
 ػیّه ٌاىَ ٌگارش ظصح درس جصىی

ةَ آدرس اةحسا كانب ٌگارش ظصح درس جصىی را از روی ظایث ىصکض ىعانؿات و جّظؿَ  آىّزش ؾهّم پضػکی 

edc.kums.ac.ir   َآىّزػی داٌهّد ٌيّده و از آن پصیٍث جِیَ ٌيائیس، کيیحَ ةصٌاىَ ریضی  در زیص ػار

 .پیسا ٌيائیس ظصفؿم  دروس ىؿّب ظپط ؾٍّان درس رّد را از 

 : ةَ ظّر دكیق از روی ظصفؿم دروس اٌحزاب و ٌّػحَ ػّد. ؾٍّان درسجّجَ : 

 : ةَ ظّر دكیق ةص اظاس ظصفؿم دروس ٌّػحَ ػّد. جؿساد واخسجّجَ: 

واخسی را جسریط ىی کٍیس ةایس ظِو رّد از آن  2( : اگص ػيا جؿسادی از جهعات یک درس ) ظِو اظحاد ازواخس

 : ةفصىائیس زیص ىداظتَ واخس را ةَ ؾّرت

 جؿساد جهعات درس ػياX جؿساد واخس درس 

 جؿساد کم جهعات ارائَ ػسه                          

 ظاؾات، روزُا وٌیيعال جدؿیهی ارائَ درس درظصح درس ةَ ظّر دكیق ىؼزؽ ةاػس . زىان ارائَ درس :

 43 -44وم ظال جدؿیهی یيعال دٌ روزُای یکؼٍتَ ُصُفحَ 16نغایث  14:  ظاؾث  1 ىثال

 43 -44ٌیيعال دوم ظال جدؿیهی  روزُای دوػٍتَ ، چِارػٍتَ ُصُفحَ 16نغایث  14:  ظاؾث  2 ىثال 

 درس درظصفؿم دروس ٌّػحَ ػسه اظث .آن چٍاٌچَ درس ىّرد ٌؼص دارای پیغ ٌیاز ةاػس ٌام  درس پیغ ٌیاز :

ب، جِث ةِحصػسن یادگیصی وخفغ جلسم وجارص، ُای آىّزػی ؾالوه ةصپیغ ٌیاز ىؿّ )گاُی ةؿضی از گصوه 

چٍاٌچَ چٍیً كاٌٌّی  .ىهضم ةَ گشراٌسن واخس ُای راؾی كتم از ارائَ درس ىّرد ٌؼص ىی کٍٍس داٌؼجّیان را

 درگصوه وجّد دارد، ةَ ؾٍّان پیغ ٌیاز درس ىکحّب ػّد.(

 صدد.گىؼزؽ جصم جدؿیهی،ىلعؽ و رػحَ جدؿیهی داٌؼجّیان ةَ ظّر دكیق ىزاظتان :

 داٌؼجّیان پضػکی ىلعؽ فیضیّپاجّنّژی : داٌؼجّیان جصم چِارم کارػٍاظی پصظحاری یا ىثال

ظاؾات کالس ةَ  ؾٍّان ظاؾات پاظزگّئی ةَ  راؾی غیص ازو ىکان زىان  ّاالت فصاگیص:ئظاؾث پاظزگّئی ةَ ظ

 جّظط اظحاد در ٌؼص گصفحَ ػّد .ظئّاالت فصاگیصان 

 ٌّػحَ ػّد.ىلعؽ جدؿیهی ٌام وٌام راٌّادگی و ىسرس :

 فّق جزؿؽ غسد –دکحص ىِصی ىديسی ىحزؿؽ ةیياریِای دارهی  : ىثال

ةَ ؾّرت اگص چٍسیً ىسرس درس ىشکّر را جسریط ىی کٍٍس وایً ظصح درس ةصای جيام جهعات آن واخس درظی و

 "ىثاله آىّزػی ٌّػحً ٌام گصو)ٌگارش ػسه اظث ،  اظو جيام ىسرظیً ةایس ةَ جفکیک ٌّػحَ ػّد.  ىؼارکحی

 (كاةم كتّل ٌیعث.  " ىسرسٌام "ةجای  "گصوه دارهی"

 ٌّػحَ ىی ػّد.در یک یا دو جيهَ از روی ظصفؿم دروس ىؿّب  : رسُسف کهی د

 ) جِث ُص جهعَ یک ُسف ( : جهعات اُساف کهی

 ایً ةزغ ةص اظاس رئّس ىعانب ظصفؿم دروس جٍؼیو ىی گصدد.

اةحسا ُسف کهی جهعَ ىّرد ٌؼص ٌّػحَ و ظپط اُساف ویژه جِث آن صجهعَ :اُساف ویژه ةَ جفکیک اُساف کهی ُ

اجيام ٌگارش ىی ػٌّس کَ اٌحؼار داریو داٌؼجّ پط از ییُا درایً كعيث آن دظحَ ازُسفُسف کهی آورده ػّد. 

 ؾصاخث وكاةم فِو ،آىّزػی آن جهعَ راص ةَ آن دظث پیسا کٍس. الزىَ ٌّػحً اُساف ویژه درظثُای فؿانیث 

 ةّدن آن اظث. ةصای ٌّػحً اُساف ویژه ةایس ازافؿانی اظحفاده کصد کَ ٌحّان ةیغ ازیک ىؿٍا ازآٌِا اظحٍتاط کصد.

ةضٌس ، خم کٍس ، جّضیح  ىثال :ٌيٌَّ ُایی از افؿال ةکار رفحَ درٌگارش اُساف ویژه را ىی جّان ایٍگٌَّ نیعث کصد

تَ کٍس ، اٌسازه گیصی کٍس ، کٍحصل کٍس ، جسا کٍس ، ةا ٌيّدار دُس ، رالؾَ کٍس ، جغییص دُس ، ٌيایغ دُس ، ىداظ

 ٌؼان دُس ، ظتلَ ةٍسی کٍس ، ىلایعَ کٍس ، جغییص دُس ، اؾالح کٍس ، اٌجام دُس و...

ةص اظاس ىٍاةؽ ذکص ػسه درظص فؿم دروس ىؿّب وزارت ىحتّع و ىٍاةؽ ىؿصفی ػسه جّظط اظحاد ةَ ؾٍّان  ىٍاةؽ :

 .ك ةصای ٌگارش ىی ةاػس ىٍتؽ اؾالم ػسه ، ىال



ىحفاوت ةاػس ونی ىی جّاٌس ظزٍصاٌی ، ةدخ درگصوه  در جهعات ىزحهفىيکً اظث روش جسریط  روش جسریط :

کّچک ، کارؾيهی و... ةاػس. دكث ٌياییس کَ چٍاٌچَ روش جسریط ػيا ظزٍصاٌی اظث دركعيث اُساف ویژه 

 ةَ ایً ٌّع از جسریط ُعحٍس . کَ ىصةّط  ٌيائیسٌگارش  ُایی را ىی جّاٌیس ُسف"اؾصف

دریک  "الجهعَ ای ةَ جهعَ دیگص ىحفاوت ةاػس. ىث از ىيکً اظث ةصاظاس ٌّع روش جسریط و وظایم آىّزػی :

وایث ةصد یا پاورپّیٍث اظث اىا درجهعَ دیگص ػيا  "اجهعَ روش جسریط ػيا ظزٍصاٌی و وظیهَ  آىّزػی ؾصف

 ٌيائیس.ازیک ىسل آىّزػی راص جِث ٌيایغ اظحفاده ىی 

 ظٍجغ وارزػیاةی آزىّن :

روش اجصای آن کحتی یا ػفاُی  و ةایس ىؼزؽ ٌياییس آیا درظّل جصم کّئیض ةصگضار ىی کٍیس یا ریص "اخحي : کّئیض

 اظث ؟

درؾّرجی کَ کّئیض  وچٍس درؾس ٌيصه کم را ػاىم ىی ػّد  "اؼص ىی گیصیس ٌِایحظِيی کَ ةصای آزىّن کّئیض در ٌ

 درفّاؾم زىاٌی راؾی ةصگضار ىی کٍیس درجسول زىان آن را ىؼزؽ ٌياییس. "ُفحَ یا ىثال ُص رّد را

ٌيصه کم  و ظِو از ٌگاػحَزىان ةصگضاری آزىّن ىیان دوره رّد را از اةحسا در ظصح درس  جاریذ و : جصمآزىّن ىیان 

  ٌيائیس.ىؼزؽ  درؾس یا ... را 20 "ىثال

 جاریذ وظِو ازٌيصه کم ةصخعب درؾس ٌگارش ػّد.، روش ةصگضاری  آزىّن پایان جصم :

 

 : خضّر فؿال درکالس

 آیا جِث خضّر فؿال درکالس ٌيصه ای كصار ىی دُیس ؟ -1

 یق یاگضارش داػحَ ةاػٍس ؟ص ، جدلیآیا از داٌؼجّیان ىی رّاُیس درظّل جصم وػیفَ راؾی ، ٌؼ -2

 درؾس آن را ىؼزؽذکص ٌيائیس وچٍاٌچَ ٌيصه راؾی از ٌيصه کم دارٌس ایً كعيث  جيام ایً ىعانب را در پاظذ :

 ٌيائیس.

: در ؾّرجی کَ ػصایط راؾی جِث خضّر در کالس ىس ٌؼص ػيا اظث كیس ىلصرات کالس و اٌحؼارات از داٌؼجّ

 ػّد.

 اس جؿساد جهعات جکيیم ػّد و فصم آن ضيیيَ گصدد.: ةص اظ جسول زىان ةٍسی درس

پط از جِیَ ىعانب فّق، فصىث جایپ و ؾفدَ ةٍسی را ىعاةق كّاٌیً و ىلصرات ٌگارش ظصح درس جٍؼیو ٌيّده و 

داٌؼکسه رظاٌسه و جِث ارزیاةی و جؿییً اىحیاز  EDOآن را ةَ جائیس ىسیص ىدحصم گصوه آىّزػی و ظپط ىعئّل 

 عانؿات و جّظؿَ آىّزش ؾهّم پضػکی ارظال فصىائیس.ىصةّط ةَ ىصکض ى

 كّاٌیً و ىلصرات ٌگارش ظصح درس:

اگص جؿساد جهعات جسریعی یک ىسرس کيحص از یک واخس درظی اظث ةَ ازای جؿساد جهعات  -1

 جسریعی،کعصی از اىحیاز کم ةَ ایؼان جؿهق رّاُس گصفث.

ٌعتث ةَ ارظال ظصح درس جصىی رّد ةَ ُفحَ كتم از ػصوع جصم  4اظحاد ىدحصم ىّػف اظث خساکثص  -2

ىسیص گصوه اكسام فصىایٍس. ىسیص گصوه ىدحصم ىّػف ُعحٍس خساکثص ػصف ىست یک ُفحَ از وؾّل ظصح 

اكسام  EDOدرس جصىی ٌعتث ةَ ةصرظی کیفیث و جعاةق ىدحّا ةا ظص فؿم وزارجزاٌَ ای و ارظال آن ةَ 

از وؾّل ظصح درس جصىی ٌعتث ةَ ةصرظی و ىّػف اظث خساکثص ػصف ىست یک ُفحَ  EDOفصىایٍس. 

اكسام فصىایٍس .کيیحَ ةصٌاىَ ریضی آىّزػی ىّػف اظث خساکثص ػصف ىست دو ُفحَ  EDCارظال آن ةَ 

 داٌؼکسه اكسام ٌيایٍس. EDOٌعتث ةَ ةصرظی، اىحیاز دُی و فیسةک ٌحیجَ ةَ 

جِث جصم جاری ىی ةاػس و در  ىالك ارش اىحیاز ،در ؾّرت ؾسم ارش ٌيصه کاىم ظصح درس جصىی ، ٌيصه -3

 ؾّرت جؿدیح ظصح درس جِث جصم ةؿسی ،اؾيال رّاُس ػس.



آن ةص اظاس فصىث راص کَ در کيیحَ ةصٌاىَ "ٌگارش ظصح درس جصىی و چک نیعث ارزیاةی  "چارچّب -4

آىّزش پضػکی کصىاٌؼاه ریضی آىّزػی ةحؿّیب ٌِایی رظیسه اظث ، در ظایث ىصکض ىعانؿات و جّظؿَ 

 ىّجّد ىی ةاػس .ع کهیَ اظاجیس داٌؼگاه جِث اظال

 

 ىّارد ذیم جِث ٌگارش ظصح درس جصىی :

ؾفدَ جایپ ػّد.ػياره گشاری ؾفدَ  ظصر و یا ادؾفدَ اؾهی ،ةایعحی ةَ ؾّرت ظاده و ةسون اظحفاده از ک -

در وظط ظاٌحیيحص ةاالجص از پائیً ؾفدَ و از دو ظصف کاىال  5/1ُای اؾهی ةَ ؾّرت اؾساد فارظی کَ ةایس 

 ؾفدَ كصار گیصد.

و  14یا  12ظاٌحیيحص و فاؾهَ ظعصُا از یکسیگص یک رط و ىحً ةا فٌّث  16در ؾفدات اؾهی ظّل ُص ظعص  -

 ظعص ةاػس. 24جا  20جؿساد ظعصُا در ُص ؾفدَ ةیً 

ظاٌحیيحص و از ظيث  3ظاٌحیيحص ةاػس. فاؾهَ ظعص از ظيث راظث  5/2فاؾهَ آرصیً ظعص از پائیً ؾفدَ  -

 ظاٌحیيحص فاؾهَ داػحَ ةاػس. 3ظاٌحیيحص ةاػس و فاؾهَ اونیً ظعص از ةاالی ؾفدَ  2 چپ

 فٌّث اظحفاده ػسه یکی از فٌّث ُای زر، نّجّس، ىیحصا و یا ٌازٌیً ىی ةاػس. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


