بسمه تعالي

طرح ردس رتوماتولوژی
موضوع درس :مستند سازی و آشنایی با مسائل قانونی به دنبال ترومای دندانی
گروه آموزشي :جراحی دهان فک و صورت
مدرس :دکتر منصور خراسانی
هدف کلي:
آشنایی با قوانین جاری نظام پزشکی کشور و روشهای مستند سازی مدارک و نحوه ارتباط با مراجع قانونی
اهداف ویژه:
 _1تعریف مدارک و اسناد پزشکی
 _2اشنایی با قوانین نظام پزشکی و پزشکی قانونی
 _3تشکیل پرونده و مستند سازی بر اساس قوانین
روش آموزشي مجازی:
غیر همزمان (آفالین با استفاده از نوید)
محتوا و تکلیف و  ...درسیستم نوید :

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود :به صورت پاور پوینت همراه با صدا،که در سامانه بارگزاریمی شود.
 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود :متناسب با جلسات تدریس و در قالب دو سوال اساسی زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف :یک ماه-

د رصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه(مانند اسکای روم ،زوم و  ،)...برای آموزش همزمان
استفاده مي کنید ،نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را ،درج نمایید:
.......................................................................................................................................................................................... ..................................................
...................................................................................................................................................................... ......................................................................
................................
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 آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهاید؟عنوان(خود آزمون /کالس
مجازی/اتاق بحث/
گفتگوی همزمان)

تاریخ

 بلی
ساعت

 خیر
اداره کننده

نحوه ارزشیابي:
.....حدود  3نمره از انجام تکالیف و مابقی نمره از آزمون پایانی کسب می شود.
در صورت تاخیر در ارسال تکالیف ،نمره مربوط به تکالیف لحاظ نمی شود.
نحوه ارتباط با استاد:
Email:Vkhorasani1342@yahoo.com
در صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید ،در اینجا درج نمایید.
از طریق سامانه نوید به صورت سوال و جواب
از طریق Email
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