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 دانشگاه علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکس توسعه آموزش پسشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                                                ثیَْشیرشتِ تحصیلی:            کارشناسی ارشد   آخریي هذرک تحصیلی:   پرٍیس ػضذیًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس:   

                 َّشجریگرٍُ آهَزشی:                                                      هرثیرتجِ داًشگبّی:        

 

 55یران:تعداد فراگ                   5   ترم:  کارشناسی            مقطع:                          هوشبریرشته تحصیلی فراگیران:   
 

 زثبى تخصصیػٌَاى درس ثِ عَر کبهل: 
 5 تؼذاد ٍاحذ:                            □کبر آهَزی   □                ًَع درس:                 تئَری                 ػولی

 53/93/99پبیبى ترم:   7/8/99تبریخ اهتحبى هیبى ترم:        91/6/99زهبى خبتوِ کالس:          99/6/99زهبى شرٍع کالس: 

 

  □هراحل ارزشیبثی                     هرحلِ ای                     تکَیٌی

 ........درصذ از ًورُ ًْبیی93فؼبلیت داًشجَ اًجبم تکبلیف حضَر ٍ غیبة .........
 رصذ از ًورُ ًْبیی..............د53اهتحبى هیبى ترم.............................................
 .................درصذ از ًورُ ًْبیی93کَئیسّبی اًجبم شذُ.......................................
 ...................درصذ از ًورُ ًْبیی13اهتحبى پبیبى ترم...........................................

                 □غلظٍ چٌذ گسیٌِ ای               صحیح                   □تشریحی             □ًَع اهتحبى هیبى ترم        شفبّی 
  □جَر کردًی

                 □غلظ ٍ چٌذ گسیٌِ ای                صحیح                  □تشریحی             □ًَع اهتحبى پبیبى ترم        شفبّی 
   □جَر کردًی

 

ر ایي درس داًشجَ قبدر خَاّذ ثَد از هتَى ػلوی هرثَط ثِ رشتِ َّشجری یِ زثبى اًگلیسی در جْت درک ثْتر ددرس:  شرحی از 
 هفبّین استفبدُ ًوبیذ ٍ ّوچٌیي ترغیت ثِ صحجت ،هکبلوِ ٍ ترجوِ هغبلت شَد.

 

 هٌبثغ اصلی تذریس درس هَرد ًظر:
 از اًتشبرات داًشگبُ(کتبثچِ تْیِ شذُ ثر اسبس هتَى تخصصی ثی َّشی )قبثل تْیِ 

 

 
 

 



 : درس اّذاف كلي

 ارتقب تَاًبیي داًشجَیبى در درک هطبلعِ،درک هفبّین ،ترجوِ ٍ ًگبرش هتَى تخصصي پسشکي بَیژُ َّشبری (1

ًَجِ: از آًجبیي كِ اّذاف ٍیژُ برای كلیِ هببحث بِ علت ٍیژُ گي درس یکي هي ببشذ اّذاف 

جَ اًتظبر هي رٍد برای كلیِ هببحث بر اسبس ایي اختصبصي یکببر ًَشتِ شذُ است ٍ از داًش

 اّذاف تَاًتیي ّبی الزم را كسب ًوبیذ

 اّذاف ٍیژُ: داًشجَ پس از طي دٍرُ درس ببیذ بتَاًذ:

 را بِ فبرسي بٌَیسذ. َّشبریهعٌي لغبت تخصصي رشتِ  -1

 ت هختلف تَضیح دّذ.هببًي ٍ هفَْم پیشًَذ ّب ٍ پسًَذ ّب را درک كردُ ٍ كبربرد آًْب را در كلوب -2

 هتي ارائِ شذُ را بب تلفظ صحیح بخَاًذ ٍ هفَْم آى را بِ زببى اًگلیسي سبدُ بیبى ًوَدُ ٍ توریٌبت دادُ شذُ را حل ًوبیذ. -3

 هتي ارائِ شذُ را بب تلفظ صحیح بخَاًذ ٍ بِ سئَاالت دادُ شذُ پبسخ صحیح بذّذ ٍ هتي ارائِ شذُ را خالصِ ًوبیذ. -4

 هتي ارائِ شذُ را بذرستي بِ زببى فبرسي ترجوِ ًوبیذ ٍ برابر اصطالحبت ارائِ شذُ را بِ اًگلیسي درک كبهل ًوبیذ. -5

 هتي ارائِ شذُ را بذقت ٍ صحت بخَاًذ ٍ جبّبی خبلي آًرا بب كلوبت دادُ شذُ كبهل ًوبیذ. -6

 هترادف كلوبت جذیذ را بیبى ًوبیذ. -7

 ِ ًَیسي كٌذ ٍ بِ زببى اًگلیسي ارائِ ًوبیذ.هتي ارائِ شذُ را خالص -8

 هتي هقبالت اًگلیسي را بِ زببى فبرسي برگرداًذُ ٍ تفسیر ًوبیذ. -9

 هتي ارائِ شذُ را بِ درستي بخَاًذ ٍ بِ سئَاالت سبدُ در هَرد هتي قرائت شذُ پبسخ گَیذ. -11

 ئِ ًوبیذ.هتي هقبلِ خَد را بِ طَر خالصِ بِ زببى اًگلیسي در كالس ارا -11

 هتي ترجوِ را بِ زببى فبرسي رٍاى ترجوِ ًوبیذ. -12

 هتي ارائِ شذُ را درک ًوَدُ ٍ در كالس كٌفراًس دّذ. -13

 هتي درسي را بب تلفظ صحیح بِ زببى اًگلیسي در كالس ارائِ ًوبیذ. -14

 ذ.هتي ترجوِ درس را بِ فبرسي برگرداًذُ ٍ هعٌي اصطالحبت دادُ شذُ را بیبى ًوبی -15

 هتي درس را درست بخَاًذ ، یب تفسیر ًوَدُ ٍ ببز ًَیسي ًوبیذ. -16

 از فرٌّگ لغت اًگلیسي بِ اًگلیسي استفبدُ كٌذ. -17

 قسوت ّبی هختلف هقبالت اًگلیسي را بیبى كٌذ. -18  



  جذٍل زهبى بٌذی كالس

No Date Subject  

1 26/6/91 Introduction –introduce the course  

2 29/6/91 Anesthesia: Adult Version  

3 2/7/91 Anesthesia: Adult Version 
Quiz  

4 5/7/91 
General Anesthesia: Pediatric Version Quiz  

5 9/7/91 
General Anesthesia: Pediatric Version Quiz  

6 12/7/91 
Pain Relief in Labor and Delivery Quiz  

7 16/7/91 
Pain Relief in Labor and Delivery Quiz  

8 19/7/91 
Rhinoplasty Quiz  

9 23/7/91 
Rhinoplasty Quiz  

10 26/7/91 
Overview of anesthesia and anesthetic choices Quiz  

11 30/7/91 
Overview of anesthesia and anesthetic choices Quiz  

12 3/8/91 
Overview of anesthesia and anesthetic choices Quiz  

13 7/8/91 Mid term exam 
Quiz  

14 10/8/91 
Rapid sequence intubation in adults Quiz  

15 14/8/91 
Rapid sequence intubation in adults Quiz  

16 17/8/91 
Rapid sequence intubation in adults Quiz  

17 24/8/91 
The effect of video taped preoperative information Quiz  

18 1/9/91 
The effect of video taped preoperative information Quiz  

19 8/9/91 
Propofol: Drug information Quiz  

20 15/9/91 
Propofol: Drug information Quiz  

21 22/10/91 
Propofol: Drug information Quiz  

22 
29/10/91 Advance airway management Quiz  

23 
6/10/91 Advance airway management Quiz  

24 
13/10/91 Advance airway management Quiz 

 مذرص: پزویش عضذی

 روع تذریض : طخنزانی  ، فعالیت دانشجو در گزوه ىای کوچک  و ارائو کار توطط نماینذه گزوه 

 وطایل کمک آموسشی : ویذئو پزوژکتور  

دروص گذشتو اس تعذادی اس افزاد بطور تصادفی انجام می  طوال اس بصورت  Quiz دانشجویان: در ابتذای ىز جلظو قابل توجو 

 درصذ اس نمزه کل می باشذ. 21شود کو مجموع نمزه آن 

 

 


