانی كجه در مواجوع تر ج  بعالوه  .میباشد

ه تنهجا نجونین مهجارتی داشهن لزوم اروري و مهم است.  PhDدوره  آماده یادگیري اسهند براي ار ضارغ الهح یل

 .دمیباشج پذیراجهناب نابلکه پس از پایان تح یل و در كالس درس  تدر جریان دضاع از پایان نامه و بحث ااي علمی

ي ا سجازجددسهه بندي اطالعات علمی است.  نحوهمسیر مناسبی براي یادگیري  تآماده نمودن یک سمینار امچنین

ونجین باشجد. ترین آنها روش مناسبی براي خالصه كردن نهایج ارایه شجده در مقجا ت می مقاله اا و انهراب مناسب

انشججویان سجمینار ضرصجت مناسجبی بجراي د درس یابد. مهارت اایی تنها با تمرین و تکرار ایجاد شده و پرورش می

  .تمرین كنندبراي به دست آوردن این مهارت اا ضراام میکند تا ب ورت جدي 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

ت و در تمقجا  ت دسجهه بنجدي و انهرجابدر پایناه ااي اطالعاتی ونوننی بررسی و جسهجو بادانشجویان  آشنا شدن

  نهایت ارایه وکیده مطالعات در یک سرنرانی علمی.

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
ن می امه را نشاو محورااي اصلی برناست نسبت به ااداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است ی به اجزاي تر  یادف كل شکسهنمنظور)

 (.اندضهاري كه در واقع امان ااداف راست  ویژه تري به نام اادافقابل تقسیم شدن به اجزاي اخه اصی ااداف بینابینی داد.

 انهراب مواوع مناسب توانایی -1

 در پایناه ااي اطالعاتی مربوط به مواوع مقا تجسهجو بدنبال توانایی  -2

 دسهه بندي و تنظیم مطالبتوانایی  -3

 در قالب یک سرنرانی تهیه وکیده قابل ارایهتوانایی  -4

 تهیه مطالب و اسالید ااي مناسب براي سرنرانیتوانایی  -5

 ب ورت شایسهه و موثر انجام سرنرانی توانایی -6

 

 ريس:های تدشیوه

 پرسش و پاسخ   سرنرانی برنامه ریزي شده    سرنرانی

 (TBLیادگیري مبهنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبهنی بر حل مسئله)  بحث گروای
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 : ارائه راانمایی و مشاوره به دانشجو )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 مرتبط با مواوع مورد نظر مقا تیاضهن و مطالعه 

 تهیه اسالیداا 

 انجام سرنرانی 
 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكهور اسالید  رهه و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت ضعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ارزیابی بر اساس نحوه ارائه سمینار :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايوندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- ببرید()لطفا نام  سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 پایناه ااي اطالعاتی بر و  ی:  اينترنتPubMed 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
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