
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

  دوره کارورزی رشته پزشکی دانشجویان مخاطبان:                       واسکولیت  ولوپوس در کودکان  عنوان درس :
 پس از اتمام هر جلسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                   واحد   /.23: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

   علی کرامتی ، متخصص کودکان  واستادیار دانشگاه علوم  پزشکی کرمانشاه دکتر  مدرس:                    22/7/59دوشنبه    زمان ارائه درس:  

 وفیزیوپاتولِوژی علوم پایه مقاطع گذراندن   درس و پیش نیاز:

 ودف کلی درس :

 ه یک ودف (اوداف  کلی جلصات  : )جىت ور جلص

ًاسکٌلیت ً لٌپٌش در گرًه  سنی  بب بیوبری  ىدانشجٌیب آشنبیی

 کٌدکبى 

 : اشتراتژی 

 برای ارائو هطبلب آهٌزشی   power pointاستفبده از -

 چيره بو چيره ً هشبرکت  دانشجٌیبى در بحث  گفتگٌی -

 بری گفتو شذه ارائو تصٌیر برای هٌارد بیو-

 :اوداف ویژه جلصه اول 

: ةاطد  قادر ي ةاید در پایان دانظج  

ی را تٌلٌژی ایجبد بیوبریيبی ً اسکٌلیتفیسیٌپبتعریف ً -1 

 بذانذ 

ًاسکٌلیتی را فراگیرد  طبقو بنذی بیوبریيبی-2  

  .را بذانذ کلیبتی در هٌرد انٌاع هختلف ً اسکٌلیت-3

عالئن ببلینی ً تبریخچو  بیوبریيبی  بتٌانذ  بر اسبش -4

 ًاسکٌلیتی  را هتوبیس کنذ 

را بشنبسذ  ذه در تشخیصنعالئن آزهبیشگبىی کوک کن -5  

در دًره نٌزادی  ً کٌدکی  ًتفبًت   بب عالئن  ببلینی  لٌپٌش-6

 آى بب بسرگسبالى  آشنب شٌد 

درهبى بیوبریيبی  فٌق فراگیرد  کلیبتی در هٌرد -7  

  نناةع:
1- Nelson Text book 20th  2015 
2 Nelson Essential of pediatrics 2114 

 
 گفتگٌی  دً جبنبو  بب دانشجٌیبى  -سخنرانی  روش تدریس:

 – power point   بب نرم افسار  کبهپیٌتر -ًایت بٌرد وشایل آنيزطی :

 ًیذئٌ پرًژکتٌر 

 شنجض و ارزطیاةی
شىم از نهره کل)ةر  روش       آزنين

 حصب درصد(

 شاغت تاریخ 

  - -  کينیز 

 - - - - آزنين نیان ترم 

سئٌاالت  چنذ گسینو  ن پایان ترم آزني

(MCQ) 

   

     حضير فػال در کالس 

حضىر غیاب  –به مىقع  در کالس  و رعایت  نظم و انضباط حضىر  -1ظارات از دانظجي:تنقررات کالس و ان

  دقیقه ای  در میانه  مباحث  مربىطه  10استراحت   –دانشجىیان در ابتدا و انتهای کالس 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول        نبم و امضبی مدیر گروه:                          مدرس:  نبم و امضبی 

 تبریخ ارسبل :             تبریخ ارسبل:                                                  تبریخ تحویل:                  
 



 


