
یمی م پزشکی دانشگاه آزاد اسال علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آیموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 

 اول جلسه:                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم        √نیمسال  اول

 کارآموزی      عملي         √نظری :  نوع درس  علوم پزشکي دانشکده :

 دکتر محمدجوادقاسم زادهنام مدرس  :  پزشکي عمومي:مقطع / رشته

 تعداد دانشجو  : بیماريهای کودکان:    )واحد( درسنام 

  ساعت  5.1      مدت کالس :  

 بیماريهای آسم کودکانعنوان درس :

 شناخت بیماريهای آسم کودکان باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .عالئم ناشي آسم کودکان را توضیح دهد 

 ايجاد کننده حمله حاد آسم کودکان رات وضیح دهد. علل 

 .نحوه برخورد با کودک مبتال به خس خس سینه را توضیح دهد 

 .نحوه برخورد با حمله آسم را توضیح دهد 

  رعايت اخالق حرفهای در درمان 

  بررسي طب مکمل در اين خصوص 
                                                       کنفرانس -بحث گروهي   روش آموزش : 

  9152سنشیال نلسونا –تکست نلسون بع درس  : امن
 مقاالت علمي به روز پزشکي در اين خصوص   

 لب تاب-ويدئو پروژکتور  –ماژيک  –رايت بورد  –کالس درس :  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 1مقدمه:                                                       مدت زمان:

 دقیقه11مدت زمان:تدريس محتوا:                                           
 دقیقه51پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه1جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:
 گزينه ای  4آزمون ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:

 دقیقه  51ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان : 

 راهنما:

 

 ایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشدهدف کلی شامل حداقل توان

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osce، کوتاه پاسخ –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 
 



یمی م پزشکی دانشگاه آزاد اسال علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آیموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: دوم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم        √نیمسال  اول

 کارآموزی      عملي        √نظری  :  نوع درس  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر محمدجوادقاسم زادهنام مدرس  :  پزشکي عموميمقطع / رشته:

 تعداد دانشجو  : بیماريهای کودکان:   واحد( درس )نام 

  ساعت 5.1       مدت کالس :  

 عفونتهای تنفسي فوقاني)سرماخوردگي(عنوان درس :

 شناخت بیماری سرماخوردگي کودکان باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 کان را توضیح دهد.عالئم سرماخوردکي در کود 

 .علل سرماخوردگي در کودکان را توضیح دهد 

 .روشهای تشخیصي در کودکان را توضیح دهد 

 .نحوه برخورد با سرماخوردگي را توضیح دهد 

 در درمان  یاخالق حرفها تيرعا 

 خصوص نيطب مکمل در ا يبررس 
                                                                                                            کنفرانس -بحث گروهي    روش آموزش : 

 9152اسنشیال نلسون – 9152تکست نلسونبع درس  :  امن
 خصوص نيدر ا يبه روز پزشک يمقاالت علم  

 لب تاب-ويدئو پروژکتور  –ماژيک  –رايت بورد  –کالس درس :  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 یقهدق 1مقدمه:                                                       مدت زمان:
 دقیقه11تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه51پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه1جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 گزينه ای  4ت زمان:آزمون ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مد
 قهیدق 51ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان : 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceتاه پاسخ، کو –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 
 



یمی م پزشکی دانشگاه آزاد اسال علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آیموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 

 جلسه: سوم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم      √ نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي          √نظری:  نوع درس  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر محمدجوادقاسم زادهنام مدرس  :  پزشکي عموميته:مقطع / رش

 تعداد دانشجو  : بیماريهای کودکان:   درس )واحد( نام 

  ساعت     5.1   مدت کالس :  

 فارنژيت-عفونتهای تنفسي فوقاني عنوان درس :

 يت در کودکان باشدشناخت بیماريهای فارنژ قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .عالئم فارنژيت ويروسي را توضیح دهد 

 .عالئم فارنژيت باکتريال را توضیح دهد 

 .روشهای تشخیص انواع فارنژيت را توضیح دهد 

 .نحوه برخورد انواع فارنژيت را توضیح دهد 

 در درمان  یاخالق حرفها تيرعا 

 خصوص نيطب مکمل در ا يبررس 
                                                                                                          کنفرانس -بحث گروهي  روش آموزش : 

 9152اسنشیال نلسون –تکست نلسون بع درس  :  امن
 مقاالت علمي به روز پزشکي در اين خصوص  

 لب تاب-ويدئو پروژکتور  –ماژيک  –رايت بورد  –کالس درس :  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 1مدت زمان:                             مقدمه:                          

 دقیقه11تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه51پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:
 دقیقه1جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 گزينه ای 4شیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:آزمون ارز
 قهیدق 51ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان : 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -الیت:آزمون چند گزینه ایارزیابی فع

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 



یمی م پزشکی دانشگاه آزاد اسال علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آیموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: چهارم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي         √ی نظر:  نوع درس  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر محمدجوادقاسم زادهنام مدرس  :  پزشکي عموميمقطع / رشته:

 تعداد دانشجو  : بیماريهای کودکان:   درس )واحد( نام 

  ساعت   5.1     مدت کالس :  

 برونشیت -عفونتهای تنفسي تحتاني عنوان درس :

 شناخت بیماريهای برونشیت باشد قادر به  گذراندن اين کالسدانشجو بايد پس از هدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .تعريف و اتیولوژی بیماريهای برونشیولیت را توضیح دهد 

 .تشخیص روشهای تشخیصي بیماريهای برونشیولیت را توضیح دهد 

  های بیماريهای برونشیولیت را توضیح دهد.تشخیص افتراقي 

 ی برونشولیت را توضیح دهد.نحوه برخورد با بیماريها 

 در درمان  یاخالق حرفها تيرعا 

 خصوص نيطب مکمل در ا يبررس 
                                                                                                             کنفرانس -بحث گروهي  روش آموزش : 

 9152 اسنشیال نلسون –تکست نلسون بع درس  :  امن
   خصوص نيدر ا يبه روز پزشک يمقاالت علم

 لب تاب-ويدئو پروژکتور  –ماژيک  –بورد  رايت –کالس درس :  مورد نیاز امکانات آموزشي
 

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 1مقدمه:                                                       مدت زمان:
 دقیقه11تدريس محتوا:                                           مدت زمان:

 دقیقه51مدت زمان:             پرسش و پاسخ:                             
 دقیقه1جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 گزينه ای  4ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:آزمون 
 دقیقه 51ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان : 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،نرانیروش تدریس:سخ

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 
 



یمی م پزشکی دانشگاه آزاد اسال علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آیموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 

 جلسه: پنجم                                         ئه درس  :تاريخ ارا  سال تحصیلي  :     دوم       √نیمسال  اول 

 کارآموزی      عملي          √نظری:  نوع درس  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر محمدجوادقاسم زادهنام مدرس  :  پزشکي عموميمقطع / رشته:

 تعداد دانشجو  : بیماريهای کودکان:   درس )واحد( نام 

  ساعت5.1        مدت کالس :  

 پنوموني -عفونتهای دستگاه تنفسي تحتاني عنوان درس :

 ويرال باشد.وني باکتريال منوپشناخت بیماريهای  قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالسهدف کلي درس : 
 

 :  رفتاریاهداف 
 تعريف و اتیولوژی بیماريهای پنوموني در کودکان را توضیح دهد 

 وموني ويرال در کودکان را توضیح دهد.تشخیص پن 

 .عالئم بالیني پنوموني ويرال در کودکان را توضیح دهد 

 .تشخیص و عالئم بالیني پنوموني باکتريال را توضیح دهد 

 .نحوه برخورد با کودک مبتال  به پنوموني را توضیح دهد 

 در درمان  یاخالق حرفها تيرعا 

 خصوص نيطب مکمل در ا يبررس 
                                                                                                            کنفرانس -بحث گروهي    روش آموزش : 

 9152  اسنشیال نلسون –9152تکست نلسون بع درس  :  امن
 خصوص نيدر ا يبه روز پزشک يمقاالت علم

 لب تاب-ويدئو پروژکتور  –ماژيک  –رايت بورد  –کالس درس :  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 1مدت زمان:                                          مقدمه:             

 دقیقه11تدريس محتوا:                                           مدت زمان:
 دقیقه51پرسش و پاسخ:                                          مدت زمان:

 دقیقه1ان:جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زم
 گزينه ای  4ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:آزمون 

 دقیقه 51ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان : 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،روش تدریس:سخنرانی

 ..میکروسکوپ و . –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 



یمی م پزشکی دانشگاه آزاد اسال علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آیموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 

 جلسه: ششم                                         تاريخ ارائه درس  :  سال تحصیلي  :     دوم         √نیمسال  اول

 کارآموزی      عملي         √نظری :  درس نوع  علوم پزشکيدانشکده :

 دکتر محمدجوادقاسم زادهنام مدرس  :  پزشکي عموميمقطع / رشته:

 تعداد دانشجو  : بیماريهای کودکان:   درس )واحد( نام 

  ساعت     5.1   مدت کالس :  

 گاستروانژيت -بیماريهای دستگاه گوارش کودکان عنوان درس :

 شناخت بیماريهای گاستروانتريت در کودکان مي باشد. قادر به  دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس: هدف کلي درس 
 

 :  رفتاریاهداف 
 .تعريف گاستروانتريت را توضیح دهد 

 .علل گاستروانتريت را در کودکان توضیح دهد 

 .روشهای تشخیص گاستوانتريت را بیان کند 

 استروانتريت را توضیح دهد.نحوه برخورد با کودکان مبتال به گ 

 در درمان  یاخالق حرفها تيرعا 

 خصوص نيطب مکمل در ا يبررس 
                                                                                                            کنفرانس -بحث گروهي    روش آموزش : 

 9152 اسنشیال نلسون –9152تکست نلسون بع درس  :  امن
 خصوص نيدر ا يبه روز پزشک يمقاالت علم

 لب تاب-ويدئو پروژکتور  –ماژيک  –رايت بورد  – کالس درس:  مورد نیاز امکانات آموزشي

 اجزا و شیوه اجرای درس:
 دقیقه 1مقدمه:                                                       مدت زمان:
 دقیقه11تدريس محتوا:                                           مدت زمان:

 دقیقه51مدت زمان:                   پرسش و پاسخ:                       
 دقیقه1جمع بندی و نتیجه گیری:                          مدت زمان:

 گزينه ای  4ارزشیابي محتوای تدريس شده:                 مدت زمان:آزمون 
 دقیقه 51ارائه مباحث مشخص شده توسط دانشجو : مدت زمان : 

 راهنما:

 

 هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد

 و ... تعاملی یا همگروهی ،ریس:سخنرانیروش تد

 میکروسکوپ و ... –موالژ  -ویدئو پروژکتوروسایل مورد نیاز:

 و... osceکوتاه پاسخ،  –آزمون تشریحی -ارزیابی فعالیت:آزمون چند گزینه ای

 آخرین ویرایش-فصل-منابع آموزشی:کتاب
 

 
 
 



یمی م پزشکی دانشگاه آزاد اسال علوم دانشکده  

 دفتر توسعه آیموزش پزشکی

 فرم طرح درس روزانه
 
 
 
 


