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 کبرضٌبسيتحصیلي: یٍ رضتِ هقطغ  ضبریَّگرٍُ آهَزضي:   پیراپسضکيداًطکدُ:
 فیسيَپبتَلَشی-کوکْبی اٍلیِیص ًیبز: پ  ػولي51.-ًظری5.1ًَع ٍاحد:  2تؼداد ٍاحد: فَريت پسضکي ًبم درس:

 B2اری: هکبى برگس                      51-51           :سبػتسِ ضٌبِ                          :زهبى برگساری کالس: رٍز

 دکتر هحودی-دکتر رضبيي:هدرسیي    دکتر رضبييهسئَل درس:   15 تؼداد داًطجَيبى:

فراگیری هْبرتْبی الزم در برخَرد اٍلیِ بب بیوبراى در فَريتْبی پسضکي ٍ بحراًْب،کسب تَاًوٌدی الزم در  :رسضرح د

 .سات ٍ ٍسبيل هربَطِکوک بِ اًجبم ػولیبت احیب قلبي ريَی ٍ هغسی ٍ تَاًبيي بکبرگیری تجْی

 

 
 

در ايي درس داًطجَ بب هفَْم ارتببط در ضرايط بحراًي،اًتقبل ٍ ًحَُ پـیيرش بیوـبر،قَاًیي ٍ اسـتبًدارد ّـب      :يّدف کل

.ىمچنین قادر  وٌهىاب داٌر ر  یا هحر دی ه ا  آضٌب ضدُ،تَاًبيي الزم در کوک رسبًي بِ بیوبراى اٍرشاًسي را کسب هي ًوبيد

 حٌی ً مغزی ر  زمینو د ق ه ی  هه ىٌهح  دیمد  ً هستفدره هز تجيیزهت ً همکد دت مٌجاٌر  یم هحید قلب تیت  ظ  پزیک ر  ت

  قش مٌث ی هحفد کنب.

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 تاسیخچِ بخؾ فَسیت سا بیاى کٌذ. -

 ؿشایط بحشاًی سا تؼشیف کٌذ. -

 با بیواس ٍ ًحَُ کؼب اطالػات اص بیواس دس ٍاحذ فَسیت سا بِ دسػتی اجشا کٌذ.ًحَُ بشقشاسی استباط  -

 دس ؿشایط فَسیت بیواس سا اسصیابی کٌذ. -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 5جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ػاػت2

  تاسیخچِ ٍاحذ فَسیت تاسیخچِ ٍاحذ فَسیت

 شاًی تؼاهلی  ػخٌ

 پاػخ -پشػؾ 

 

 ؿفاّی

 پیؾ آصهَى
 سبشقررشاسی استبرراط بررا بیوررا 

ٍکؼررب اطالػررات دس هررَسد 

 ٍی

ٍکؼب  سبشقشاسی استباط با بیوا

 اطالػات دس هَسد ٍی

اسصیرررابی بیوررراس دس ٍاحرررذ  

 فَسیت

 اسصیابی بیواس دس ٍاحذ فَسیت
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 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

تظاس هی سٍد:اص فشاگیش اً سعدس پایاى د  

 تشیاط سا تؼشیف کٌذ. -

 ّؼتِ اصلی تین تشیاط سا بیاى کٌذ. -

 .پزیشؽ بیواس ٍ ًحَُ بشسػی اٍلیِ بِ سٍؽ تشیاط سا اًجام دّذ -

 .سا بش اػاع تشیاط طبقِ بٌذی کٌذ ىبیواسا -

 ػاختاس ٍ تجْیضات بخؾ فَسیت سا بیاى کٌذ. -

 خصَصیات پشػٌل بخؾ فَسیت سا ؿشح دّذ. -

 ـی ّای بخؾ فَسیت سا تَصیف کٌذ.اػتاًذاسد ٍ خط ه -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 

 ػاػت2

  طبقِ بٌذی بیواسّا بش اػاع تشیاط ٍاحذ فَسیت

 پاػخ-پشػؾ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 ؿفاّی

 اًجام تکالیف هشبَطِ

 فَسیت خصَصیات پشػٌل ػٌلخصَصیات پش

 

 ٍاحذ فَسیت تشیاط

هـخص کشدى ّؼتِ تؼشیف تشیاط ،

 اصلی تشیاط

 پزیشؽ بیواس بِ بخؾ فَسیت

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 ف کٌذ.یاًَاع ؿَک ّا سا تؼش -

 بٌذی کٌذ.ک تقؼین طیاًَاع ؿَک ّا سا بشاػاع اختالالت فیضیَلَ -

 ػالین اٍلیِ ؿَک ّا سا بیاى کٌذ. -

 آٍسًذُ ؿَک سا بیاى کٌذ. ػَاهل بَجَد -

 سا تَضیح دّذ. دسهاى اختصاصی اًَاع ؿَک ّا -

 تذابیش ٍ توْیذات الصم دس بیواس دچاس ؿَک سا تَضیح دّذ. -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 1جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي تدريس ی ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ػاػت2

  تؼشیف اًَاع ؿَک ّا اًَاع ؿَک ّا

 ػخٌشاًی تؼاهل

 پاػخ-پشػؾ

 

 

Quiz 

 

 

 
دسهرراى اختصاصرری اًررَاع 

 ؿَک ّا

 تقؼین بٌذی اًَاع ؿَک ّا

 آٍسًذُ ؿَک ّا ٍ بَجَد ی ػالین اٍلیِ

 دسهاى اختصاصی اًَاع ؿَک ّا

 

 اّداف رفتبری جلسِ چْبرم:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 آػن سا تؼشیف کٌذ. -

 رکش ًوایذ.ػالئن بالیٌی آػن سا  -

 سٍؿْای تـخیص آػن سا ًام ببشد. -

 تذابیش دسهاًی آػن حاد سا دس ؿشایط اٍسطاًغ ؿشح دّذ. -

 .تجضیِ تحلیل کٌذػالئن ٍ ػلت بشٍص آهبَلی سیِ سا  -

 ؿشح دّذ. طاًغدس ؿشایط اٍس سا دسهاًی آهبَلی سیِ ٍ توْیذات تذابیش -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

هرررررررررررذت  

 صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ػاػت2

 

 اٍسطاًؼْای تٌفؼی

  تؼشیف آػن

 

 پاػخ-پشػؾ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 

 ؿفاّی

اًجام تکالیف 

 هشبَطِ

 ػالئن بالیٌی آػن ٍ تذابیش دسهاًی آػن حاد

 

 آهبَلی سیِ

 ٍػلت بشٍص آى ػالئن بالیٌی آهبَلی

 تذابیش دسهاًی دس ؿشایط اٍسطاًغ آهبَلی سیِ
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 اّداف رفتبری جلسِ پٌجن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 ػٌذسم صجش تٌفؼی حاد بالغیي سا تؼشیف کٌذ. -

 کٌذ.دس ؿشایط اٍسطاًغ سا بیاى  ARDSتذابیش دسهاًی الصم  -

 .تؼشیف کٌذپٌَهَتَساکغ سا  -

 اًَاع پٌَهَتَساکغ سا ًام ببشد ٍ تذابیش دسهاًی ّش یک سا بیاى کٌذ. -

 ٍ آػپیشاػیَى سیَی سا ؿشح دّذ.-ادم سیِ–دسهاًی الصم دس غشق ؿذگی  ٍ توْیذات تذابیش -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 1جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي دريس ی تضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ػاػت2

اٍسطاًررررغ ّررررای 

 تٌفؼی

  تؼشیف ػٌذسم صجش تٌفؼی تذابیش

 پاػخ-پشػؾ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 ؿفاّی

 اًجام تکالیف هشبَطِ
 دسهاًی ػٌذسم صجش تٌفؼی 

 تؼشیف پٌَهَتَساکغ  پٌَهَتَساکغ

 تذابیش دسهاًی پٌَهَتَساکغ

 

 اّداف رفتبری جلسِ ضطن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعس پایاى دد  

 ػٌکَپ سا تؼشیف کٌذ. -

 اًَاع ػٌکَپ سا رکش کٌذ. -

 ػلل اًَاع ػٌکَپ سا بیاى کٌذ. -

 ػٌکَپ سا ؿشح دّذ. الصم دسدسهاًی  ٍ توْیذات تذابیش -

 .ؿشح دّذتـٌج سا  -

 .تجضیِ تحلیل کٌذتـٌج سا  ٍسًذُػلت اصلی بَجَد آ -

 پایذاس سا ؿشح دّذ. تذابیش دسهاًی الصم دس تـٌج ٍ صشع -

 .تَصیف کٌذػکتِ هغضی سا  -

 ػکتِ هغضی سا بیاى کٌذ. ٍسًذُػلت اصلی بَجَد آ -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ػاػت2

 تذابیش دسهاًی -ػلل-تؼشیف ػٌکَپ ػٌکَپ

 

    

 پشػؾ ٍ پاػخ   

 ػخٌشاًی تؼاهلی      

 ًوایؾ فیلن        

 

 

Quiz 
 بَجَدآٍسًذُػلت  ، تـٌج تؼشیف تـٌج

 ٍجَدآٍسًذُػلت  ، ػکتِ هغضی تؼشیف ػکتِ هغضی

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّفتن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 آًظیي صذسی سا تؼشیف کٌذ. -

 .بیاى کٌذطاًغ سا ي صذسی دس ؿشایط اٍسیآًظػالئن ٍ ًـاًِ ّا  -

 .ؿشح دّذاًفاسکتَع هیَکاسد سا  -

 .رکشًوایذػالین ٍ ًـاًِ ّای بالیٌی اًفاسکتَع هیَکاسد سا  -

 دس ؿشایط اٍسطاًغ سا بیاى کٌذ. اًفاسکتَع هیَکاسد تذابیش ٍ توْیذات الصم -

 سا تؼشیف کٌذ.ی ًاسػایی احتقاًی قلب -

 ػایش اختالالت ؿایغ قلبی اٍسطاًغ سا ًام ببشد. -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِدٍل زهبىج

 7جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ػاػت2

  تؼشیف آًظیي صذسی،ػالئن،تذابیش دسهاًی ظیي صذسیًآ

 پشػؾ ٍ پاػخ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 ؿفاّی

 اًجام تکالیف

 

خیص،تذابیش ـ،تسکتَع هیَکاسدااًف تؼشیف اًفاسکتَع هیَکاسد

 دسهاًی

ًاسػایی احتقاًی 

 قلب

ػالئن  ،ًاسػایی احتقاًی قلب تؼشیف

تذابیش دسهاًیبالیٌی،  
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 اّداف رفتبری جلسِ ّطتن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 پشیکاسدیت سا تؼشیف کٌذ. -

 .رکش کٌذؿایؼتشیي ػلت پشیکاسدیت سا  -

 .ؿشح دّذتاهپًَاد قلبی سا  -

   . سا بیاى کٌذ تاهپًَاد قلبی ػلت -

 .ؿشح دّذسا  دس ؿشایط اٍسطاًغ تاهپًَاد قلبی الصم دسهاًیٍ توْیذات تذابیش  -

 دیؼکؼیَى آئَست سا تؼشیف کٌذ. -

 دیؼکؼیَى آئَست سا بیاى کٌذ.ػالئن بالیٌی  -

 .تَضیح دّذسا  دس ؿشایط اٍسطاًغ  دیؼکؼیَى آئَستدسهاًی  ٍ توْیذات تذابیش  -

 دّذ. تَضیحادم حاد سیِ با ًـاًِ ّای قلبی سا -

 .لیؼت کٌذادم سیِ قلبی سا ػالئن بالیٌی  -

 .تجضیِ ٍ تحلیل کٌذسا  دس ؿشایط ٍسطاًغ ادم سیِ قلبی الصم دسهاًی توْیذات تذابیش -

 

 

 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 8جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 بيارزضیب ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ػاػت 2

ػلررت ٍ تررذابیش دسهرراًی    ،تؼشیررف  پشیکاسدیت

 پشیکاسدیت

 

 

 پشػؾ ٍ پاػخ

 ػخٌشاًی تؼاهلی      

 ًوایؾ فیلن        

 

 

 هیاى تشم

 
 ػلت ٍ تذابیش دسهاًی ،تؼشیف  تاهپًَاد قلبی

 تاهپًَاد قلبی

 ػلت ٍ تذابیش دسهاًی ،تؼشیف  دیؼکؼیَى آئَست

 دیؼکؼیَى آئَست 

ادم  ػلت ٍ تذابیش دسهاًی ،تؼشیف  سیِادم حاد 

 حاد سیِ 
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 اّداف رفتبری جلسِ ًْن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 ی گَاسؽ سا بیاى کٌذ.ؼهَاسد اٍسطاً -

 کٌذ.لیؼت اًَاع خًَشیضی ّای گَاسؽ سا  -

 .تجضیِ ٍ تحلیل کٌذتذابیش دسهاًی خًَشیضی ّای گَاسؿی سا  -

 .کٌذ تَصیف ا کَلِ ػیؼت حاد س -

 کَلِ ػیؼت حاد سا ؿشح دّذ. یػالئن ٍ ًـاًِ ّا -

 .ذکٌ صیفتَسا  دس ؿشایط اٍسطاًغ کَلِ ػیؼت حادالصم دسهاًی  ٍ توْیذات تذابیش  -

 .تَصیف کٌذپاًکشاتیت سا  -

 .ؿشح دّذپاًکشاتیت سا  یًـاًِ ّا ،ػالین  -

 تَضیح دّذ. سا الصم پاًکشاتیت دس ؿشایط اٍسطاًغ دسهاًی ٍ توْیذات تذابیش  -

 .ؿشح دّذآپاًذیؼیت سا  -

 .لیؼت کٌذی آپاًذیؼیت سا ػالین ًـاًِ ّا -

 .ؿشح دّذسا دس ؿشایط اٍسطاًغ آپاًذیؼیت  الصم دسهاًیٍ توْیذات تذابیش   -

 .رکش کٌذػالین ٍ ًـاًِ ّای اًؼذاد سٍدُ سا  -

 سا تَضیح دّذ.دس ؿشایط اٍسطاًغ اًؼذاد سٍدُ الصم دسهاًی ٍ توْیذات  تذابیش  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ػاػت 2

  تؼشیف،ػلل،ًـاًِ،تذابیش دسهاًی خًَشیضی گَاسؿی

 پشػؾ ٍ پاػخ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 
Quiz 

 تؼشیف،ػلل،ًـاًِ،تذابیش دسهاًی کَلِ ػیؼت

شیف،ػلل،ًـاًِ،تذابیش دسهاًیتؼ پاًکشاتیت  

 تؼشیف،ػلل،ًـاًِ،تذابیش دسهاًی آپاًذیؼیت

 

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 َسؼِ آهَزش ػلَم پسضکيهرکس هطبلؼبت ٍ ت

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اّداف رفتبری جلسِ دّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 .تَضیح دّذػٌذسم حاد دیابتیک سا  -

 کٌذ. تَصیف کتَ اػیذٍص دیابتیک سا  -

 .تجضیِ تحلیل کٌذػلل کتَاػیذٍص دیابتیک سا  -

 .سا لیؼت کٌذًـاًِ ّای ّیپَکلؼوی ػالئن ٍ  -

 .ؿشح دّذػالئن ًٍـاًِ ّای هؼوَهیت حاد الکل سا  -

 .تَضیح دّذاٍسطاًغ سا هؼوَهیت با الکل دس ؿشایط  ٍ توْیذات دسهاًی الصم تذابیش -

 

 

 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 55جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ػاػت2

  تؼشیف،ػلل،ًـاًِ،تذابیش دسهاًی ػٌذسم حاد دیابتیک

 پشػؾ ٍ پاػخ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 ؿفاّی

 اًجام تکالیف هشبَطِ
 تؼشیف،ػلل،ًـاًِ،تذابیش دسهاًی کتَ اػیذٍص دیابتی

 تؼشیف،ػلل،ًـاًِ،تذابیش دسهاًی ّیپَکلؼوی

یش دسهاًیتؼشیف،ػلل،ًـاًِ،تذاب هؼوَهیت با الکل  

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ يبزدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 .ؿشح دّذسا رکش  قلبی سیَی تاسیخچِ احیا -

 .تَضیح دّذسا احیا قلبی سیَی با اصَل صحیح ًحَُ  -

 کٌذ. تَصیفایؼت قلبی سا  -

 اًَاع هشگ سا ًام ببشد. -

 .ؿشح دّذصًجیشُ بقا سا  -

 

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 َسؼِ آهَزش ػلَم پسضکيهرکس هطبلؼبت ٍ ت

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی هطبلبرائِبٌدی اجدٍل زهبى

 55جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 

 ػاػت2

  تاسیخچِ احیا تاسیخچِ احیا

 پشػؾ ٍ پاػخ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 ؿفاّی

 اًجام تکالیف

 

 احیا قلبی سیَی احیا قلبی سیَی

 تؼشیف ایؼت فلبی ایؼت قلبی

 یؼت قلبیؿایؼتشیي ػلت ا

 ٍصًجیشُ بقا رکش اًَاع هشگ صًجیشُ بقا اًَاع هشگ ٍ

 

 اّداف رفتبری جلسِ دٍازدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 .ًوایؾ دّذًحَُ اًجام هاػاط با اصَل صحیح سا  -

 .اجشا کٌذاًَاع هاًَس ّای باص کشدى ساُ َّایی سا بِ سٍؽ صحیح  -

 .ؿشح دّذثش سا ٍیظگی تَْیِ هصٌَػی هَ -

 

 

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 52جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ػاػت 2

 پشػؾ ٍ پاػخ هاػاط قلبی اًجام هاػاط قلبی

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 

Quize 
 

 باصکشدى ساُ َّایی باصکشدى ساُ َّایی

سٍؽ ّای تَْیِ 

 ٌَػیهص

اًَاع سٍؽ ّای تَْیِ 

 هصٌَػی

 

 

 

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 َسؼِ آهَزش ػلَم پسضکيهرکس هطبلؼبت ٍ ت

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ن:سیسدّاّداف رفتبری جلسِ 

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 کٌذ. تَصیفؿَک دسهاًی سا  -

 .لیؼت کٌذسا  اًَاع ؿَک ّا -

 کٌذ. بیاىسا  اص ؿَک ّا کاسبشد ّشیک  -

 اًَاع دفبیشیالتَس ّای قلبی سا ًام ببشد. -

 .ؿشح دّذسا س ّای قلبی دفبیشیالتَهضایا ٍ هؼایب  -

 اصَل کاس با دفیبشیالتَس سا تَضیح دّذ. -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 51جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 

 ػاػت2

  تؼشیف ؿَک ٍ اًَاع آى ؿَک

 پشػؾ ٍ پاػخ

 ػخٌشاًی تؼاهلی

 ًوایؾ فیلن

 

 ؿفاّی

 اًجام تکالیف

 

 اًَاع  دفیبشیالتَس بشیالتَسدفی

 ّا هضایا ٍ هؼایب دفیبشیالتَس

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 َسؼِ آهَزش ػلَم پسضکيهرکس هطبلؼبت ٍ ت

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 :دّنچْبراّداف رفتبری جلسِ 

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 ؿٌاختی(ّذف )  .. سا رکش ًوایذ............................................................ -

 ؿٌاختی(ّذف سا فْشػت کٌذ. ).............. ............................................... -

 ؿٌاختی(ّذف سا تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 ............................................................ سا تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ؿٌاختی( -

 ی هطبلبارائِبٌدی جدٍل زهبى

 54جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

     

     

 

 اّداف رفتبری جلسِ پبًسدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 ؿٌاختی(ّذف )  .. سا رکش ًوایذ............................................................ -

 ؿٌاختی(ّذف سا فْشػت کٌذ. ).............. ............................................... -

 ؿٌاختی(ّذف سا تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 کٌذ. )ّذف ؿٌاختی(............................................................ سا تجضیِ ٍ تحلیل  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 51جلسِ 

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

     

     

 

 

 

 

 



 بِ ًبم خـداًٍد جـبى آفـريي

 
 ايراىداًطگبُ ػلَم پسضکي 

 َسؼِ آهَزش ػلَم پسضکيهرکس هطبلؼبت ٍ ت

 ريسی آهَزضيٍاحد برًبهِ

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 اّداف رفتبری جلسِ ضبًسدّن:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سعدس پایاى د  

 ؿٌاختی(ّذف )  .. سا رکش ًوایذ............................................................ -

 ؿٌاختی(ّذف سا فْشػت کٌذ. ).............. ............................................... -

 ؿٌاختی(ّذف سا تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 .................... سا تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ؿٌاختی(........................................ -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 56جلسِ 

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

     

     

 


