
 

 بسوِ تعبلی

 هالحظبت بیوبراى پریَدًتبل تحت هراقبت:  عٌَاى درس 

 طبق برًبهِ آهَزش :تبریخ       طبق برًبهِ آهَزش     :زهبى             دکتر یذاهلل سلیوبًی ضبیستِ: هذرس     

 آهفی تئبتر: هکبى          ًفر 100حذٍد :  تعذاد داًطجَیبى دٍرُ عوَهی دًذاًپسضکی  : گرٍُ ّذف     

 1پریَ ًظری  :پیص ًیبز     

: هدف کلی 

 حیي درهبى ّبی پریَدًتبل ,آضٌبیی فراگیراى بب هالحظبت الزم جْت بیوبراى دچبر بیوبری ّبی سیستویک  

 : اًتظبر هی رٍد فراگیراى پس از پبیبى جلسِ بتَاًٌذ :اهداف ویژه   
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 .تَضیح دٌّذ
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ٍ ٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ پرسص ٍ پبسخ  power pointاجرای سخٌراًی بب استفبدُ از : استراتژی آموزشی 

   داًطجَیبى

 ارزیببی پبیبى دٍرُ بب سَاالت چٌذ جَابی –ارزیببی ّر جلسِ داًطجَیبى  :نحوه ارزشیابی 

بِ هَقع در هحل تذریس ٍ ضوي تسلط بِ هٌببع ٍ علَم رٍز هربَطِ ٍ ّوبٌّگی ضوي حضَر :وظایف دانشجو 

 الزم بب استبد را جْت رفع اضکبل ًوبیذ

ضوي حضَر بِ هَقع در هحل تذریس ٍ ضوي تسلط بِ هٌببع درسی از ٍسبیل کوک آهَزضی در  :وظایف استاد 

ٍ در جلسِ اهتحبى حضَر فعبل داضتِ ٍ در صَرت فْن بْتر هطبلب استفبدُ کٌذ ٍ سَاالت هربَطِ را طراحی ًوَدُ 

                                                      ًیبز در رٍزّبی قبل از اهتحبى بب داًطجَیبى جلسبت رفع اضکبل برگسار ًوبیذ

                                                                                 :رفرنس 
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